
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20. 3.55 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
7.50, 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
8.10, 4.35 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
8.40, 4.55 М/ф «На ва та ры». 
(6+)
9.00, 3.40 «Ера лаш» (6+).
9.20 Се ры ял «Ад ня на віс ці да 
ка хан ня» (16+).
10.25 Ба я вік «Рэ мба: пер шая 
кроў». (16+).
12.20 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, 23.05 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Атэль «Эле-
он»-2. (16+).
21.10 Ба я вік «Рэ мба: пер шая 
кроў-2». (12+).
0.00 Се ры ял «Вы ўсе мя не пры-
во дзі це ў ша лен ства». (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, 23.40 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Аляк сей Гры баў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва пры-
бя рэж ная.
7.35 «А. С. Пуш кін. Ты ся ча рад-
коў пра ка хан не».
8.10, 22.20 «След чы Ці ха наў». 
Се ры ял.
9.00 «Скар бы «Пру сіі». Дак. 
фільм.
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 18.30 «На зі раль нік».
11.10, 0.40 ХХ ста год дзе. «Не 
да пеў шы куп ле та. Па мя ці Іга ра 
Таль ко ва». 1992.
12.25 «Анд рэ іч». Дак. фільм.
13.00 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»

13.40, 20.45 «Ключ да раз гад-
кі ста ра жыт ных скар баў». Дак. 
се ры ял.
14.30 «Кас міч ная ады сея. 
XXІ ста год дзе». Дак. се ры ял. 
1-я се рыя.
15.10 Ле ген ды ба ле та ХХ ста-
год дзя. «Івет Ша ві рэ. Іду чы за 
зор кай». Дак. фільм.
16.55 «Пя тае вы мя рэн не».
17.20 «2 Вер нік 2».
18.05 «Тры тай ны ад ва ка та 
Пля ва кі». Дак. фільм.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.35 «Штуч ны ад бор».
23.10 «Сяр гей Ма ка вец кі. 
У гуль ні!» Дак. фільм.
0.00 «Тым ча сам».
1.55 Фрэ дэ рык Кемпф. Кан цэрт 
у Вя лі кай за ле Мас коў скай кан-
сер ва то рыі.

6.00 Дак. фільм «Мае су час ні-
кі» (12+).
6.55, 11.05, 12.55, 15.40, 17.00, 
18.55, 20.25, 21.40, 23.00, 
23.40, 5.15 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.10 Твор чы ве чар у кан-
цэрт най сту дыі «Астан кі на». 
1987 год (12+).
8.30 «Ра ніш няя пош та». 
1989 год (12+).
9.05 Маст. фільм «Уяў ны хво-
ры» (16+).
11.15 «Му зыч ны рынг». Гур ты 
«Вежливый от каз» і «Джунгли». 
1989 год (16+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Ісус Хрыс тос — 
су пер зор ка». 2004 год (18+).
13.20, 19.20 Маст. фільм «Мі-
раж» (16+).
14.30 «Ра ніш няя пош та». 
1985 год (12+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы час» (12+).
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
17.05 «У гас цях у Мус лі ма Ма-
га ма е ва». Фрэнк Сі нат ра. 1992 
год (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Ін шае жыц цё: 
МПЗ». 2007 год (12+).

23.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).
0.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Пер шы 
паў фі нал 1982 го да (12+).
1.05 Пра гра ма «У су бо ту ве ча-
рам». 1986 год (12+).
2.15 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым: «Гу мар». 
1992 год (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Ве рыш, не 
ве рыш» (16+).

4.00, 8.00, 13.00, 15.00, 18.15, 
0.50, 2.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос».
5.30, 11.30, 21.00, 2.00 Тэ ніс. 
«Гейм, Шэт і Матс».
6.00, 11.00, 21.30 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос». Матч дня.
7.00, 12.00, 22.30 Ве ла спорт. 
«Кры тэ ры ум Да фі нэ».
9.30 Фех та ван не. Се рыя Гран-
пры.
10.35 Страль ба з лу ка. Ку бак 
све ту.
14.30, 18.00 Тэ ніс. «Гейм, Шэт 
і Матс»-эк стра.
23.30 «Най леп шае з кон на га 
спор ту».
0.05 Аў та гон кі. Фор му ла E.
0.30 Аў та гон кі. Се рыя Blancpaіn 
Endurance.
1.30 Ра лі. ERC. «All Access».

