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Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                      на  ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 
«Звяз да» на ІІ квар тал або І паў год дзе 
2018 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це да 12 кра са ві ка 
2018 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. мяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 18.04.2018 го да бу дуць 
ра зы гра ны 7 на бо раў са до ва га ін стру мен ту 
No Brand Тар на да і су пер прыз — мі ні куль ты ва тар 
Daewoo Power DAT 1800E. Вы ні кі бу дуць 
апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 28.04.2018 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі 
па 30.06.2018 г. пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы 
на «Звяз ду» на ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 г. 
і паш пар та. Пас ля 30 чэр ве ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца 
і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най 
гуль ні «Звяз да» — руп лі вым гас па да рам!» чы тай це ў № 42 
га зе ты «Звяз да» ад 01.03.2018 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 02.03.2018 па 30.06.2018.
Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3211 ад 27.02.2018 г., 

вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«ЗВЯЗ ДА» — «ЗВЯЗ ДА» — 
РУП ЛІ ВЫМ ГАС ПА ДА РАМ!
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Воль га БАЧ КО ВА, 
вя ду чая пра гра мы «Тэ ле ра ні ца» на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 2»

Пры ваб ныя і не ар ды нар ныя, 
зна ка мі тыя і сва бод ныя

Топ яр кіх пры га жунь 
бе ла рус ка га 
тэ ле ба чан ня

Тэ ле вя ду чыя для мно гіх ста но вяц ца ўзо ра мі 

для пе рай ман ня ў сты лі, ма не ры апра на цца, 

па во дзі нах і ацэн цы тых ці ін шых па дзей. 

Ка лян дар ная вяс на і Між на род нае жа но чае 

свя та — са мы час ус пом ніць яр кіх і ча роў ных 

прад стаў ніц бе ла рус кіх тэ ле ка на лаў. Яны 

ра зум ныя і аду ка ва ныя, ня гле дзя чы на 

ма ла досць, ужо зна ка мі тыя і... да гэ туль 

сва бод ныя. Яны вы клі ка юць за хап лен не 

пры ваб най знеш нас цю, да та го ж кож ная з 

іх з'яў ля ец ца асо бай яр кай і не ар ды нар най. 

Інакш па спя хо вай кар' е ры на тэ ле ба чан ні не 

зра біць! Ну, а мы ў сваю чар гу не маг лі не 

па ці ка віц ца, якім па ві нен быць муж чы на, каб 

спа да бац ца та кім пры га жу ням.

Ма рыя ЛЕ МЕ ША ВА, 
вя ду чая «На він спор ту» і ін фар ма цый на-ана лі тыч най пра гра мы 
«Спорт клуб» на тэ ле ка на ле АНТ

Дзі я на РА ВЯ КО ВА, 
вя ду чая пра гра мы «На ві ны эка но мі кі» і руб ры кі «НЕ:ВЫ НІ КІ» 
на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 1»

Крыс ці на ВІ НЯР СКАЯ, 
вя ду чая пра гно зу на двор'я на тэ ле ка на ле АНТ

Ня гле дзя чы на тое, што 

на тэ ле ка на ле АНТ яна з'я-

ві ла ся зу сім ня даў на, у яе 

не ма лы во пыт пра цы на 

тэ ле ба чан ні і тэ ле ві зій ная 

аду ка цыя. Пас ля Ін сты ту та 

су час ных ве даў, дзе атры-

ма ла пра фе сію пе ра клад-

чы ка, Крыс ці на пе ра еха ла ў 

Маск ву і скон чы ла Ін сты тут 

тэ ле ба чан ня і ра дыё вя шчан-

ня. Тон ка сці тэ ле ві зій най 

кух ні спа сці га ла на тэ ле ка-

на ле «Хат ні». А по тым зноў 

вяр ну ла ся ў Мінск. І пра-

ца ва ла ў Агенц тве тэ ле ві зій ных на він на тэ ле ка на ле 

«Бе ла русь 1». А ў па чат ку мі ну ла га го да ўво гу ле за ся ро-

дзі ла ся на ства рэн ні да ку мен таль на га кі но. Улет ку, пад час 

свят ка ван ня 15-год дзя тэ ле ка на ла АНТ, ка лі пра хо дзі лі 

кас тын гі па по шу ку но вых тва раў, Крыс ці на вы ра шы ла 

паў дзель ні чаць.

