
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20, 4.20 М/ф «Чы чы Лэнд». 
(0+)
7.50, 4.45 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
8.20 М/ф «Ма шы ны каз кі». 
(0+)
8.40 «Ера лаш». (6+)
9.20, 20.00 Се ры ял «Улёт ны экі-
паж». (16+).
10.25 Ка ме дыя «Афе рыс ты Дзік 
і Джэйн за баў ля юц ца». (12+).
12.20 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00, 2.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка». (12+).
15.10, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.10 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Іва но вы — Іва-
но вы-2». (16+).
21.10 Ка ме дыя «Кі ле ры». 
(12+).
0.00, 3.30 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля». (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». Тац ця на Аку неў ская.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва ганд-
лё вая.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.15 «Ва ры янт «Аме га». 
Се ры ял.
9.25 Су свет ныя скар бы.
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 17.50 «На зі раль нік».
11.10, 0.35 ХХ ста год дзе. «Чар-
но быль. Па пя рэ джан не». Дак. 
фільм.
12.30 Да 100-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ару цю на Ака пя на. 
«Ча ра дзей». Дак. фільм.

13.00 «Аб са лют ны слых».
13.40, 20.45 «Вя лі кае рас ся-
лен не ча ла ве ка». Дак. се ры-
ял.
14.30 «Бляск і гор кія слё зы 
ра сій скіх ім пе ра трыц». Дак. 
се ры ял.
15.10 Да юбі лею Ва ле рыя Гер-
гі е ва. А. Брук нер. Сім фо нія 
№ 9 рэ мі нор.
16.15 «Джар да на Бру на». Дак. 
фільм.
16.25 Пер ні ка вы до мік. «Со-
неч ны го рад».
16.55 «Лі нія жыц ця». Яў ген 
Зе він.
18.45 Рэ парт ажы з бу ду чы-
ні. «Бія ніч ныя па лё ты». Дак. 
фільм.
20.25 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.30 «Эніг ма. Эма ну эль 
Паю».
23.50 «Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы».
1.50 Л. Бет хо вен. Сім фо нія 
№ 3 мі-бе моль ма жор «Гераіч-
ная».
2.45 «Фі дзій». Дак. фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Чар но быль». 
2006 год (12+).
7.05, 13.00, 19.00, 1.05 Маст. 
фільм «Аме ры кан ская тра ге-
дыя» (16+).
8.15 «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
9.40, 11.00, 14.40, 15.40, 17.00, 
20.10, 21.40, 23.00, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2008 год (12+).
14.15 «Ра ніш няя пош та». 1986 
год (12+).
18.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім. 
«Гіс то рыя рус ка га ро ка». 
«Аквариум». 3-я част ка. 2007 
год (16+).
20.45 «Прэс-экс прэс» (12+).

0.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наўга род ца вым: «Свярд лоў-
скі рок». 2005 год (18+).
2.15 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым: «Ала Пу-
га чо ва». 1992 год (12+).

4.00 Ве ла спорт. Па рыж — Ру-
бэ.
5.00, 10.00, 2.00 Фут бол. 
«ФІФА».
5.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
6.00, 10.30, 19.00, 0.30 Ве ла-
спорт. «Тур Ра ман дыі».
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 0.00, 
2.30 Сну кер. Чэм пі я нат све ту.
9.30 Мо та гон кі. «24 га дзі ны 
Ле-Ма на».
12.00 Алім пій скія гуль ні. «Ана-
то мія спор ту».
13.00 Алім пій скія гуль ні. «Гон-
ка тэх на ло гій».
13.30 Алім пій скія гуль ні. «Алім-
пій скі ан ту раж».
14.00 «Дух па рус на га спор-
ту».
20.30 «Звыш чэм пі ё ны».