1.00 Ушчэнт. (16+).
2.45 Ула да ры сноў. (16+).
4.15 Бе ла снеж ка: помс та гно-
маў. (12+).
6.10 Пла тон. (16+).
8.00 Не адэ кват ныя лю дзі. 
(16+).
10.05 Як стра ціць сяб роў і пры-
му сіць усіх ця бе не на ві дзець. 
(16+).
12.10 Асаб лі ва не бяс печ ная. 
(16+).
14.05 Го лая праў да. (16+).
15.55 Гэ ты ня ём кі мо мант. 
(16+).
17.45 Superнянь-2. (16+).
19.30 Superперцы. (16+).

21.35 Дзе та род ныя. (16+).
23.20 Рус кая гуль ня. (12+).

6.00 М/ф (6+).
8.05 «Док тар І...» (16+).
8.35, 19.00, 1.50 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.15, 3.20 «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 «Сак рэ ты эк стра сэн саў» 
(16+).
14.55 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.25 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.45 «Чыс та мас коў скія за-
бой ствы». Се ры ял (12+).
21.45, 4.50 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).
22.35, 5.35 «Вок лад ка» (16+).
23.05 «Грань». Се ры ял (16+).
23.55 «Са ма лёт прэ зі дэн та». 
Ба я вік (16+).

6.10, 18.05 Як украс ці хма ра-
чос. (12+).
8.15 До ні Брас ка. (16+).
10.50 Авія тар. (12+).
14.10 Ха ці ко — са мы вер ны ся-
бар. (6+).
16.00 Га та ка. (12+).
20.10 Чар лі і ша ка лад ная фаб-
ры ка. (12+).
22.25 Ка хан не жы ве тры га ды. 
(16+).
0.20 Пер са наж. (12+).
2.25 Га ла гра ма для ка ра ля. 
(18+).
4.05 Ус пом ніць усё. (16+).

6.20 Пе ра клад чык. (12+).
10.20 Уця чы, да гнаць, за ка хац-
ца (12+).
12.00 Ву лі ца Нью та на, дом 1 
(6+).
14.00 На се ле ны вост раў (12+).

16.20, 4.30 Ка хан не не дзе ліц ца 
на два. (12+).
18.20 Тры во ла ты на да лё кіх 
бе ра гах (0+).
20.20 Пры цяг нен не (12+).
22.35 Ва неч ка (16+).
0.40 Дзень дур ня (16+).
2.30 Цяж ка быць ма ча (16+).

6.00 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
6.45 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.15 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.35, 13.15 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.25, 12.30, 16.25, 20.25, 2.50 
Аў та-SOS. (12+).
9.10, 14.45, 22.50 Ге ній: Пі ка-
са. (16+).
11.45 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі. (12+).
14.00 Дзі кі ту нец. (12+).
18.00, 22.00, 1.15, 4.20 Эк стрэ-
маль ны фут бол у Ра сіі. (12+).
18.50 Апе ра цыя «Ка ра леў скае 
вя сел ле». (12+).
19.40, 0.25 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (16+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
2.00 80-я: дзе ся ці год дзе, якое 
ства ры ла нас. (16+).
5.10 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры.
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.00, 16.00, 23.00 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі.
11.00, 19.00 Ін жы нер ныя пра лі-
кі: пра ца над па мыл ка мі.
12.00 Гуль ня на жыц цё.
13.00 Адам псуе ўсё.
14.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
18.00 Тур ба ду эт.
20.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
0.00, 3.50 Біт ва за не ру хо масць.
1.00 Вы жыць у цем ры.
2.00, 5.30 Са ма гон шчы кі.
2.55 Эд Ста фард: які вы жыў.
6.20 Хут кія і гуч ныя.

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, 0.35 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.15 «Зо на 
Х». (16+).
8.50 Вы пуск ныя эк за ме ны па 
бе ла рус кай і рус кай мо вах, па 
ма тэ ма ты цы за пе ры яд на ву-
чан ня і вы ха ван ня на ІІ сту пе ні 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі (з 
сур да пе ра кла дам).
9.10, 22.20 Се ры ял «След» 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Доб рыя на ме ры» (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 «Яр мо ла-
вы» (12+).
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 «Наф та град». Дак. фільм.
23.55 Сфе ра ін та рэ саў.
0.55 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.45 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.50 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.20, 17.40 «Што ро біць твая 
жон ка?» Се ры ял. 1-я і 2-я се-
рыі (16+).
12.25 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
13.35 «Біт ва са ло наў». (16+).
14.35 «Сям'я 3D». Скетч кам 
(12+).
15.10, 23.00 «Ан жа лі ка». Сіт-
кам (16+).
16.15, 0.00 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.05 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
20.50 «Аб мен жон ка мі». (16+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».

