
6.00 Се ры ял «Па ла са тае шчас-
це» (6+).
7.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
8.20 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
8.50, 4.15 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
9.15, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
9.40, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
10.00, 3.40 «Ера лаш» (6+).
10.25 Ба я вік «Ха ос». (12+).
12.40 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (12+).
17.50, 21.55 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Ка ман да Б» (16+).
20.00 Ба я вік «Аба рон ца». (16+).
23.00 Се ры ял «Ту ман» (12+).
0.00 Се ры ял «Веч ны вод пуск». 
(16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Аляк санд ра Хах ло ва.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва са юз-
ная.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.05, 22.10 «След чы Ці ха наў». 
Се ры ял.
8.55 «Кан стан цін Цы ял коў скі». 
Дак. фільм.
9.00, 15.10 «Му зы ка мі ру і вай-
ны». Дак. се ры ял.
9.40, 19.45 Га лоў ная ро ля.
10.15, 18.00 «На зі раль нік».
11.10, 23.50 ХХ ста год дзе. «Пра-
ва быць пер шы мі». 1976.
12.15 «Хто пры ду маў ксе ракс?» 
Дак. фільм.
12.55 «Аб са лют ны слых».
13.35 «Хіт ры кі па мя ці». Дак. 
фільм.

14.30, 23.00 «Па мяць». Дак. се-
ры ял.
15.50 «Не фер ці ці». Дак. фільм.
15.55 Пер ні ка вы до мік. «Ка ля ро-
вая гжэль».
16.25 «Лі нія жыц ця». Аляк сей 
Гер ман-ма лод шы.
17.20, 1.35 «За піс ная кніж ка хра-
ні кё ра. Дзміт рый Фе да роў скі».
17.45 Су свет ныя скар бы.
19.00 «Крым. За гад кі цы ві лі за-
цыі». Дак. се ры ял.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 На ву ка без ме жаў. «Фаб-
ры ка моз га». Дак. фільм.
21.40 «Гіс та рыч ныя па да рож жы 
Іва на Талс то га».
0.55 «Ма лан кі на ра джа юц ца на 
зям лі. Тэ ле ві зій ная сіс тэ ма «Ар-
бі та». Дак. фільм.
2.05 Ба рыс Анд ры я наў. А. Шніт-
ке. Кан цэрт № 1 для ві я лан чэ лі 
з ар кест рам.
2.45 Ко лер ча су. Ало вак.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Бляск і га ле ча са-
вец ка га цыр ка». 2006 год. (12+).
7.00, 8.40, 9.40, 11.00, 11.45, 
12.45, 15.40, 17.00, 17.50, 18.45, 
20.30, 21.40, 23.00, 23.45, 1.00, 
3.40, 5.00, 5.45 Му зыч ная на-
сталь гія. (12+).
7.30, 13.30, 19.30 Маст. фільм 
«Пры го ды Элект ро ні ка». (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час». (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР». (12+).
11.30 «Пе ра пы нак». Маст. 
фільм. (12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай. 2005 год. (12+).
14.35 «...жа да ем шчас ця вам». 
Фільм-кан цэрт. 1985 год. (12+).
17.30 Маст. фільм «За па сное 
ко ла». (12+).
18.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «The 
Beatles». 2005 год. (12+).
23.30 Маст. фільм «За ва ёў ні кі 
гор». (12+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-
га род ца вым: «Эрык Клэп тан». 
2005 год. (18+).

1.15 «Пад зна кам за дыя ка. Бліз-
ня ты». 1993 год. (12+).
5.30 Маст. фільм «Уда ча». (12+).