— Мя не па пра сіў аб гэ тым мой дзя ду ля, ён вель мі ве-

рыць у мя не. І вось прай шло два з па ло вай ме ся цы, і, ка лі я 

ўжо і не ча ка ла, што мя не возь муць, мне па тэ ле фа на ва лі. 

Я моц на здзі ві ла ся, але бы ла вель мі гор дая са бой! — 

з усмеш кай дзе ліц ца тэ ле вя ду чая.

Прай шоў шы на ву чан не на тэ ле ка на ле, са снеж ня Крыс-

ці на Ві няр ская рас каз вае пра на двор'е.

— Маё за хап лен не жур на ліс ты кай, дзя ку ю чы яко му я 

і скон чы ла Ін сты тут тэ ле ба чан ня ў Маск ве, пе ра рас ло ў 

пра фе сію. І я гэ тым цал кам за да во ле ная, — ка жа Крыс-

ці на.

Вядучая ўпэў не на, што муж чы на па ві нен быць моц ны 

і га то вы браць на ся бе ад каз насць за сям'ю і дзя цей, а 

га лоў нае — лю біць сваю жан чы ну.

Анас та сія БА ГА МО ЛА ВА, 
вя ду чая «На він», пра гра мы «Твой го рад» 
і «На ві ны. Цэнт раль ны рэ гі ён» на тэ ле ка на ле 
«Бе ла русь 1»

Анас та сія скон чы ла Ін сты тут жур на ліс ты кі БДУ. На тэ-

ле ба чан ні па ча ла пра ца ваць з пер ша га кур са: спа чат ку 

ў пра гра ме «Доб рай ра ні цы, Бе ла русь» на «Бе ла русь 1», 

пас ля — у пе ра да чы «На ша ра ні ца» на АНТ. Пас ля кур саў 

для тэ ле вя ду чых у Бел тэ ле ра дыё кам па ніі тра пі ла ў Агенц тва 

тэ ле ві зій ных на він, пра ца ва ла ў пра гра ме «На ві ны рэ гі ё на». 

Акра мя ра бо ты ў 

якас ці тэ ле вя ду-

чай ак тыў на зды-

ма ла рэ парт ажы і 

за піс ва ла ін тэр в'ю. 

Усё гэ та Анас та сія 

су мя шча ла з на ву-

чан нем ва ўні вер-

сі тэ це.

Сён ня яна боль-

шасць ча су пры-

 свя чае пра цы. 

У воль ны час аба-

 вяз ко ва на вед вае 

трэ на жор ную за лу, 

дзе ад дае пе ра ва гу кар ды ё наг руз кам. Акра мя гэ та га, вель мі 

лю біць па да рож жы. Пас ля ка тан ня на снаў бор дзе ў Швей-

ца рыі ўлю бі ла ся ў го ры.

Тэ ле вя ду чая лі чыць, што най леп шыя яе да сяг нен ні яшчэ 

на пе ра дзе.

— У жыц ці ня ма ні чо га вы пад ко ва га. Мая пра фе сія бы ла 

асэн са ва ным вы ба рам, і спа дзя ю ся, што ка мусь ці та кім чы-

нам я пры но шу ка рысць, — усмі ха ец ца Анас та сія.

Каб спа да бац ца на шай ге ра і ні, муж чы на па ві нен спа лу-

чаць муж насць і ін тэ лект, а так са ма шчод расць.

Але на КРА ВЕЦ.

Тэ ле вя ду чая на ра дзі ла ся 

ў Сма ля ві чах. Пас ля шко лы 

скон чы ла ма шы на бу даў ні чы 

ка ледж, за тым — Бе ла рус кі 

дзяр жаў ны эка на міч ны ўні вер-

сі тэт. І тра пі ла на кас тынг АНТ. 

У ім, між ін шым, удзель ні ча ла 

ка ля пя ці ты сяч прэ тэн дэн таў. 