22.05 «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». Ве ра шча ка.
8.05, 12.00, 20.00 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15, 20.20 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.40 «Док тар Жы ва га». 
Маст. фільм. (16+).
9.15, 18.15 «Тай ны са вец ка га 
кі но». «Кар на вал» (12+).
9.45 «Ка мер тон». За слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ана толь Ка ця нёў.
10.10 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.40 М/ф (0+).
10.50, 17.05 «Пры го ды Элект-
ро ні ка». Фільм — дзе цям (6+).
12.45 «Ха та на ха ту».
13.40 На цы я наль ны фес ты валь 
бе ла рус кай пес ні і паэ зіі «Ма-
ла дзеч на-2012». «За ла тая ка-
лек цыя бе ла рус кай пес ні».
14.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
На лі бо кі (6+).
15.25, 21.50 «Хро ні ка Пе ра мо-
гі». «Ру бя жы. Аба ро на Ка рэ ліі» 
(12+).
15.50, 21.05 «За га да на зні-
шчыць. Апе ра цыя «Кі тай ская 
шка тул ка». Маст. фільм. 1-я 
се рыя (12+).
16.40 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.25 «Бе ла веж ская пу шча». 
Арэ ал для лю дзей (6+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.15 «Люб лю і па мя таю». За-
слу жа ны ар тыст БССР Ба рыс 
Рай скі.
23.00 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці за слу жа на га дзея ча 
мас тац тваў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Эль ві ры Ге ра сі мо віч.

7.15 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір. Хен ге ла.
9.05 Піт-стоп.
9.35 Час спор ту.
10.20, 18.30 Ку бак вай ны і мі ру. 
Дак. фільм.
11.50 Спорт-мікс.

12.00 Кік на дзе. Мер ка ван не.
12.30 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
14.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
15.00, 22.15 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос». 1/4 фі на лу.
17.00 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.
17.30 На шля ху да ЧС-2018. 
Ві дэа ча со піс.
18.00 Спорт-кадр.
19.50, 22.05 Спорт-цэнтр.
20.00 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.

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 Се ры ял «Пе ла гія і бе лы 
буль дог» (6+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 Се ры ял «За ла тое 
ця ля» (6+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 Ка ме дыя «Ста рыя-раз-
бой ні кі» (6+).
18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Бы лыя» (12+).
23.15 Се ры ял «Спа да ры та ва-
ры шы» (16+).
1.15 «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 «Тат каў сы нок». Се ры ял 
(16+).
10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.20 «Сле да кі» (16+).
11.45 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял (16+).

13.50, 20.15 «Бе лыя ваў кі». 
Се ры ял (16+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
17.55, 1.00 «Ту рыс ты». Се ры-
ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
21.55 «Гля дзець усім!» (16+).
23.50 «Аў та па на ра ма» (12+).
0.10 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).

6.00, 5.05 Се ры ял «АСА» 
(16+).
7.15, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Га рад скія шпі ё ны» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
14.00, 4.05 «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, 1.10 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Джа май ка» 
(12+).
23.00, 0.10 Маст. фільм «Ча ты-
ры так сіс ты і са ба ка» (12+).
2.05 Маст. фільм «Піс та лет 
Стра ды ва ры» (16+).
3.35 «Ін шы свет» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 Серыял «Версія» (12+). 
13.35 «На ша спра ва». (16+).
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+).
20.40 Се ры ял «Па да рож жа да 
цэнт ра ду шы». (12+).
22.35, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (12+).
0.20 «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+).
7.50, 8.05 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).
9.40, 22.50 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Алі бі» на два-
іх». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «ППС». (16+).
15.05, 16.35 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
23.10 «Вы ні кі дня».
23.40 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+).
8.10 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та» 
(12+).
9.00, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.05 «Май стар-клас».
10.15 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
10.45 Пры го ды «Жам чу жы на 
Ні ла» (6+).
12.45 Се ры ял «Ка хан не цу-
доў нае» (16+).
14.20 Ка ме дыя «Туз» (12+).
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 Сад і ага род.
17.00 «Да ро га да хра ма. Пят-
роў пост».
17.15 Се ры ял «Анё лы» (16+).
18.50 Се ры ял «За трым ка 
ў раз віц ці» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Да вед нік па кра і нах 
і кан ты нен тах» (0+).
21.15 Ме лад ра ма «Ча ла век 
і яго са ба ка» (16+).
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АНТАНТ

Цень ад гма ху 
на ўвесь свет
Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка-

на ла «Бе ла русь 3» вік та ры на 

«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку». 