4.00 Кліф-дай вінг. Су свет ная 
се рыя.
5.00, 17.00 Ве ла спорт. «Тур 
Флянд рыі».
6.00, 18.00 Ве ла спорт. Гон ка 
Amstel Gold.
7.00, 19.00 Ве ла спорт. Флэш 
Ва лонь.
8.00, 20.00 Ве ла спорт. Льеж — 
Бас тонь — Льеж.
9.30, 13.00 Ве ла спорт. Ку бак 
Бель гіі.
10.30, 16.45 Фут бол. «Ка ра леў-
ская сцеж ка».
10.45, 22.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос». Муж чы ны. Фі нал.
12.00, 23.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос». Жан чы ны. Фі нал.
14.00, 1.00 Су пер байк. Этап чэм-
пі я на ту све ту.
15.30, 23.0 Аў та гон кі. WTCR.
21.00 Алім пій скія гуль ні. «За ла 
сла вы».
22.00 Алім пій скія гуль ні. «Зям ля 
ле генд».
0.30 «Гіс то рыі чэм пі ё наў».

1.10 Бам бі за Са лман. (16+).
3.05 Ха ну ма. (12+).
5.20 Шоу «Ка ме ды ян ты». (16+).
5.50 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
6.10 Будзь ма ім хлоп цам на пяць 
хві лін. (16+).
7.55 Тат кі без шкод ных звы чак. 
(16+).
9.50 Гэ ты ня ём кі мо мант. (16+).
11.40 Пра ві лы зды му: ме тад Хіт-
ча. (12+).
14.00 Як вый сці за муж за міль-
яр дэ ра. (16+).
15.50 Здра дай не лі чыц ца. 
(16+).
17.45 Від звер ху леп шы. (12+).
19.30 Ні хві лі ны спа кою. (12+).
20.55 Я вый шла за муж за пры-
дур ка. (16+).
23.00 Га лі вуд скія ко пы. (12+).

6.00 М/ф (6+).
8.05 «Док тар І...» (16+).
8.35, 19.00, 2.15 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.15, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.55, 17.15 «Ва раж біт ка» (12+).
13.00, 16.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.00 «Ад кры та з Ак са най Бай-
рак» (16+).
14.55 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.25 «На ту раль ны ад бор» (12+).
20.45 «Ал маз ны энд шпіль». Се-
ры ял (12+).
21.45 «Са вец кія ма фіі» (16+).
22.35 «Рэ аль ныя гіс то рыі» (16+).
23.10 «Грань». Се ры ял (16+).
0.00 «Без тва ру». Ба я вік (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай ны» (12+).

6.10, 18.10 Эва лю цыя. (12+).
8.10 Тва ры ў на тоў пе. (16+).
10.15 Усё ма гу! (16+).
12.00 Маё вя лі кае грэ час кае вя-
сел ле-2. (16+).
13.55 Тры нац цаць сяб роў Оў шэ-
на. (16+).
16.15 Штуч ны ін тэ лект. До ступ 
не аб ме жа ва ны. (16+).
20.10 Ма лыш ка на міль ён. 
(16+).
22.45 Вя сель ны пя рэ па лах. (12+).
0.45 Бя гу чы ад рэ аль нас ці. 
(18+).
2.30 За ко ны пры ваб нас ці. (12+).
4.05 Са ліст. (16+).

6.20 Іро нія ка хан ня (16+).
8.05 Бя гу чая па хва лях (12+).
10.40 Пі ка вая да ма: чор ны аб-
рад (16+).
12.35 Ста рое доб рае кі но. Пя-
шчот ны ўзрост (6+).
14.15 Ма ра фон (12+).
16.20, 4.20 Мой най леп шы во-
раг. 1—2-я се рыі (12+).

18.20 Без ме жаў (12+).

20.20 Бла сла ві це жан чы ну (12+).

22.40 Зя зю ля (16+).

0.40 За ла тая рыб ка (12+).

2.25 Раз бу дзі мя не (18+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).

6.50 Зо на бу даў ніц тва. (12+).

7.15, 5.35 На ву ко выя не да рэ ч-

нас ці. (12+).

7.40 Над звы чай ны док тар Пол. 

