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ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
18 мая 2012 г.

НЯДЗЕЛЯ, 27 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
6.20 Існасць.
6.45 Слова Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Пяцідзясятніцу.
6.55, 15.30 Меладрама «Формула кахання».
8.25 Ранішняя хваля.
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 Арсенал.
9.40 «Зям ля бе ла рус кая».
«На гістарычнай глебе Краснаполля».
9.50 Серыял «Участак».
10.55 Зона Х.
11.25 Да цешчы на бліны.
12.15 Урачэбныя тайны.
12.40 Культурныя людзі.
13.10 «Мая праўда». «Ірына
Алеграва».
14.00 Час Саюза.
15.10 Навіны рэгіёна.
17.25 Каробка перадач.
18.05 Суперлато.
18.55 Трылер «Я, робат».
21.00 У цэнтры ўвагі.
21.55 Журналісцкае расследа ван не. «Эфект на тоў пу.
Асноўны інстынкт».
22.25 Трылер «Гульні розуму».
0.45 Хакей для ўсіх.

АНТ
7.00 «Нядзельная раніца».
8.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі)
Нашы навіны.
9.05 Нядзельная пропаведзь
(з субцітрамі).
9.20 Серыял «Мая жонка
мяне прываражыла».
9.55 «Бесталковыя нататкі».
10.15 Пакуль усе дома.
11.10 «Фазэнда».
11.45 «Брэйн рынг».
12.45 «Смя ша ры кі. ПІНкод».
13.15 Меладрама «Жорсткі
раманс».
16.15 Навіны спорту.
16.20 Нядзельны «Ералаш».
16.45 «Народная медыцына.
Выпрабавана на сабе».
17.45 «Клуб Вясёлых і Знаходлівых». Вышэйшая ліга.
20.00 Контуры.
21.05
«ДОстояние
РЕспублики»: Міхаіл Таніч».
23.15 «Пражэк тарперысхілтан».
23.55 «Yesterday Lіve».
1.00 «Ціхі дом» на Канскім кінафестывалі.

БЕЛАРУСЬ 2
8.10 Размова са святаром.
8.20 Прыступкі Веры.
8.35 Таямніца душы.
9.05 Камедыя «Пракляцце
нефрытавага скарпіёна».
10.50 Тэлебарометр.
11.00 Школа рамонту.
12.00 Вышэй за дах.
12.25, 0.40 Шоу «Суперінтуіцыя».

13.40 Бухта капітанаў.
14.20 Фільм-казка «Пітэр
Пэн».
16.50 Кінапробы.
17.30 «Зорнае шоу ў цырку
на Цвят ным». Кан цэрт ная
праграма.
19.20 Камедыя «Асаблівасці
нацыянальнай палітыкі».
21.00 «Спортлато 5 з 36».
21.05 КЕНО.
21.10 Навіны надвор'я.
21.45 Спорт-кадр.
22.25 Футбол. Ліга чэмпіёнаў
УЕФА. Відэачасопіс.
23.00 Ме лад ра ма «Фантан».

8 КАНАЛ

9.00, 12.05, 13.55, 18.40,
21.00, 23.40 «Надвор'е».
9.05 Мультпарад.
9.30 «Мой любімы гадаванец».
10.00 «Адшукваецца адпачынак».
10.30 Камедыя «Формула
кахання».
12.10 Маст. фільм «Апошні
легіон».
14.00 Камедыя «Джуніёр».
15.50 Фільм для дзяцей.
17.15 Ток-шоу «Бульбокс».
17.45 Серыял «Думаць як
злачынец».
СТБ
18.45 Камедыя «Рыбка па
імені Ванда».
7.00 «Далёкія сваякі».
7.25 «Салдаты-13». Серы- 20.45 «Вечарніца».
21.05 Баявік «Марскі пехаял.
цінец».
9.00 «Аўтапанарама».
9.30 «Відавочца прадстаўляе: 22.50 Серыял «Следства па
целу».
самае смешнае».
23.35 «Інэт».
10.05 «Вялікае снеданне».
10.50 Баявік «Перагаворшчык».
ВТБ
13.15 «Доб ры дзень, док6.00, 1.00 «РLАY».
тар».
13.45 Камедыя «Мая марач- 8.30 «Калекцыя ідэй».
9.00 «Спытайце кухара».
ка».
9.30 «Сябры майго гаспада15.15 Ток-шоу «Такі лёс».
16.00 «Цэнтральны рэгіён». ра».
10.00 «Самы разумны».
16.30 «24 гадзіны».
12.00 Скетч-шоу «Адна за
16.50 «Праўда».
17.30 Канцэрт Міхаіла Задо- ўсіх».
12.30, 0.00 Скетч-шоу «Масрнава.
гарсмех».
19.00 «Аўтапанарама».
13.00 Серыял «Я лячу».
19.30 «Тыдзень».
20.40 Маст. фільм «Цела- 15.00 Серыял «Дзетка».
17.00 «Не можа быць».
ахоўнік».
18.00 Серыял «Васьмідзя22.35 «Пякельная кухня».
23.55 Маст. фільм «Адчу- сятыя».
20.00 «Не рэ аль ная гіс тожэнне».
1.40 «Баец. Нараджэнне ле- рыя».
20.30 «Добрыя жарты».
генды». Серыял.
22.30 Шоу «Смех у вялікім
горадзе».
МIР
23.30 «Тэрыторыя іміджу».
5.00, 4.00 Дак. фільм «Тацця- 0.30 Скетч-шоу «Даеш мона Самойлава. Фільм даўжы- ладзь».
нёю ў жыццё».
РТР—
6.00 «Смачны свет. КыргызБЕЛАРУСЬ
ская кухня».
6.30 Маст. фільм «Блакіт- 7.00 М/ф.
ныя горы, або Непраўдапа- 7.10 Се ры ял «Бай кі Міцяя».
добная гісторыя».
8.15 «Мільён пытанняў пра 9.05 Меладрама «Павер, усё
будзе добра...».
прыроду».
8.30 «Прыгоды Компаса і Бу- 11.00, 14.00, 20.00 Весткі.
11.15 «Сам са бе рэ жыдзільніка».
сёр».
8.45 «Эксперыментатары».
9.00, 15.00 Навіны Садруж- 12.00 «Смехапанарама».
12.30 Маст. фільм «Казацнасці (бягучы радок).
кая застава».
9.10 «Ведаем рускую».
14.15 «Гарадок».
10.10 «Даведнік».
10.40, 0.50 Серыял «Пад па- 15.00 Камедыя «Крок насустрач».
лярнай зоркай».
13.30 Дак. фільм «Доказы 16.30 «Смяяцца дазваляецца».
віны».
17.30 Святочны канцэрт да
14.00 «Правілы жыцця».
15.10 Ток-шоу «Яшчэ не ра- Дня пагранічніка.
19.15 «Рассмяшы коміка».
зам».
15.50, 21.00 Се ры ял «Хі- 21.05 Меладрама «Сэрца
без замка».
мік».
20.00 «Разам».
23.10 Маст. фільм «Пры0.20 «Паўночнікі».
суд».