0.35 Пры шэль цы. (12+).
2.40 Пры шэль цы-2: ка лі до ры 
ча су. (12+).
5.00 Шоу «Ка ме ды ян ты». 
(16+).
5.45 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
6.05 Га лі вуд скі фі нал. (12+).
8.15 Тры шчас лі выя па ра ся ці. 
(18+).
10.15 Усе ка жуць, што я ка хаю 
ця бе. (16+).
12.00 Эва лю цыя. (12+).
14.00 Пры кінь ся ма ім му жам. 
(16+).
16.00 Анар хія ў ся рэд няй шко-
ле. (12+).
17.35 Гу дзон скі яст раб. (16+).
19.30 Ма дам. (16+).
21.05 Лёг кія па во дзі ны. (16+).
22.55 Па ляў ні чыя на пры ві даў. 
(6+).

6.00 М/ф (6+).
8.05 «Док тар І...» (16+).
8.35, 19.00, 2.10 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.10, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.50, 17.15 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.20, 16.15 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
14.15 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.20 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.55 «Ма тыль кі». Се ры ял 
(16+).
22.00 «Са вец кія ма фіі» (16+).
22.55 «Вя сел ле і раз вод» 
(16+).
23.45 «Грань». Се ры ял (16+).
0.30 «Кі ра ван не гне вам». Ка-
ме дыя (12+).
5.15 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

6.10, 17.30 Пры від опе ры 
(12+).
8.55 Дас ка на лы свет (16+).
11.35 Ад ры ну тыя (12+).
14.40 Ад ступ ні кі (16+).
20.10 Кры ху жа на тыя (16+).
22.30 Анё лы Чар лі: толь кі на-
пе рад (12+).
0.35 Топ-ма дэль (18 +).
2.35 Агент пад пры крыц цём 
(12+).
4.10 Пі тэр Пэн (12+).

6.20 Мы з бу ду чы ні (16+).
8.40 30 спат кан няў (16+).
10.30 Бу бен, ба ра бан (16+).
12.25 Ры зы ка (6+).
14.20 Куп рын. Упо цем ку 
(16+).
16.20, 4.20 Аскол кі шчас ця. 
1—2-я се рыі (12+).
18.20 Гра фа ма фія (12+).

20.20 Па ца лу нак скрозь сця ну 
(16+).
22.10 Ад рыў (16+).
23.55 Юр' еў дзень (16+).
2.30 Куп рын. Упо цем ку (16+).

6.00, 15.20 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт. (6+).
7.40 Не ве ра год ны док тар Пол. 
(16+).
8.25, 11.35, 16.55, 20.45 Аў та-
SОS. (12+).
9.15 Дзі кі ту нец. (12+).
10.05 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
10.50 Эк стрэ маль ны экс прэс. 
(16+).
12.25 Ан тарк ты ка. (12+).
13.15, 23.45 Ге ній: Пі ка са. 
(16+).
14.05 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
14.30 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
16.10, 19.55, 0.35, 2.55 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
18.25, 4.25 Са праўд ны су пер-
кар. (12+).
19.10, 2.10 Эва ку а цыя Зям лі. 
(16+).
22.15 Сва іх не кі да ем. (16+).
23.00, 1.25 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та-3. (18+).
5.10 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).

8.00, 17.05, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры.
8.50, 15.15, 21.00, 6.20 Зроб ле-
на з дру гас най сы ра ві ны.
9.45, 16.10, 23.00, 3.50 Па ляў ні-
чыя на скла ды.
10.40 Як гэ та ўстро е на?
12.55 Муж чын скае ра мяст во.
13.25, 19.00, 5.30 Хут кія і гуч-
ныя.
14.20, 18.00 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
20.00, 0.00 За ла тая лі ха ман ка.
2.00 Сал да ты ня ўда чы.
2.55 За ла ты шлях.
7.10 Вы жыць лю бой ца ной.