Але ўда ча ўсміх ну ла ся Ма рыі, 

якая яшчэ з дзя цін ства вы дат-

на чы та ла тэкс ты, за што на-

стаў ні кі прад каз ва лі ёй кар' е ру 

на тэ ле эк ра не. На АНТ дзяў чы-

ну ўзя лі як вя ду чую пра гно зу

на двор'я, але на той мо мант пра ект так і не вый шаў у эфір. 

А Ма рыя ча со ва тра пі ла... у спар тыў ную рэ дак цыю. Да гэ туль 

яна не ме ла ні я ка га да чы нен ня да пра фе сій на га спор ту. Але 

як вя до ма, ня ма ні чо га больш па ста ян на га, чым ча со вае — 

вось ужо 12 га доў пры га жу ня рас каз вае пра на ві ны спор ту. 

За гэ ты час ра за бра ла ся не толь кі ў тон ка сцях фут бо ла і 

тэ ні са, ба раць бы і лёг кай ат ле ты кі, але і на ву чы ла ся хут ка 

і без па мы лак вы маў ляць са мыя скла да ныя спар тыў ныя 

наз вы. На прык лад іс ланд ска га клу ба «Хаф нарф' ю ор дур». 

А тры маць ся бе ў вы дат най фор ме тэ ле вя ду чай да па ма га юць 

за ня ткі пла ван нем і фіт не сам.

Ма рыя рас ста ла ся з му жам і сён ня вы хоў вае трох га до-

ва га сы на Яна, яко му пры свя чае ўвесь воль ны час.

— Пас ля яго на ра джэн ня вы му ша ная бы ла на паў та ра 

го да сыс ці з эфі ру, бо лі чу, што ма лень кае дзі ця па він ны вы-

хоў ваць не бліз кія ці нянь ка, а толь кі ма ма, — ка жа яна.

За раз у па спя хо вай вя ду чай ёсць усё: улас ная ква тэ ра, 

аў та ма біль і лю бі мая ра бо та.

— Каб спа да ба ц ца, муж чы на па ві нен быць та кім жа 

муж ным, як фут ба ліст Дэ від Бэк хэм, стыль ным, як біз нес-

мен Ула дзі слаў Да ро нін, і аба яль ным, як ак цёр Джордж 

Клу ні, — усмі ха ец ца Ма рыя.

Воль га на ра дзі ла ся ў Кыр гызс та не, у го ра дзе Фрун зэ 

(ця пер Біш кек). Скон чы ла там гу ма ні тар ны фа куль тэт Кыр-

гыз ска-Ра сій ска га сла вян ска га ўні вер сі тэ та, атры маў шы 

аду ка цыю псі хо ла га. Але пяць га доў та му вы ра шы ла пе-

ра ехаць у Бе ла русь. І па яе пры знан ні, улю бі ла ся ў на шу 

кра і ну.

— Мя не вель мі ўра зі лі лю дзі: бе ла ру сы уме юць ца ніць 

сяб роў ства, уза е ма ра зу мен не, пад трым ку. Я не су стра-

 каю спа жы вец кіх ад но сін, усё на столь кі шчы ра і ад ду шы, — 

пры зна ец ца вя ду чая. — Дру жа люб насць і ад кры тасць 

бе ла ру саў вель мі мя не кранаюць.

З дзя цін ства Воль га за хап ля ла ся жур на ліс ты кай. Яшчэ 

ў пад лет ка вым уз рос це ў Фрун зэ зай ма ла ся ёй у дзі ця чым 

цэнт ры, а яе ка рот ка мет раж ны фільм пра СНІД на ват за няў 

пры за вое мес ца ў кон кур се, пас ля вы пус ка ла сцен га зе ту. 

За тым пра ца ва ла на «Аў та ра дыё», а пер шы во пыт на тэ ле-

ба чан ні атры ма ла на ад ным з кыр гыз скіх тэ ле ка на лаў.

На Бе ла рус кае тэ ле ба чан не пай сці па рэ ка мен да ва лі 

сяб ры. Сваю ра бо ту на «Бе ла русь 1» па чы на ла ў Агенц тве 

тэ ле ві зій ных на він. Ця пер вя дзе 

пра гра му «Тэ ле ра ні ца» і ўпэў не -

на, што сак рэт доб ра га на строю — 

у мэ це. Ка лі яна ў вас ёсць і вы 

да яе ру ха е це ся — доб рай бу дуць 

і ра ні ца, і дзень, і ве чар.