Для та го каб стаць яе ўдзель ні-

ка мі, не аб ход на зай сці на сайт 

tvrgomel.by або 3belarus.by 

і праз ба нер «Раз маў ля ем па-

бе ла рус ку» за поў ніць за яў ку 

на ка ман ду з трох ча ла век. 

Ну а пра ве рыць сваё ве дан-

не род най мо вы пас ля та го, 

як пра гра ма вый шла ў эфір, 

мож на з да па мо гай «Звяз ды». 

Ці ве да лі вы, што:

гма́х — вя лі кі вы шын ны бу ды нак;

ба бы́ль (ад но са зна чэн няў) — 

адзі но кі, бес ся мей ны ча ла век;

ле ту це́ць — ад да вац ца ма рам, 

ма рыць;

на ка на ва́ць — за га дзя вы зна-

чыць, аб умо віць што-не будзь;

цы ра́ та — тка ні на, па кры тая з 

ад на го бо ку са ста вам, які ро біць 

яе не пра ма каль най;

кра ха́ль — ва да плаў ная птуш ка 

ся мей ства ка чы ных;

клёп кі не ха пае — так га во раць 

пра ча ла ве ка не ра зум на га, з дзі-

вац тва мі (бе ла ру сы яшчэ ска жуць: 

мя кі на ў га ла ве, дур ны поп хрыс-

ціў; рус кія: сдвиг по фа зе, мозги 

на бек рень);

на ўвесь свет — 1) вель мі моц-

на, гуч на кры чаць, ла яц ца; 2) пе рад 

усі мі людзь мі (аб ня сла віць) (бе ла-

рус кія ад па вед ні кі: бла гім ма там, 

не сва ім го ла сам; рус кія: во всю 

ивановскую, во всё гор ло).
Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та ры-

ны гля дзі це ў эфі ры «Бе ла русь 3» 
ра ні цай кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

ВА ЎСІХ НА ВА ЧАХ
У пра гра ме «На ша ра ні ца» 

на ка на ле АНТ з'я ві ла ся но вая 

руб ры ка «Пе ра ўтва рэн не». 

У яе рам ках лю дзі роз на га 

по лу, уз рос ту і са цы яль на га 

ста ту су змя ня юць штось ці ў 

са бе: з да па мо гай спе цы я-

ліс таў асвя жа юць гар дэ роб, 

пад бі ра юць но вую пры чос ку 

і стыль, на рэш це, пра хо дзяць 

псі ха ла гіч ную раз груз ку.

Ад ным з пер шых ге ро яў руб ры кі 

стаў вя до мы сі ноп тык і тэ ле вя ду чы 

Дзміт рый Ра баў, які змя ніў офіс нае 

крэс ла на трэ на жор ную за лу і экс-

пе ры мен та ваў са сты лем.

На сён ня, як рас ка за ла «Звяз-

дзе» аў тар і вя ду чая руб ры кі Ма-

ры на Эль я шэ віч, у «ліс це ча кан ня» 

на пе ра ўтва рэн не ўжо не каль кі 

дзя сят каў ча ла век: «Ге роі вель мі 

роз ныя: ёсць дзяў чы на-спарт смен-

ка, ёсць кі роў ца трам вая, сту дэн-

ты, якія хо чуць змя ніць імідж пас ля 

ВНУ на больш ста лы... Без умоў на, 

ёсць і лю дзі ста рэй ша га па ка лен-

ня — не здар ма га во раць, што на 

пен сіі жыц цё не кан ча ец ца, а толь кі 

па чы на ец ца, і для гэ та га так са ма 

ча сам па трэб нае аб наў лен не. Што 

ме на ві та вар та змя ніць ча ла ве ку 

для боль шай упэў не нас ці ў са бе, 

мы вы ра ша ем ра зам з ім і экс пер-

та мі: ка мусь ці трэ ба па да браць ін-

шае адзен не, ка мусь ці — звяр нуць 

больш ува гі на фі зіч ны стан; але га-

лоў нае, што ў вы ні ку гэ тыя пе ра ме-

ны па ляп ша юць якасць жыц ця».

Так са ма хо ча це змя ніць штось ці 

ў са бе? Та ды пі шы це на элект рон-

ную пош ту utrо@оnt.bу або ў афі-

цый ныя су пол кі пра гра мы ў са цы-

яль ных сет ках. Руб ры ка вы хо дзіць 

у «На шай ра ні цы» што тыд нё ва — 

і як мі ні мум да кан ца ле та.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК