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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 Зо на Х. 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След». 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Два жыц ці». (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 «Клан юве-
лі раў. Біт ва». (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 Спе цы яль ны рэ пар таж. 
(12+).
23.45 Сфе ра ін та рэ саў.
0.45 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.40 Се ры ял «Сля пая». 
(16+).
10.05 Се ры ял «Ака дэ мія». 
(16+).
12.05 «Арол і рэш ка. Кру га свет-
ка». (16+).
13.10 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
14.15 «На на жах». (16+).
15.20, 0.10 Се ры ял «Най леп шы 
ты дзень май го жыц ця». (16+).
16.15 Ні чо га са бе ньюз. (12+).
16.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект.
17.10 «Ба гі ня шо пін гу». (16+).
20.40 «Аб мен жон ка мі». (16+).
21.50 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕФА. Паў фі нал. «Мар сель» 
(Фран цыя) — «За льцбург» (Аў-
стрыя). Пер шы матч.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Кач ка з дра ні ка мі.

8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 Гэ ты дзень.
8.25, 18.05 «Веч ны кліч». Дра-
ма (12+).
9.55, 17.25 «Апош ні дзень». 
Анд рэй Мі ро наў (12+).
10.30, 16.00 «Я пом ню...» Маст. 
фільм (16+).
12.45 «Бе ла русь як пес ня». На-
тал ля Бяр нац кая.
13.15 «Спад чы на пес ня роў». 
Кан цэрт.
14.35, 21.55 «За фран та выя раз-
вед чы кі». Дак. се ры ял (12+).
15.15, 21.05 «Апош ні бра ня по-
езд». Маст. фільм (16+).
19.30 «За піс кі на па лях». Алесь 
Ада мо віч.
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Са-
шэнь.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кі на апе ра та ра, за слу жа-
на га дзея ча мас тац тваў БССР 
Ба ры са Алі фе ра.

6.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. 1/2 фі на лу. 1-ы матч. 
«Ба ва рыя» (Гер ма нія) — «Рэ-
ал» (Іс па нія).
8.45 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
9.15 Слэм-данк.
9.45 На шля ху да ЧС-2018. Ві-
дэа ча со піс.
10.15 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.
12.00 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
12.30 Тэ ніс. Тур ні ры WTA. Штут-
гарт. Стам бул.
16.30 Авер тайм.
17.00 Дзю до. Чэм пі я нат Еў ро-
пы.
18.55 Ха кей. КХЛ. Фі нал. 7-ы 
матч. «Ак Барс» (Ка зань) — 
ЦСКА (Маск ва). (У пе ра пын-
ках — Спорт-цэнтр.) Фех та ван-
не. Ад кры ты чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Ра пі ра. Муж чы ны. Жан чы ны. 
Фі на лы.
21.20 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
21.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/2 фі на лу. 1-ы матч. 
«Ар се нал» (Анг лія) — «Ат ле-
ты ка» (Іс па нія). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

23.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/2 фі на лу. 1-ы матч. 
«Мар сель» (Фран цыя) — 
«Зальцбург» (Аў стрыя).

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 «Алег Ян коў скі. «Я, на 
сваю бя ду, бес смя рот ны».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» 
(12+).
12.25, 13.10 «Вы зва ле ная Еў ро-
па». «Юга сла вія. Кроў за кроў» 
(12+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ле ген ды цыр ка» (12+).
16.55 «На са май спра ве» 
(16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
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 «Шпік» (16+).
23.10 Се ры ял «Тац ця ні на 
ноч». (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».
8.45 «Nехt-3». Се ры ял (16+).
9.40, 0.10 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру-
ючыя гі по тэ зы» (16+).
11.30 «Сле да кі» (16+).
11.55, 17.55 «Вод бліс кі». Се-
ры ял (16+).
13.50, 20.35 «Ба ец». Се ры ял 
(16+).
15.25 «Гля дзець усім!» (16+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).

16.50 «Мінск і мін ча не» (12+).
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
22.10 «Чар но быль у сэр цы ма-
ім».
23.50 «Аў та па на ра ма» (12+).
0.55 «Ка ман да Чэ». Се ры ял 
(16+).