0.35 «Казкі старога піяніна».
«Беззаконне». М/ф для даНАША КIНО
рослых.
6.20 Серыял «Сужэнцы».
1.50 «Гай Юлій Цэзар». Дак. 6.30, 12.30 Прыгоды «Па
звест ках кры мі наль на га
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 фільм.
вышуку...».
Сёння.
8.20 «Першая перадача».
НАСТАЛЬГIЯ 7.55, 13.55 Драма «Бацькоўскі дзень».
8.50 Іх норавы.
9.25 Ядзім дома!
5.00 «Мае сучаснікі». Дак. 8.30, 14.30 Камедыя «Клуб
жанчын».
10.20 «Жаночы погляд».
фільм.
11.05 Дачны адказ.
6.00 «Ранішняя пошта». 1984 11.00, 17.00 Аперэта «Марыца».
12.05 «Развод па-руску».
год.
13.20 «Крамлёўскія пахаван- 6.40, 0.20 «Лятучая мыш». 18.30, 0.30 Камедыя «Каін
XVІІІ».
ні».
Маст. фільм.
14.15 Серыял «Вуліцы раз- 8.00 «Сустрэча за 66-й пара- 20.30, 2.30 Драма «Транзіт».
бітых ліхтароў».
леллю». Фільм-канцэрт.
22.45, 4.45 Камедыя «Яна
16.20 Следства вялі...
9.00 «Колба часу».
вас кахае».
17.05 І зноў прывітанне!
10.00 «Тэма». 1992 год.
18.00 «Увага, вышук!».
11.00 «Да і пасля апоўначы».
18.30 Надзвычайнае здарэн- 1987 год.
ДОМ КIНО
не. Агляд за тыдзень.
11.50 «Аўтограф па суботах».
20.00 Чыстасардэчнае пры- 1993 год.
3.00, 19.10 Серыял «Таццязнанне.
12.30 «Вя сё лыя хлоп цы». нін дзень».
20.45 «Цэнтральнае тэлеба- 1986 год.
3.45 Трылер «Ліфт».
чанне».
14.00 Канцэрт Міхаіла Задо- 5.15 Ка ме дыя «Як стаць
21.55 «Іосіф Кабзон. Мая спо- рнава.
шчаслівым».
ведзь».
15.10 «Фізікі». Маст. фільм. 6.45 Музей кіно. «Хакеіс23.00 «НТБэшнікі».
17.00 «Рок-урок». 1993 год.
ты».
0.00 Маст. фільм «Гаспа- 18.00, 3.00 «Народжаныя ў 8.20 Меладрама «Прыездар».
СССР».
джая».
19.00 «Поле цудаў». 1992 10.00 Ка ме дыя «Шчы ра
год.
Ваш...».
IНТЭР+
20.00 «Тэатральныя сустрэ- 11.25 Дра ма «Уз ру шэнчы». 1981 год.
8.00 Самы разумны.
не».
9.30 Школа док тара Кама- 21.35 «Музыка, лета і мы». 11.55, 2.55 «Акно ў кіно».
Канцэрт.
роўскага.
12.00 Мюзікл па-руску. «31
10.05 Ня дзе ля з квар та- 23.50 «Будзільнік». 1977 год. чэрвеня».
1.30 «Гэта было, было...». 14.10 Дэтэктыў «Віёла Таралам.
Фільм-канцэрт.
10.55, 4.35 Сваты ля пліты.
канава. У свеце злачынных
11.20, 18.30, 1.30 Маст. фільм 1.55 «Тэатр+TV». 1992 год.
страсцяў».
4.00 «Шырэй круг». 1987 год. 17.35 Новы хіт. Камедыя
«Скульптар смерці».
12.50 Канцэрт Віктара Паў«Любовь-морковь 3».
ліка.
MTV
20.00 Трылер «Правасуддзе