(16+).

8.25, 12.25, 16.20, 20.20, 2.30 Аў-

та-SOS. (12+).

9.15, 14.05 Дзі кі ту нец. (12+).

11.35, 4.50 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

13.10, 23.30 Ге ній: Пі ка са. (16+).

17.10, 21.10 Фе но ме ны: узы хо-

дзя чыя зор кі фут бо ла. (12+).

18.00, 22.00, 1.05, 4.05 Ле дзя ная 

да ро га. (12+).

18.45, 22.45 80-я: дзе ся ці год дзе, 

якое ства ры ла нас. (16+).

19.35, 0.20 Рас сле да ван ні авія-

ка та строф. (16+).

1.50 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 

нас аб' яд на ла. (16+).

8.00, 22.00, 4.40 Ма хі на та ры 

(12+).

9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та зроб-

ле на? (12+).

10.00, 16.00, 19.00, 23.00, 3.50 

Па ляў ні чыя на рэ лік віі (16+).

11.00, 20.00, 5.30 За ла тая лі ха-

ман ка (16+).

12.00 Зор нае вы жы ван не (16+).

13.00 Ву ліч ная на ву ка (16+).

14.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю 

(12+).

17.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле генд 

(16+).

18.00, 6.20 Хут кія і гуч ныя 

(12+).

1.00 Аме ры кан скі чо пер (12+).

2.00 Што маг ло пай сці не так? 

(16+).

2.55 Го лыя і на па ло ха ныя (16+).

6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 «Зо на 
Х». (16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След». 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Лю боў і рас стан не». 
(16+).
13.10 Дзі ця чы док тар.
13.40 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.40, 15.25 Се ры ял «Па ка ёў-
ка». (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 «Спра ва жыц ця. Ад ра-
джэн не». Дак. фільм.
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.50 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.45 Се ры ял «Сля пая». 
(16+).
10.10, 17.40 Се ры ял «Снай-
пер. Зброя ад пла ты». 1—2-я 
се рыі. (12+).
12.20 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
13.25 «На на жах». (16+).
14.30 «Сям'я 3D». Скетч кам. 
(12+).
15.10, 23.20 «Ан жа лі ка». Сіт-
кам. (16+).
16.15, 0.25 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 0.30 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш. (12+).
20.40 «Вя сел ле ўсля пую». 
(16+).
22.15 Спорт ла то 6 з 49, 
КЕ НО.
22.20 «Арол і рэш ка. Кру га-
свет ка». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух-
ня». Ра гойш.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 Гэ ты дзень.
8.25, 18.35 «Пётр Ле шчан ка. 
Усё, што бы ло...» Маст. фільм. 
(16+).
9.20, 17.50 «Ка ра лі эпі зо ду». 
Сяр гей Фі лі паў (12+).
10.00 «Ка мер тон».
10.25 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.55, 16.45 «У по шу ках ка пі та-
на Гран та». Маст. фільм. (12+).
12.50 «Бе ла русь як пес ня». На-
тал ля Гай да.
13.15 Аў тар скі кан цэрт кам па зі-
та ра Але га Елі се ен ка ва.
14.35, 22.50 «Хро ні ка Пе ра мо-
гі». «Біт ва за Поў нач. Аба ро на 
Мур ман ска» (12+).
15.00, 21.05 «Круг лян скі 
мост». Дра ма (12+).
16.20 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
19.30 «За піс кі на па лях». Мак-
сім Баг да но віч.
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ная кіш ка з гры ба мі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Люб лю і па мя таю». На-
род ны пісь мен нік Бе ла ру сі Кан-
драт Кра пі ва.
23.30 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці рэ жы сё ра, на род на га 
ар тыс та Бе ла ру сі Ва ле рыя Ра-
еў ска га.