Мэ та на кі ра ва насць са мой 

Воль гі здзіў ляе: што дзень, ня гле-

дзя чы на на двор'е, вя ду чая вы хо -

дзіць на пра беж ку. 30 хві лін — 

і яна ў вы дат най фор ме і на строі. 

На строй ства рае і ма лень кая 

дач ка Яра слаў на, якую вы хоў вае 

Воль га пас ля рас ста ван ня з му-

жам. А ў муж чы нах, акра мя мэ-

та на кі ра ва нас ці і ўмен ня браць 

на ся бе ад каз насць, тэ ле вя ду чая 

цэ ніць ша на ван не ся мей ных тра ды цый і па ва гу да ста рэй-

шых чле наў сям'і.

Дзі я на на ра дзі ла ся ў Жло бі не. 

Скон чы ла Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт, атры маў-

шы дып лом ін жы не ра па сер ты фі-

ка цыі. І пэў ны час пра ца ва ла па 

спе цы яль нас ці, але за да валь нен ня 

ад на стай ная ра бо та з да ку мен та мі 

не пры но сі ла.

— Я зра зу ме ла, што зра бі ла 

не зу сім пра віль ны вы бар, — ка-

жа Дзі я на. — І ад ной чы ад ва жы-

ла ся змя ніць ася род дзе — прос та 

зволь ні ла ся з не лю бі май ра бо ты. 

Пер шыя кро кі на но вым жыц цё вым 

эта пе па ча ла з удас ка на лен ня анг-

лій скай мо вы ў лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це і на ву чан ня на 

тэ ле ві зій ных кур сах.

І ка лі ў Агенц тве тэ ле ві зій ных на він на тэ ле ка на ле «Бе-

ла русь 1» шу ка лі но выя тва ры, вы бар спы ні лі на ёй. Дзі я на 

ста ла вя ду чай эка на міч най руб ры кі «У кур се» і пра ек та аб 

за кад ра вым жыц ці Агенц тва тэ ле ві зій ных на він «НЕ:ВЫ НІ-

КІ». У па за эк ран ным жыц ці тэ ле зор кі ад но з за хап лен няў — 

псі ха ло гія. Вя ду чая на ват атры ма ла да дат ко вую аду ка цыю 

і дып лом БДУ. Ця пер пра цяг вае ўдас ка наль ваць свае ве ды 

ў Мас коў скім геш тальт ін сты ту це. І з'яў ля ец ца, між ін шым, 

прак ты ку ю чым псі хо ла гам.

— Жур на ліс ты ка мяне за хап ляе і на тхняе, у ад роз нен не ад 

пер шай, ад каз най і да во лі сум най для мя не, пра фе сіі. За раз 

зай ма ю ся так са ма сур' ёз най спра вай, але ад на ча со ва вель-

мі ці ка вай! Больш ча су пры свя чаю пра гра ме «На ві ны эка но-

мі кі». Так са ма з'яў ля ю ся аў та рам шэ ра гу рэ парт ажаў.

У пла нах энер гіч най дзяў чы ны — прай сці кур сы эк стрэ-

маль на га кі ра ван ня аў та ма бі лем. І звя за на гэ та з аса біс тай 

гіс то ры яй.

— Бліз кі мне ча ла век тра піў у аў та ма біль ную ка та стро фу, 

і пас ля я доў га не маг ла сес ці за руль. Ве ды па псі ха ло гіі да-

па маг лі пе ра адо лець гэ ты бар' ер, і ця пер я ха чу да па ма гаць 

ін шым у та кіх сі ту а цы ях, — дзе ліц ца Дзі я на.

Бу ду чы абран нік, па пры знан ні тэ ле вя ду чай, па ві нен быць 

доб рым сяб рам і ва ло даць па чуц цём гу ма ру. Вы дат на, ка лі 

ра зам з гэ тым у яго бу дзе вы дат нае ад чу ван не сты лю — на-

прык лад, як у га лі вуд ска га ак цё ра Мэцью Мак ко на хі.