15.30 Вячэрні квартал.
ваўкоў».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці 5.00, 2.10 Musіс.
21.30 Камедыя «Будзьце ма6.00 Стэрэа_раніца.
тыдня.
ім мужам».
7.20 Шпількі Чарт.
20.45 Байцоўскі клуб.
22.55 Прыгоды «Ля небяс8.20 «Котасабака». М/ф.
21.35 Спецыя.
печнай рысы».
22.05, 3.45 Дак. фільм «Ана- 8.45 «Губка Боб». М/ф.
0.25 Дра ма «Не цяр пен не
9.35 «Крутыя бабры». М/ф.
томія катастроф».
душы».
10.00 Nеws блок Wееklу.
22.50 Інсайдар.
10.30 Хто круцейшы.
23.15 Цацкі для дарослых.
ДЗIЦЯЧЫ СВЕТ
11.00, 21.00 Тайн.nеt.
23.45 Канцэрт Любашы.
12.00 «Ка ні кулы ў Мексі5.00 — Прафілактыка.
5.00, 9.00, 13.00, 15.00 Прыцы-2».
годы «Прыгоды Тома Соера
КУЛЬТУРА 18.00 Праверка чутак.
і
Гекльберы Фіна».
18.30 Зоркі на далоні.
19.00 «Подыум». Руская версія. 6.10, 10.10, 14.10 М/с «Брэ5.30 «Еўраньюс».
менскія музыканты». М/ф:
22.00 Bіg Lоvе Чарт.
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 «Гаспадыня гасцініцы». 23.00 MTV Unplugged: Florenсe «Вожык павінен быць калючым?», «Шарык-ліхтарык»,
and the Maсhіne.
Маст. фільм.
«Навагодняе падарожжа».
11.00 «Легенды сусветнага кі- 23.50 Amerіcan Іdol-11.
7.00, 11.00 Фільм-казка «Раз
0.40 Трэндзі.
но». Джынджэр Роджэрс.
два — гора не бяда!».
11.30 «Дзікія лебедзі», «Хутка 1.10 Руская дзясятка.
будзе дождж». М/ф.
23.00
12.50, 0.55 «Цацкі эвалюцыі».
ФIЛЬМ ДНЯ
Дак. фільм.
«Фантан» (ЗША, 2006 г.)
13.40 «Што рабіць?».
14.30 Легендарныя пастаноўНейрахірург Токі Рудольфа Нурэева. «Бая- мас шукае Дрэва
дэрка».
Жыцця, сок якога,
16.15 Да 85-годдзя з дня нараджэння Ігара Дзмітрыева. як кажуць леген«Джэнтльмен Сярэбранага ды, даруе вечнае
жыццё. У яго жонстагоддзя».
17.00 «Кантэкст».
кі Ізі пухліна мозга.
17.40 «Шукальнікі».
Кожны новы дзень
18.25 «З жыцця адпачы- можа стаць для яе
вальнікаў». Маст. фільм.
апошнім, а таму
19.45 Да 60-годдзя Аляксандра Суханава. Юбілейны кан- пра ца вя дзец ца
амаль кругласутачна. Эксперымент з экстрактам кары
цэрт.
20.35 «Космас як паслухмян- экзатычнага дрэва дае нечаканы вынік: генетычны механізм старэння клетак спынены. Томас адчувае, што
ства». Дак. фільм.
21.35 «Паслухайце!». Вечар як ніколі блізкі да разгадкі.
Яўгена Князева.
Рэжысёр — Дарэн Аранофскі. У ролях: Х'ю Джэк22.35 «80 дзён». Маст. ман, Рэйчал Вайс, Элен Берсцін, Марк Марголіс.
фільм.