6.55 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Пар ту га лія — Ма ро ка.
8.55, 22.50 Фут бол. Дзён нік 
чэм пі я на ту све ту.
9.25 Слэм-данк.
9.55 Гуль ні «на вы раст».
10.25 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Іран — Іс па нія.
12.30 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.
13.00, 16.50, 19.50 Тэ ніс. Тур ні-
ры WTA. Бір мін гем. Маль ёр ка.
14.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Да нія — Аў стра лія. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)

17.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Фран цыя — Пе ру. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
20.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Ар ген ці на — Хар ва тыя. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.25 Тэ ніс. Тур нір WTA.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 «Га ра ды-ге роі. Се-
ва сто паль» (12+).
13.50 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
14.25 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.30, 18.20 «На са май спра-
ве» (16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «Са до вае каль-
цо» (16+).
22.20 Се ры ял «Ад лі га» (16+).
23.25 Се ры ял «Ня ўда ча Пу а-
ро» (12+).
0.30 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
9.00, 1.45 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
11.25 «Сле да кі» (16+).
11.50 «Кра ну ты». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (16+).
13.50, 20.35 «Меч». Се ры ял 
(16+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Мінск і мін ча не».

17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.50 «Фір мен ная гіс то рыя». 
Се ры ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
22.20 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Аў та па на ра ма» (12+).
23.25 Дра ма «Брэсц кая крэ-
пасць» (12+).

6.00, 5.25 Се ры ял «АСА». 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
8.05, 10.05, 13.15, 19.25 Се ры-
ял «Джа май ка». (12+).
14.00, 4.25 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню». (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі». (16+).
16.15 «Гуль ня ў кі но». (12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2». (16+).
22.10 Маст. фільм «Ад на вай-
на». (16+).
0.10 Маст. фільм «Бам жы ха». 
(16+).
2.00 Маст. фільм «Бам жы-
ха-2». (16+).
3.55 «Ін шы свет». (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35, 20.40 Се ры ял «Два 
жыц ці». (12+).
13.30 «Па кой сме ху».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу .
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
22.15, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (12+).
0.05 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.

6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
8.55 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.40, 23.10 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (16+).
12.10 «Суд пры сяж ных». 
(16+).
13.25, 18.35 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Се ры ял «ППС». (16+).
15.00, 16.35 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
21.20 Се ры ял «Млы нар». 
(16+).
23.35 «Вы ні кі дня».
0.05 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 15.50, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.00 Май стар-клас.
8.15 Се ры ял «Мас коў ская са-
га» (12+).
9.10, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.15 «Зда роўе».
11.00, 18.00 Се ры ял «Сак ра-
тар» (16+).
12.25 Ка ме дыя «Адзін шанц 
на два іх» (16+).
14.10 Се ры ял «Ка хан не цу-
доў нае» (16+).
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Се ры ял «За кі ну тыя на 
вост ра ве» (12+).
16.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
17.10 Се ры ял «За трым ка 
ў раз віц ці» (16+).
19.25 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Да вед нік па кра і нах 
і кан ты нен тах» (0+).
21.15 Пры го ды «План кет 
і Мак лейн» (16+).
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ША ЛІ. Пер шая па-

ло ва тыд ня бу дзе 

на сы ча на па дзея мі, 

дзе ла вы мі і аса біс-

ты мі су стрэ ча мі. Се ра да — доб-

ры дзень для вы ра шэн ня на-

ба ле лых пы тан няў, ча ка ец ца 

атры ман не кан фі дэн цы яль най 

ін фар ма цыі. У чац вер ва шы 

пла ны з вя лі кай ве ра год нас цю 

бу дуць па ру ша ныя, мож на іх і не 

бу да ваць. Пят ні ца — спры яль-

ны час для вы ра шэн ня ся мей-

ных праб лем. У су бо ту па спра-

буй це ад мо віц ца ад ра бо ты, 

бу дзе скла да на за ся ро дзіц ца. 