6.10, 8.05, 5.45 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).
10.05, 13.15, 19.20 Се ры ял «Пят-
ніц кі». (16+).
14.00, 4.45 «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, 0.10 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
17.10, 2.55 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
22.10 Маст. фільм «Ма ша і мо-
ра» (12+).
1.00 Маст. фільм «Сюр прыз» 
(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 «Тай на 
ку мі ра» (12+).
13.15 «Па кой сме ху» (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+).
22.20, 23.10 Се ры ял «Ка мен-
ская» (16+).
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+).

7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. 

Но вы след» (16+).

8.50 Се ры ял «Су жэн цы» 

(16+).

9.40, 23.05 «НЗ.by».

10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-

тых ліх та роў» (16+).

12.00 «Суд пры сяж ных» (16+).

13.25, 18.25 «Агляд. Над звы-

чай нае зда рэн не».

14.05, 16.35 Се ры ял «Бра та-

ны» (16+).

17.25 «ДНК» (16+).

19.40 Се ры ял «Мар скія д'яб-

лы. Смерч» (16+).

21.20 Се ры ял «Пяць хві лін ці-

шы ні. Вяр тан не» (12+).

23.25 «Вы ні кі дня».

23.55 Се ры ял «Агенц тва сха-

ва ных ка мер» (16+).

0.30 «Гіс то рыя мі лі цыі ў асо-

бах» (12+).

7.00, 16.00, 19.35, 21.00, 23.55 

«На двор'е».

7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 

(0+).

7.15, 23.00 Се ры ял «Ка мі сар 

Рэкс» (12+).

8.10 Се ры ял «Макс» (16+).

9.00 Се ры ял «Я па чую ця бе» 

(16+).

10.00 «Май стар-клас».

10.15 «Зда роўе».

10.45 Дра ма «Са ха ра» (16+).

12.35 Се ры ял «Ка хан не цу-

доў нае» (16+).

14.20 Фан тас ты ка «Фі ла дэль-

фій скі экс пе ры мент» (16+).

16.05 «Мульт па рад».

16.20 «Мой лю бі мы га да ва нец» 

(0+).

16.50 Се ры ял «Анё лы» (16+).

18.25 Се ры ял «Аба рон ца» 

(16+).

19.15 «Фэшн іs my пра фэшн».

19.25 «Аб спор це».

19.40 Се ры ял «Ім пе ра тры ца» 

(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 Ба я вік «Раз бор ка ў Ма-

ні ле» (16+).
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ША ЛІ .  Не губ ляй це 

кант роль над эмо цы я-

мі, інакш мо жа це моц-

на прай граць і ў аса-

біс тай, і ў пра фе сій най 

сфе рах. Ты дзень бу дзе да стат ко ва 

на пру жа ны з-за па ве лі чэн ня аб'-

ёму пра цы. Аку рат насць і ўваж лі-

васць — клю ча выя сло вы ў най блі-

жэй шы час. Доб ра аб ду ма ныя ідэі і 

пра па но вы зро бяць доб рае ўра жан-

не на ка лег па пра цы. Праб ле мы, 

якія па ўста нуць на гэ тым тыд ні, змо-

жа це вы ра шыць толь кі вы са мі, не 

вар та шу каць да па мо гі збо ку, лепш 

больш стро га спаг наць з ся бе.

СКАР ПІ  ЁН.  Каб па-

спя хо ва ру хац ца на-

пе рад, да вя дзец ца 

ска рыс тац ца ва шай 

вы дат най ін ту і цы яй. Зра біў шы гэ-

та, зра зу ме е це, якія ме на ві та кро кі 

вар та рас па чаць. Маг чы мы ва ры-

янт ка ман дзі роў кі або дзе ла во га 

па да рож жа, і гэ тая па езд ка ад крые 

но выя га ры зон ты. На ват са мыя эк-

стра ва гант ныя ідэі зной дуць ста-

ноў чы вод гук, а так са ма мо гуць 

пры нес ці не ча ка ныя вы ні кі. У вас 

бу дзе ня ма ла энер гіі і па зі ты ву, так 

што сме ла ўва саб ляй це ўсё за ду-

ма нае ў жыц цё, бу дуй це пла ны.