НТБ—БЕЛАРУСЬ

Едзеш паміж радамі? Знікні!
ЧАМУ АЎТАМАБІЛІСТЫ І МАТАЦЫКЛІСТЫ НЕ ЛЮБЯЦЬ АДЗІН АДНАГО І ШТО З ГЭТЫМ РАБІЦЬ?
З прыходам вясны аўтамабілістам даводзіцца часцей глядзець у
люстэрка — на дарогах з'явіліся матацыклы. І канфлікты паміж
кіроўцамі аўтамабіляў і матацыклістамі сталі ўспыхваць з новай сілай. Ды што казаць пра канфлікты на дарогах... Нават на
«круглым стале» пад назвай «Культура ўдзелу ў дарожным руху.
Аўтамабіліст і матацыкліст — на шляху да ўзаемаразумення» —
яго ўдзельнікі гэтага самага ўзаемаразумення так і не знайшлі і
толькі і рабілі, што сыпалі абвінавачваннямі!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Застацца ў жывых!
Ведаеце, як называюць матацыклістаў урачы «хуткай дапамогі»?
Патэнцыйнымі донарамі органаў. І
яны не так ужо і памыляюцца. Бо
матацыкл не толькі самы зручны
транспарт для перагружаных гарадскіх вуліц, але адначасова і самы небяспечны. Рамантычны Максім Горкі
калісьці напісаў: «Безумству храбрых поем мы славу!» Вось толькі ў
дачыненні да матацыклістаў спяваць
оды ніхто не спяшаецца: на іх скоса
пазіраюць сваякі, іх недалюбліваюць
звычайныя жыхары і амаль ненавідзяць кіроўцы аўтамабіляў.
Галоўная прэтэнзія кіроўцаў: байкеры ездзяць паміж радамі і не прытрымліваюцца разметкі. Некаторых
аўтамабілістаў гэта вельмі раздражняе. Гараджан жа раздражняе тое,
што матацыклісты бываюць занадта
шумнымі, ездзяць па вуліцах без глушыцеляў і палохаюць усіх ровам сваіх
матораў.
Сёлета за 4 месяцы з удзелам
матацыклістаў адбылося 41 ДТЗ,
у якіх 4 чалавекі загінулі і 42
атрымалі раненні рознай ступені
цяжару. У 10 выпадках вадзіцелі
былі ў нецвярозым стане. З чатырох
загінулых матацыклістаў у стане
ап'янення былі трое — маладыя
людзі 1991, 1988 і 1989 гадоў
нараджэння.
Ну, а сваякі... Іх, як правіла, палохае захапленне матацыклам, яны
баяцца, як бы матацыкліст не пакалечыўся або, яшчэ горш, не загінуў
на дарозе. Да таго ж матацыкл і ўсё,
што з ім звязана, — гэта досыць дорага. На фінансавыя выдаткі байкера, звязаныя з яго захапленнем,
сваякі глядзяць скоса. Але годная
экіпіроўка матацыкліста (шлем, добрая куртка, пальчаткі, штаны, мотаабутак) часам здольная пазбавіць
яго ад інваліднасці і нават захаваць
жыццё. Калі мы едзем у аўтамабілі,
— вакол нас хоць нейкая скрынка,
а ў матацыкліста галава, ногі, рукі
— безабаронныя. На хуткасці ўсяго
5 км/г падзенне з матацыкла прыводзіць да здзёртай да крыві скуры на
далонях. Уявіце цяпер, што будзе з
галавой, рукамі, тулавам, калі яны
сустрэнуцца з асфальтам на хуткасці хоць бы 40 км/г або іх закране
аўтамабіль! За прыкладам хадзіць
далёка не трэба: 1 мая гэтага года ў
Баранавічах адбылося сутыкненне

— 90% загінулых матацыклістаў
складаюць людзі, якія першы-другі год за рулём матацыкла. У мяне
вадзіцельскі стаж 22 гады. Першы
мой матацыкл быў «Мінск». Мы ішлі да японскіх і амерыканскіх матацыклаў паступова. Зараз купляюць
магутныя матацыклы, а навыкаў

матацыкліста з BMW, які выехаў на
сустрэчную паласу. У выніку матацыкліст застаўся без нагі.

Крыху статыстыкі
Дарэчы, пра статыстыку: па словах старшага інспектара УДАІ МУС
Беларусі Станіслава САЛАЎЯ, за 4
месяцы гэтага года з удзелам матацыклістаў адбылося 41 ДТЗ, у якіх 4
чалавекі загінулі і 42 атрымалі раненні
рознай ступені цяжару. У 10 выпадках
кіроўцы былі ў нецвярозым выглядзе.
З чатырох загінулых матацыклістаў у
стане ап'янення былі трое, маладыя
людзі 1991, 1988 і 1989 гадоў нараджэння. «У асноўным прычынай такіх ДТЗ з'яўляецца грубае парушэнне правілаў самімі матацыклістамі,
— сцвярджае Станіслаў Салавей. —
Часцей за ўсё гэта нецвярозыя вадзіцелі, многія не маюць вадзіцельскага
пасведчання, вопыту кіравання. Часта
прычынай становіцца тэхнічны стан
матацыкла».
Праўда, ён адзначыў, што ў асноўным аварыі з матацыклістамі адбываюцца ў сельскай мясцовасці. З матацыклістамі, арганізаванымі ў мотаклуб, такіх праблем звычайна няма.
«Наша праблема — гэта перыферыя
і сельскія жыхары. Яны часта ездзяць
нецвярозымі. Ездзяць на тэхніцы,
якая часам наогул не падвяргалася
тэхагляду. Калі б усе матацыклісты
былі ў мотаклубе, гэтых праблем у
нас было б у дзясяткі разоў менш», —
лічыць прадстаўнік УДАІ МУС.

Паглядзі ў люстэрка
задняга віду!
Старшыня мотаклуба «Жыццё ў руху» Аляксандр ТАРАСАЎ
сцвярджае, што ў сталіцы больш за
ўсё праблем узнікае з неспрактыкаванымі матацыклістамі.