У зно сі нах з бліз кі мі людзь мі 

па ста рай це ся па збя гаць іра ніч-

ных ка мен та ры яў.

СКАР ПІ ЁН. Ты дзень 

бу дзе на поў не ны 

раз на стай ны мі пры-

ем ны мі па дзея мі. Ва-

шы твор чыя і дзе ла выя пра ек ты 

пры ня суць пры бы так. Здо ле е це 

пра явіць свае та лен ты, што да-

зво ліць хут ка і эфек тыў на вы ка-

наць лю бое за дан не на чаль ства. 

Спры яль ны час для важ ных пе-

 рагавораў, маг чы мыя за меж ныя 

ка ман дзі роў кі.

СТРА ЛЕЦ. Пер шая 

па ло ва тыд ня мо жа 

вы клі каць рас ча ра-

ван не. Па куль ін шыя 

ад па чы ва юць, вам да вя дзец ца 

пра ца ваць. Ад нак вы бу дзе це 

па воль на, але пас ля доў на пра-

 соў вац ца да вы зна ча ных мэт. 

У чац вер вас ча ка юць пры ем ныя 

сюр пры зы. Пят ні ца спры яль ная 

для па ез дак, пе ра гавораў, аб-

мер ка ван ня спраў з ка ле га мі, 

па чат ку но вых пра ек таў.

КА ЗЯ РОГ. Мо жа це 

стаць ге не ра та рам 

но вых ідэй, але не 

вар та вы хва ляц ца 

сва і мі пос пе ха мі, ёсць не бяс пе ка 

вы клі каць зайз драсць на ва коль-

ных. Па спра буй це ства рыць для 

ся бе ап ты маль на зруч ны рэ жым 

пра цы, які да зва ляе эка ном на

вы ка рыс тоў ваць час і сі лы. 

У па ня дзе лак лепш не па чы наць

но вых спраў, а ў чац вер вар та 

па ду маць не толь кі пра пра цу, 

але і пра аса біс тае жыц цё. Ад на 

з важ ных за дач у пят ні цу — за-

ха ваць па чуц цё ўлас най год нас-

ці. Па спра буй це тры маць свае 

эмо цыі пад кант ро лем. Вы хад-

ныя доб ра бы ло б пра вес ці на 

пры ро дзе.

ВА ДА ЛІЎ. На сту пае 

доб ры час для рэа лі-

за цыі буй ных пра ек-

таў, та му спат рэ бяц-

ца та кія якас ці, як іні цы я тыў насць 

і ра шу часць. У аў то рак з'я віц ца 

маг чы масць вы ха ду на больш 

вы со кі пра фе сій ны ўзро вень з 

доб ры мі кар' ер ны мі перс пек ты-

ва мі. У чац вер не вар та пры-

зна чаць важ ныя су стрэ чы, бо,

ня гле дзя чы на ўсе на ма ган ні, 

вы аба вяз ко ва споз ні це ся. У вы-

хад ныя пра яві це больш мяк кас ці 

і кло па ту ў ад но сі нах да бліз кіх 

лю дзей.

РЫ БЫ. У но вых 

па чы нан нях атры-

ма е це ра зу мен не 

і ад аб рэ нне ад на-

чаль ства. Гэ ты ты дзень абя цае 

быць плён ны, але спа кой ны. Не 

бой це ся пе ра шкод, якія бу дуць 

уз ні каць на шля ху, яны цал кам 

пе ра адоль ныя. У се ра ду вас мо-

гуць па ра да ваць вест кі зда лё ку. 

У пят ні цу па спра буй це знай сці 

час для зно сін са сва я ка мі. Не ча-

ка ны пос пех у пра фе сій най га лі-

не абя цае дру гая па ло ва тыд ня. 

Мо жа це атры маць пры ваб ныя 

дзе ла выя пра па но вы. Важ на 

свое ча со ва ад рэ ага ваць і ста-

ран на ўсё пра лі чыць.
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