СТРА ЛЕЦ.  Вас ча-

кае доб ры ты дзень, 

рап там бу дуць уз ні-

каць спры яль ныя маг-

чы мас ці для за роб ку. У па ня дзе-

лак мож на за га даць жа дан не, і яно 

вель мі прос та мо жа спраў дзіц ца. 

Вы ра шай це ўсе спра вы без мі тус ні 

і па спеш лі вас ці. Не ля нуйце ся звяр-

нуц ца да мі ну ла га до све ду і ра зум-

на га сэн су, пры маць ра шэн ні з ну ля 

вас ні хто не пры му шае. Не аб ход на 

пра явіць іні цы я ты ву і сме ласць у ка-

хан ні. На чаль ства ві да воч на бу дзе 

за да во ле на ва шай пра цай. Мо жа це 

раз ліч ваць на прэ мію. У вы хад ныя 

пра яві це мак сі мум вы трым кі пры 

зно сі нах з дзець мі.

КА ЗЯ РОГ.  Вы апы-

ня це ся ў цэнт ры ўва гі 

і па дзей. Так што ра-

шэн ні да вя дзец ца пры-

маць хут ка, ча сам мя няць на ха ду. 

У па ня дзе лак ад чу е це пры ліў жыц-

цё вых сіл, з'я вяц ца но выя ідэі для 

твор ча га са ма вы яў лен ня. Аў то рак 

абя цае пос пех шмат лі кім па чы нан-

ням, дзень доб ры для сяб роў скіх 

зно сін і но вых зна ём стваў. А вось на 

се ра ду і су бо ту лепш ні чо га сур' ёз-

на га не за гад ваць, бо пла ны мо гуць 

змя ніц ца з дак лад нас цю да на ад ва-

рот. Ін тэ ле кту аль ныя за ня ткі і гуль ні 

ў вы хад ныя пры ня суць са праўд нае 

за да валь нен не.

В А  Д А  Л І Ў .  Не аб-

ход на за ся ро дзіц-

ца на ад ной, вель мі 

важ най спра ве. Вы 

са мі па він ны вы зна чыць, на якой 

ме на ві та. Лепш зні зіць тэмп пра-

цы, каб па збег нуць пе ра там лен ня. 

Не вы клю ча ны роз на га лос сі. Але 

па спра буй це зра зу мець апа не нтаў, 

пры слу хай це ся да іх слоў, маг чы-

ма, змо жа це змя ніць ус пры ман не 

сі ту а цыі, якая скла ла ся. У пят ні-

цу па це шаць су стрэ чы з сяб ра мі. 

Не за будзь це ся за зір нуць у вы хад-

ныя ў бліж нія кра мы: вам ві да воч на 

трэ ба зра біць па куп кі. Най больш 

паспяховым для вас днём на гэ тым 

тыд ні бу дзе ня дзе ля, ня ўда лым мо-

жа ака зац ца чац вер.

РЫ БЫ. На ды хо дзіць 

спры яль ны пе ры яд як 

для пра цы, так і для 

ад па чын ку. Да лё кая 

па езд ка да зво ліць аднавіць сілы, 

а так са ма па гу та рыць з людзь мі, 

якія мо гуць у бу ду чы ні стаць ва шы-

мі парт нё ра мі. Па спра буй це вы ка-

рыс таць гэ ты час для за вяз ван ня 

но вых зна ём стваў, на ладж ван ня 

не аб ход ных кан так таў. Ка рыс на 

бу дзе да ве дац ца штось ці но вае, 

па чаць ву чыць за меж ную мо ву ці 

за пі сац ца ў аў та шко лу. У ад но сі нах 

з бліз кі мі людзь мі га лоў ную ро лю 

бу дуць ады гра ваць пы тан ні якас ці, 

а не коль кас ці. Па спра буй це не мі-

ту сіц ца, і та ды ўсё па спе е це.
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