ваджэння няма, — кажа Аляксандр
Тарасаў. — Матацыкл — адзін з выдатных сродкаў перамяшчэння, на
якім можна праехаць праз усе заторы досыць хутка. Я еду на працу праз
увесь горад. На аўтамабілі я марную
на дарогу 35-40 хвілін, а на матацыкле, не перавышаючы хуткасці, — 2025 хвілін.
— Трэба быць больш культурнымі
на дарозе! — заклікае Аляксандр Тарасаў. — Калі матацыкл цябе абганяе,
цябе не павінна душыць жаба. Прапусці! Людзі садзяцца на матацыкл,
каб паскорыць сваё перамяшчэнне
па горадзе. І не абавязкова пры гэтым перавышаць хуткасць. Але некаторыя аўтамабілісты, стоячы перад
святлафорам і бачачы матацыкліста,
які лавіруе паміж радамі, могуць знарок адчыніць дзверы, толькі б ён не
праехаў у міжраддзе і не апярэдзіў іх.
Гэта што тычыцца культуры.
Скутарамі лічацца двухколавыя
транспартныя сродкі з аб'ёмам
рухавіка да 50 «кубікаў» (кубічных
сантыметраў).
Што тычыцца бяспекі, то чалавек,
які не ездзіць на матацыкле, не можа
ацаніць набліжэнне матацыкла. «Паглядзеў у люстэрка, убачыў кропку,
пачаў мяняць паласу — і прыціснуў
матацыкліста. Кіроўцам машын трэба быць больш уважлівымі і часцей
глядзець у люстэрка задняга віду»,
— адзначыў старшыня мотаклуба.
Кожны год у нас папаўняюцца
спісы загінулых. Асноўная прычына — аўтамабілісты не заўважаюць
двухколавы транспарт, заяўляе Ігар
ПАЗНЯК, член рады Мінскага скутарклуба. «Кіроўцы аўтамабіляў не
ўлічваюць дыстанцыю, хуткасць. Ча-

сам едзеш, а чалавек, які выязджае
за рулём машыны з другараднай дарогі, глядзіць ва ўпор на цябе і не бачыць. Такое адчуванне, што аўтамабілісты заўважаюць толькі тое, што
большае за іх машыну», — сцвярджае прадстаўнік скутарыстаў.

Скутарыстаў крыўдзіць
стаўленне да іх
— Рух скутарызму ў нашай краіне знаходзіцца ў зачаткавым стане,
— кажа Ігар Пазняк. — У іншых краінах (Еўропы, Азіі, Амерыкі) у цэлым
двухколавы рух больш папулярны,
чым у нас. Я амаль год пражыў у Італіі. Там скутары вельмі папулярныя,
нават больш, чым матацыклы. У нас
людзі часта не ўяўляюць сабе, што
такое скутар. Лічаць, што гэта нешта накшталт мапеда. Не, гэта паўнавартасны транспартны сродак. Па
сутнасці, гэта той жа матацыкл. На
сённяшні дзень маламагутныя скутары, якія адносяцца да катэгорыі
мапедаў, у нашай краіне займаюць
дзесьці 10% ад усіх скутараў. Паступова гэтая катэгорыя памяншаецца,
паколькі з мінулага года ўвялі абавязковую рэгістрацыю з усімі вынікаючымі наступствамі (страхоўка,
тэхагляд і інш.) і абавязковае атрыманне вадзіцельскіх правоў для скутарыстаў.
Скутарыстаў крыўдзіць стаўленне абывацеляў да іх. «Людзі думаюць стэрэатыпамі, маўляў, скутар
каштуе 200-300 долараў і ездзяць
на іх адны хлапчукі. Гэтыя ўяўленні
трэба мяняць, — упэўнены Ігар Пазняк. — Добры скутар сёння каштуе як трое «жыгулёў» і больш. Да
ску тара звяртаюцца ў апошні час
дарослыя людзі, якія стаміліся ад
затораў на дарогах. Дарэчы, у Мілане мэр горада ездзіць на працу
на скутары.
Асноўнай прычынай гібелі скутарыстаў спецыялісты называюць тую
ж, што і для матацыклістаў: кіроўцы
не заўважаюць і не хочуць заўважаць
двухколавы транспарт. І вось гэтае
«не хочуць» — горш за ўсё.
— Ёсць вадзіцелі адэкватныя,
ёсць неадэкватныя. Трэцяй катэгорыі няма. Незалежна ад таго, хто на
чым едзе, — адзначае прадстаўнік
Мінскага скутарклуба Тарас КУТНЯК. — Аднак, здаўшы на правы,
кіроўцы аўтамабіляў адразу забываюць некалькі пунктаў правілаў. Тых,
якія кажуць аб праве кіроўцаў двухколавага транспарту на праезд паміж
палосамі. І рэагуюць на іх з раздражненнем. Вельмі часта сутыкаўся і з
жаданнем аўтамабілістаў «пацягацца» з матацыклам на святлафоры...
Так што, як бачым, заклік да
культуры на дарозе ак туальны і
злабадзённы. Вось толькі як гэтую
культуру прывіць? Аднымі заклікамі
тут, відавочна, не абысціся...
Святлана БУСЬКО.

8.25, 12.25 Казкі рускіх пісьменнікаў. «Шкатулка з сакрэтам». М/ф: «Залатое кураня», «Пернік».
16.05 М/с «Брэменскія музыканты». М/ф: «Рыжая котка»,
«Казка пра дурное мышаня»,
«Розныя колы».
17.00 Казкі рускіх пісьменнікаў. «Канёк-гарбунок».
18.15 Рускія народныя казкі.
«Кот Катафеевіч». М/ф: «Чаму сышло кацяня?», «Грыбны
дожджык».

23.00 Ба я вік «Бла кіт ная
сталь».

ІЛЮЗІЁН

0.55 Адкрытая дарога.
2.50 Бясстрашны.
4.30 Брудныя танцы.
6.20 Мастак-злодзей.
7.50 Не пры стой ная Бэ ці
Пэйдж.
9.55 1408.
11.45 Бяжы без аглядкі.
13.55 Нявыдуманая гісторыя
Лены Бекер.
ТЭЛЕКЛУБ 15.50 Маналетэ.
17.35 Драма/Мекс.
19.00, 1.00 Серыял «Дзявяты 19.30 Трафік.
21.50 Вавілон нашай эры.
аддзел».
20.00, 2.00 Серыял «МянтоўDIVA UNIVERSAL
скія войны-6».
21.00, 3.00 Серыял «Грама5.00 Сапраўдныя хатнія гасдзянін начальнік-3».
22.00, 23.30 Серыял «Су- падыні Нью-Джэрсі.
5.50, 0.05 Дамы сям'і Гілпрацьстаянне».
мор.
6.40, 13.35 Ня вес та для
ТБ3
мільянера.
7.25, 14.20 Танцуй да ўпа5.00 М/ф.
7.00 Маст. фільм «Чыпалі- ду.
9.00 Шпік.
на».
8.45 М/ф «Ніжэй за нуль. Бэт- 10.35, 19.10 Бацькі.
11.20 Пляткарка.
мен і містэр Фрыз».
15.10 Камедыя «Мядовы ме10.00 Здзіві мяне!
12.00 Маст. фільм «Метэ- сяц з мамай».
16.40 Маст. фільм «Алекс і
ор».
15.30 Дак. фільм «Гарадскія Эма».
18.20 Хэйвен.
легенды».
16.00 Дак. фільм «Паралель- 20.00 Добрая жонка.
20.45 Сястра Джэкі.
ны свет — дайджэст».
21.45 Драма «Спытайце Сін17.00 Х-Версіі.
18.00 Маст. фільм «Смерці дзі».
23.15 Быць чалавекам.
насуперак».
20.00 Маст. фільм «Па-за да- 1.45 Драма «Танцы падчас
Луназы».
сягальнасцю».
21.45 Маст. фільм «Пасей- 3.25 Дра ма «Сэйв-Харбар».
дон».
23.45 Маст. фільм «Як баязлівы Роберт Форд забіў Джэсі
РАМАНТЫКА
Джэймса».
2.30 Маст. фільм «Дзіця з 7.00, 18.40, 21.30, 0.55 «Амазонія».
Марса».
4.15 Дак. фільм «Сучасныя 7.55 «Стол на траіх».
12.20, 17.50 «Смачнае зацуды».
хапленне+».
13.20 «Тайны кахання».
ТБ-21
19.35, 1.50 «Рабыня Ізаў9.00, 17.00, 1.00 Драма «Матч ра».
22.25 «Святло ў лесе».
поінт».
11.10, 19.10, 3.10 Драма «У 0.00 «Мужчынскія гісторыі,
адрасаваныя жанчынам».
коле падману». 2-я серыя.
12.55, 20.55, 4.55 Камедыя 2.40 «Мая Папялушка».
«Парыж».
15.10, 23.10, 7.10 Трылер
AXN-SciFi
«Сведка».
0.00, 11.05 Серыял «Зорныя
TБ1000 вароты».
2.30, 5.00, 13.15 Се ры ял
«Знешнія межы».
3.00 Баявік «Фантом».
5.00 Ка ме дыя «Сі ці-Ай- 4.10, 8.10, 15.35 Се рыял «Па ляў ні чыя на пры віленд».
7.00 Трылер «Запаведная даў».
6.30, 16.05, 21.10 Серыял
дарога».
9.00 Меладрама «Паміж не- «Збіральнік душ».
9.00, 14.50 Серыял «Страшбам і зямлёй».
11.00 Баявік «Вялікі Стэн». на цікава».
9.25 Серыял «Бліч».
13.00 Трылер «Выкуп».
15.00 Драма «Раўніна, якая 10.15, 17.00, 22.00 Серыял
«Мёртвыя, як я».
палае».
17.00 Камедыя «Гэта раз- 18.25 Се ры ял «Тай ны
круг».
вод!».
19.00, 1.00 Дра ма «Дзе- 20.00 Серыял «Каўчэг».
вяць».
граме магчымыя змяненнi.
21.10 Дра ма «Адзін ты- У пра
Перадрукоўка праграмы
дзень».
забаронена!

ЕURОSРОRT
9.30, 22.00, 2.00 Тэніс. Гейм,
сэт, Матс.
9.45 Футбол. Еўра-2012.
10.30, 22.30 Плаванне. Чэмпіянат Еўропы.
12.00, 18.30 Тэніс. Roland Garros.
16.30 Веласпорт. Gіro d'Іtalіa.
23.30 Аў таспорт. Сусветная
серыя Рэно.
0.00 Мотаспартыўны часопіс.
0.15 Футбол. Юнацкі фестываль у Тулоні.
1.00 Тэніс. Roland Garros. Дуэль дня.

6.05 Цуды, створаныя рукамі.

TRАVЕL

8.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00,
3.00, 5.00 Сусветны падарожнік.
9.00, 22.00 Блакітны кантынент.
10.00 Людзі мора.
11.00, 2.00 Думай пра экалогію.
12.00 На матацыкле па Усходняй Еўропе.
12.30 Падарожжа сёння.
14.00, 19.00 Па рэйках.
15.00 Пра галоўнае.
15.30 Поўнае апусканне.
NАTIОNАL
16.00 Бясстрашныя падарожGЕОGRАРHIС нікі.
5.00, 12.00, 18.00 Шалёныя 18.00 Лепшыя ў свеце падарожжы на матацыкле.
вынаходнікі.
6.00 Даліна грызлі, або Поле 23.00 Мегаполіс.
1.00 Планета Ежа.
бітвы — Елаўстоўн.
4.00 Вялікі гід.
7.00 Супердрапежнікі.
6.00 Шэф-кухар за мяжой.
8.00 Паліцэйскія на Алясцы.
7.00 Сафі Грыгсан на ўсход9.00 Суперзбудаванні.
нім базары.
10.00 Вядомы Сусвет.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
АNIMАL РLАNЕT
13.00 Небяспечныя сустрэчы.
14.00 Злачынствы супраць 7.00 Рай для шымпанзэ.
прыроды.
7.25 Паляўнічы на кракадзілаў.
15.00 Турэмныя наглядчыцы. 8.15 «Самыя забаўныя жывё20.00, 23.00, 2.00 Падарожжа лы планеты».
да ядра Зямлі.
9.10 Як стаць...
22.00, 1.00 Нараджэнне Еў- 10.05 «Дзік і Дом спяшаюцца
ропы.
на дапамогу».
Дзікія сіроткі.
DISСОVЕRУ 11.00
11.25 Праект «Шчанюкі».
11.55, 6.10 Уводзіны ў саба7.00 «Маланкавыя катастрофы». казнаўства.
7.55, 3.50 Лабараторыя выбу- 12.50 У нетрах Афрыкі.
ховых ідэй.
13.45, 20.10 Перакладчык з
8.50 Ланцуговая рэакцыя.
сабачай.
9.45, 4.45 «Як гэта ўстроена?». 14.40 «SОS дзікай прыроды».
10.10 Як гэта зроблена?
15.35 «Школа ветэрынараў».
10.40 «Экстрэмальная ры- 16.30 «Котак не любіць нельга».
балка».
17.25 «Выратаваць дзікую
11.35 «Калі рыба атакуе».
прыроду Афрыкі».
12.30 «У пагоні за ўраганам». 18.20 «Небяспечныя маршру13.25, 22.00 «Лабараторыя ты Макса».
для мужчын».
19.15 Прыгоды Осціна Сці14.20, 23.00, 2.55 Ланцуговая венса.
рэакцыя.
21.05, 4.25 «Біл Бэйлі і паві15.15, 0.00 «Круцей не пры- яны».
думаеш».
22.00, 2.35 Раз'юшаныя дамы.
16.10 Горш быць не магло.
22.55, 3.30 «Мяне ўкусілі».
17.05 Браты па багне.
23.50 «Аддзел абароны жы18.00 «Tор Gеаr».
вёл — Паўднёвая Афрыка».
21.00 «Сапраўдныя аферысты». 0.45 Дзікія і небяспечныя.
1.00 На кручку.
1.40 Укус жывых мерцвякоў.
2.00 «Лесапавал на балотах». 5.20 Дзіўныя прыгоды ў акі5.10 Ствараючы будучыню. яне.
17.40 Пра дыеты і не толькі.
18.20 Як не страціць здароўе.
5.00, 20.00 Гісторыя хвароб. 18.50 Найноўшыя дасягненні.
5.40, 20.40 Перадродавае вы- 19.30 Будзь у тонусе!
0.20 Школа розуму.
хаванне.
6.10, 21.10 Вялікая прабежка. 0.55 Шлях да здароўя.
6.50, 21.50 Я перамог гэты боль 2.00 Я расту.
7.30, 22.30 Практыка здароўя.
ТДК
8.00, 23.00 Спорт для дзяцей.
8.40, 23.40 Прак тыкаванні
6.00, 7.50, 13.50, 16.55, 17.50,
для мозга.
18.50 Парады ТДК.
9.20 Клінічны гіпноз.
6.25, 9.00, 21.20 Усё лепшае
9.50 Масажы.
10.30, 1.30 Мужчынскія сакрэты. для вас.
7.25, 12.00, 18.00, 21.00, 5.00
11.00 Спартыўныя траўмы.
11.40, 2.40 Дзіця нарадзілася. Ваш доктар.
8.00 Добрай раніцы, каханая!
12.20, 3.20 Алергія.
12.50, 3.50 Нетрадыцыйная 10.00, 17.00 Красуня.
11.00, 16.00, 20.00, 0.30 Ваш
медыцына.
асабісты псіхолаг.
13.30, 4.30 Панацэя.
13.00, 2.15 Нашы дзеці.
14.10 Жывёлы лечаць.
14.40 Энцыклапедыя памылак. 14.00, 1.30 Твой дом.
15.30 Латарэя «Бінга».
14.55 Зялёная aптэка.
19.00, 22.50, 4.00 Люстэрка жыцця.
15.35 Памылкі здароўя.
16.15 Дыялогі пра харчаванне. 22.00, 23.45 Сэксуальная рэ17.00 Алкаголь, тытунь, нар- валюцыя.
котыкі.
3.00 Маст. фільм.

ЗДАРОЎЕ

 Кропка на планеце
N54°09.375’
E27°13.931’

РАДАШКОВІЦКІЯ
КУРАНТЫ
В

АНДРОЎКА па слядах славутага песняра прывяла
мяне ў Радашковіцкі касцёл Святой Тройцы: 12 ліпеня 1882 года ў гэтай святыні быў ахрышчаны будучы
народны паэт Беларусі Янка Купала. Нечакана прыемна
ўразіла стаўленне касцёльнай адміністрацыі да гэтага
гістарычнага для краіны факта: на сцяне будынка ўсталявана мемарыяльная дошка.
З часоў Янкі Купалы ў касцёле мала што захавалася: невялікая частка керамічнай падлогі, масіўныя дзвярныя завесы,
два вернутыя парафіянамі абразы, каваны крыж над брамай і
гадзіннік. Пасля ліквідацыі храма ў 1951 годзе і размяшчэння
ў ім вытворчасці, спадзявацца на захаванне якойсьці аўтэнтыкі не даводзіцца. Хоць бажніца і была вернута радашковіцкім
вернікам і адноўлена імі, храм яшчэ не набыў сваёй ранейшай
утульнасці і тым больш раскошы. Усё ў ім нібы часовае. Толькі
гадзіннік, які называюць курантамі, знаходзіцца на сваім заўсёдным месцы. Магчыма, і ў тое далёкае лета, калі хрысцілі
будучага класіка нашай літаратуры, ягоныя бацькі і хросныя з
хваляваннем пазіралі на адлік часу і слухалі мяккі голас бою
гадзіннікавага механізму. Хочацца верыць, што менавіта гэтак і
было. А вось якую гісторыю пра «куранты» і не толькі пра іх расказала ўдзельніца парафіяльнай рады Галіна Недашкоўская.
— Калі наш касцёл зачынялі, гэты гадзіннік забраў да сябе
старшыня сельсавета. Вядома, рэч прыгожая, патрэбная ў
кожнай хаце! Не інакш, прывезена была з краіны гадзіннікаў
— Швейцарыі — і ахвяравана касцёлу заможным дабрадзеем,
— кажа Галіна Уладзіславаўна. — Але не сам былы старшыня
вярнуў нам рэліквію, калі ў 1989 годзе
касцёл зноў быў адчынены.
Прынёс гадзіннік у храм
калекцыянер і аматар-рамонтнік Віктар Зялёнка —
колішні дырэк тар радашковіцкай музычнай школы.
Калі гадзіннікавы механізм
перастаў хадзіць, былы старшыня аднёс яго да майстра.
Зялёнка пазнаў касцёльны лічыльнік часу, і, напэўна, схлусіў,
сказаўшы, што рамонту ён не
падлягае. Умудрыўся выдурыць
гэтую рэч у гаспадара. А потым,

адрамантаваўшы, перадаў у храм. Павесілі «куранты» на той
самай калоне і на той самы крук. Хоць храм двойчы перажыў
унутраную перабудову, умураваны крук на калоне нікому не
перашкаджаў і застаўся да нашага часу.
Цяпер Галіна Недашкоўская адказвае за гадзіннік і
адзін раз на два з паловаю тыдні старанна заводзіць яго. Становіцца на лескі, адчыняе
дзверцы з круглым і квадратным акенцамі,
бярэ ключ. Не хоча, каб спыняліся ні час,
ні вера. Яе ж, патомную радашковіцкую
каталічку, у 1946-м таксама, як і Купалу, хрысцілі ў гэтым храме. Памятае, як
у час атэізму ў храме была механічная
майстэрня, ездзілі нават трактары. На другім паверсе месціўся цэх па вытворчасці
парафінавых дэкаратыўных свечак. Яна і
сама пяць гадоў была майстрам гэтага цэху.
Будынак у той час належаў аб'яднанню «Кераміка». Вядома, паўтарэння гэткай гісторыі
нікому не хочацца.
Вонкава ж касцёл не пацярпеў. І брама перад
храмам захавалася разам з каванымі весніцамі. На
браму вернуты стары каваны крыж. Яго знайшоў
на сметніку колішні каваль па прозвішчы Кучынскі.
Адрамантаваў, прыхаваў да лепшых часоў. Сам да
іх не дажыў, а крыж вярнуўся на месца. Пад ім неслі
некалі да алтара свайго першынца Дамінік і Бянігна
Луцэвічы. Неслі разам з хроснымі бацькамі Іосіфам
Бандарэвічам і Алімпіяй Замбржыцкай — таксама
жыхарамі фальварка Вязынка. Каб ведалі яны тады, каго далучаюць да сакрамэнту хросту!
У гэтыя майскія дні найлепшы выгляд Радашковіцкага касцёла — з вуліцы Горкага, праз квітнеючыя сады. Ды і ў самой Вязынцы якраз цяпер
найлепшы стан прыроды — квецень. Тры гады
запар я спрабаваў заспець гэты надзіва крохкі і
нерушны час: то надвор'е не спрыяла, то квецені
не было. Сёлета, нарэшце, усё супала.
Анатоль КЛЯШЧУК, Фота аўтара.
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