
6.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20, 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
7.40, 4.30 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.00, 4.50 М/ф «Лі га Watchcar». 
(0+)
8.30, 3.20 «Ера лаш». (6+)
9.20 Се ры ял «Гэ та ка хан не». 
(12+).
10.20 Фан тас ты ка «Апош ні па-
ляў ні чы на ведзь маў». (16+).
12.20 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
14.10, 2.30 Се ры ял «Збег лыя 
сва я кі». (16+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.25 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Ка ман да Б». (16+).
21.10 Фан тас ты ка «Ві кін гі су-
праць пры шэль цаў». (16+).
0.00 Се ры ял «Вы жыць пас ля». 
(16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.40 Се ры ял «Ме тад Лаў ро вай». 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Джо ан Кроў фард.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва Жаў-
тоў ска га.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.45 «Дзі кен сі я на». Маст. 
фільм.
9.10 «Рэ гтайм, або Ра за рва ны 
час».
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.45 ХХ ста год дзе. «Апош ні 
ге рой. Вік тар Цой». Дак. фільм.
12.25 «Па лёт на Марс, або Ва-
лан цё ры «Чыр во най пла не ты». 
Дак. фільм.

13.00 «Аб са лют ны слых».
13.40 «Тэў тон скія ры ца ры». Дак. 
фільм.
14.30 «Ім пе ра тар скі дом Ра ма на-
вых». Дак. се ры ял
15.10, 2.05 Бер лін скі фі лар ма-
ніч ны ар кестр. «Лет няя ноч»
у Валь дбю не.
16.10 Пер ні ка вы до мік. «Перм скі 
звя ры ны міф».
16.35 Да 80-год дзя Вя ча сла ва 
Зай ца ва. «Лі нія жыц ця».
17.30 Су свет ныя скар бы.
18.40 Да 70-год дзя ву чо на га. «Мі-
ры Анд рэя Лін дэ». Дак. фільм.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 Сту пе ні цы ві лі за цыі. «Кі тай. 
Скар бы неф ры та вай ім пе рыі». 
Дак. фільм.
21.35 «Не спа дзя ва ны парт рэт. 
Ва лян цін Кур ба таў. Апош нія». 
Дак. се ры ял.
22.05 «Эніг ма». Юлія Ляж нё ва.
0.05 «Чор ныя дзір кі. Бе лыя пля-
мы».

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Біз нес ме ны, яд-
най це ся!» 2006 год (16+).
7.10 «Ва кол сме ху». 1984 год (12+).
8.45 М/ф «Су стра кай це ба бу лю». 
(0+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
9.40, 11.00, 14.00, 15.40, 17.00, 
18.40, 20.20, 21.40, 23.35, 0.50, 
2.40, 3.40 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 На тал-
ляй Ка зял ко вай: «Ула дзі мір Вы-
соц кі». 2005 год (12+).
13.00, 19.20 Маст. фільм «Бе раг 
яго жыц ця». (16+).
14.35 М/ф «Па даў ле таш ні снег». 
(6+).
18.00 «Яло вая суб ма ры на». На-
тал ля Вят ліц кая. 2005 год (16+).
23.20 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (16+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Пінк Флойд». 
2005 год (18+).

1.00 Фільм-спек такль «У го ра-

дзе доб рае на двор'е». 1983 год 

(16+).

5.00 Пра гра ма «Рыт мы пла не-

ты». 1985 год (12+).

3.30 Ве ла спорт (трэк). Чэм пі я нат 

све ту.

5.00 Пхёнч хан-2018. Ха кей. Муж-

чы ны. Фі нал.

6.30, 11.30 Пхёнч хан-2018. Гор-

ныя лы жы.

7.30, 9.00, 14.30, 21.00, 2.00 

Пхёнч хан-2018. Бія тлон.

9.30, 20.00 Пхёнч хан-2018. Скач кі 

на лы жах з трамп лі на.

12.30 Алім пій скія гуль ні. «Ге роі 

бу ду чы ні».

13.30 Алім пій скія гуль ні. «Алім-

пій скі ан ту раж».

15.45, 21.45 Сну кер. Welsh 

Open.

0.25 Ка ме дыя «Эйс Вен ту ра: вы-

шук хат ніх жы вёл». (12+).

2.00 Ка ме дыя «Эйс Вен ту ра-2: 

ка лі клі ча пры ро да». (12+).

3.50 Ка ме дыя «Рум ба». (12+).

5.15 Пры го ды «Вя лі кі сал дат». 

(16+).

7.00 Дра ма «Усё пу цём!» (16+).

8.55 Ка ме дыя «Вель мі страш нае 

кі но-3». (16+).

10.20 Дэ тэк тыў «Ма ра фон для 

трох гра цый». (12+).

14.00 Скетч кам «Па між на мі». 

(16+).

14.20 Ка ме дыя «Бам бі за Са л-

мон». (16+).

16.15 Ка ме дыя «Дом з па ра нар-

маль ны мі з'я ва мі». (16+).

17.55 Ка ме дыя «Дом з па ра нар-

маль ны мі з'я ва мі-2». (18+).

19.30 Ме лад ра ма «(Не)ча ка ны 

прынц». (16+).

21.05 Ка ме дыя «Сак рэ ты сек су 

і ка хан ня». (18+).
23.00 Ка ме дыя «Вель мі страш-
нае кі но». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.20 «Док тар І...» (16+).
8.50, 19.00, 2.55 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.35, 4.30 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.15, 18.00 «Сак рэ ты эк стра сэн-
саў» (16+).
13.05, 16.55 «Ва раж біт ка» (12+).
14.05 «Па ра лель ны свет» (12+).
15.00 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
15.35 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.05 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.55 «Гра ма дзян ка Ка ця ры на». 
Се ры ял (12+).
21.50 «Не рас кры тыя тай ны» (12+).
22.45 «90-я» (16+).
23.35 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял (16+).
0.20 «Воб лач ны ат лас». Фан тас-
ты ка (16+).

6.10, 14.00 Анё лы Чар лі: толь кі 
на пе рад (12+).
8.15 Тру сі ная на ра (16+).
10.05 Упс... Ной сплыў! (6+).
11.45 Міль я нер з тру шчоб (12+).
16.05 Да руй за ка хан не (16+).
18.20 Ака дэ мія вам пі раў (12+).
20.20 Пры від опе ры (12+).
23.00 Бан ды Нью-Ёр ка (16+).
2.10 За цьмен не (18 +).
4.10 Фі ло са фы: урок вы жы ван-
ня (12+).

6.20 Мне не ба ліць (16+).
8.20 Дзень дур ня (16+).
10.10 Не бяс печ ныя ка ні ку лы 
(6+).
11.50 Ві ры нея (0+).
14.00 Бла сла ві це жан чы ну 
(12+).
16.20, 4.20 За бой ства на тра іх. 
1—2-я се рыі (12+).

18.25 Цём ны свет: раў на ва га 

(12+).

20.20 Руд і Сэм (12+).

22.20 Край (16+).

0.40 Ка ля фут бо ла (18+).

2.30 Вы кру та сы (12+).

6.00 Су пер збу да ван ні. (12+).

6.50 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 

(12+).

7.15, 14.05 Уз лом сіс тэ мы. (16+).

7.40 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

8.30, 16.25, 20.25 Аў та-SOS. 

(12+).

9.20 Ін стынкт вы жы ван ня. (16+).

10.10 Між на род ны аэ ра порт Ду-

бай. (12+).

10.55 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).

11.50 Са праўд ны су пер кар. 

(12+).

12.35 Ча ла век су праць YouTube. 

(12+).

13.20 Зай маль ная на ву ка. (12+).

14.50 Най буй ней шы ў све це ра-

монт. (12+).

15.40, 18.00, 19.35, 0.20, 2.45 

Рас сле да ван ні авія ка та строф. 

(16+).

18.50, 22.45 80-я. Най вя лік шыя 

фут боль ныя мо ман ты (12+).

23.30, 5.10 Сак рэт ныя ма тэ ры я-

лы ста ра жыт на сці. (16+).

1.55 Су пер зброя Гіт ле ра. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-

та ры.

9.00, 11.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як 

гэ та ўстро е на?

10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў ні-

чыя на скла ды.

14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-

ной.

18.00 Ме та ла лом шчы кі.

19.00, 5.30 У па го ні за кла сі кай.

20.00, 0.00 За ла тая лі ха ман ка.

2.00 Аляс ка: апош ні ру беж.

2.55 Ма лан ка выя ка та стро фы.

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, 0.20 На ві ны.

7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.

7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зо на Х». 

(16+).

9.10, 22.10 Се ры ял «След». 
(16+).

10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Ад на лю бы». (16+).

13.10 «Дзі ця чы док тар».

13.45 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».

14.45, 15.25 Се ры ял «Па між на-
мі, дзяў чын ка мі». (12+).

15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.

16.00 Се ры ял «Клан юве лі-
раў». (16+).

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+).

23.40 «Сфе ра ін та рэ саў».

0.40 «Дзень спор ту».

0.50 Кі на эпа пея «Ці хі Дон». 
(12+).

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+).

10.15, 17.35 Се ры ял «Ган на-дэ-
тэк тыў» (16+).

12.20, 22.05 «Арол і рэш ка. Юбі-

лей ны» (16+).

13.15 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).

14.15 «На на жах» (16+).

15.20, 23.00 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі» (16+).

16.15, 23.50 «Ні чо га са бе ньюз» 

(12+).

16.20, 23.55 «Пін_код». Ін тэр ак-

тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.

17.05 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).

20.45 «Мя няю жон ку» (16+).

22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 

«КЕ НО».

7.00 «Даб ра ра нак».

7.40, 20.10 «Бе ла рус кая кух ня». 

Буль бя ная каў ба са з пад лі вай.

8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да-

скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».

8.25, 18.00 «Фа та гра фіі на сця-
не». Маст. фільм. 1-я се рыя 
(12+).

10.00, 17.20 «Ка ра лі эпі зо ду». 

Ма рыя Ві на гра да ва (12+).

10.40 «Ле дзя ная ўнуч ка». Каз-

ка (0+).

12.20 «Гіс то рыя мі лі цыі ў асо-

бах» (12+).

13.15 «Свят ло да лё кай зор-

кі». Пуб лі цыст, пра за ік Ба рыс 

Страль цоў.

13.40, 22.25 «Агент А-201. Наш 

ча ла век у гес та па». Дак. фільм. 

1-я се рыя (12+).

14.30, 21.05 «Яны зма га лі ся за 
Ра дзі му». Дра ма. Фільм пер-
шы (12+).

15.50 «Ча кай мя не». Маст. 
фільм (12+).

19.30 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-

такль Дра ма тыч на га тэ ат ра Бе ла-

рус кай Ар міі «Не па кі дай мя не».

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

23.10 «Пло шча мас тац тваў». За-

слу жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Зоя Асма лоў ская.

7.10 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ака пуль-

ка.

13.10 Слэм-данк.

13.40, 17.25 На шля ху да ЧС-

2018. Ві дэа ча со піс.

14.10 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 

Ві дэа ча со піс.

14.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

15.10 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 

UFC.

16.55 Свет анг лій скай прэм' ер-

лі гі. Ві дэа ча со піс.

17.55 Авер тайм.

18.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-

ру сі. 1/4 фі на лу. Пер шы матч. 

(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)

20.40 Спорт-цэнтр.

20.50 Ха кей. КХЛ. «Сло ван» (Бра-
ціс ла ва) — «Ды на ма-Мінск».
23.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ар се нал» — «Ман чэс тэр Сі ці». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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+).
12.20, 13.10, 19.00 «Ня хай га во-
раць» (16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ад ва рот ны ад лік». «Рэс-
пуб лі ка Паў ла ва. Ся лян ская ўто-
пія». Фільм дру гі (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+).
20.00 «Час».
21.10 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік. Спец вы пуск (12+).
21.15 Се ры ял «Воль ная гра ма-
та». (16+).
23.10 Се ры ял «Го рад» (16+).
1.10 «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».
8.30, 17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
8.50, 17.50 «Ін струк тар». Се ры-
ял (16+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру -
ю чыя гі по тэ зы» (16+).
11.30, 21.55 «Гля дзець усім!» 
(16+).
11.50, 0.55 «Жорст кі біз нес». 
Се ры ял (16+).
13.30 «24 га дзі ны».
13.50, 23.25 «Ба ец». Се ры ял 
(16+).

15.20 «Да лё кія сва я кі» (16+).
15.40 «Ме ха ніч ны апель сін» (16+).
16.50 «Мінск і мін ча не».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
21.05 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).
23.05 «Аў та па на ра ма» (12+).

6.00 Се ры ял «АСА» (16+).
10.45, 13.15, 19.20 Се ры ял «За-
ча ра ва ны ўчас так». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.05, 3.10 «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 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра» (16+).
23.20, 0.10 Маст. фільм «Па лю-
боў нік» (16+).
0.00 На ві ны апоў на чы (бя гу чы 
ра док).
1.25 Маст. фільм «Муж па вы-
клі ку» (16+).
4.10 Се ры ял «Хат няя пры-
служ ні ца» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35, 22.30, 23.10 Се ры ял 
«Кры ва вая па ні». (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 «Кру тыя бе ра-
гі». (16+).
22.10 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
0.30 «Вы ба ры-2018. Дэ ба ты 
з Ула дзі мі рам Са лаў ё вым».
1.30 «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.bу».

10.30 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-

тых ліх та роў». (16+).

12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).

13.30, 18.25 Агляд. Над звы чай-

нае зда рэн не.

14.05 Се ры ял «Ку рорт ная па-

лі цыя». (16+).

16.35, 19.40 Се ры ял «Вы со кія 

стаў кі». (16+).

21.20 Се ры ял «Па той бок 

смер ці». (16+).

23.25 «Вы ні кі дня».

23.55 «Ар мія Бе ла ру сі. Ле та піс 

ста год дзя». Дак. фільм.

7.00, 15.55, 19.45, 21.00, 23.55 

«На двор'е».

7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 

(0+).

7.25, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 

Рэкс» (12+).

8.15 Се ры ял «Міс Брэд лі».

9.15, 20.00 Се ры ял «Дэ тэк тыў-

нае агенц тва «Ме ся ца вае свят-

ло» (16+).

10.05 «Ка ва з пер цам».

10.50 Тры лер «Уваск ра ша ю чы 

мёрт вых» (16+).

12.50 Се ры ял «Па лю боў ні кі 

пус ты ні» (16+).

14.15 Дра ма «Да ра гі мой ча ла-

век» (12+).

16.00 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 

(0+).

16.05 «Мульт па рад».

16.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 

(0+).

17.00 «Май стар-клас».

17.20 Се ры ял «Го рад пры-

шэль цаў» (16+).

18.45 Се ры ял «Аба рон ца» 

(16+).

19.35 «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 Ка ме дыя «Ад пе тыя мах-

ля ры» (16+).
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ША ЛІ. На гэ тым 
тыд ні да вя дзец ца 
лі чыц ца не толь кі 
са сва ім мер ка ван-
нем, час па чуць і 
лю дзей, якія вас 

акру жа юць. Ужо ў па ня дзе лак важ-
на вы ра шыць скла да ныя пы тан ні 
ўза е ма ад но сін з парт нё ра мі, пры-
чым яны мо гуць ака зац ца до сыць 
ак тыў ны мі і на по рыс ты мі. У се ра ду 
цяр пен не і кан струк тыў ны дыя лог 
пры ня суць знач на больш ка рыс-
ці, чым ад кры ты су пра ціў і ўпар-
тае ад стой ван не ўлас ных па зі цый. 
У чац вер па ста рай це ся пра яў ляць 
чу ласць і аль тру ізм у ад но сі нах да 
бліз кіх лю дзей. У ня дзе лю бу дуць 
плён ны мі зно сі ны ў вуз кім сяб роў-
скім ко ле.

СКАР ПІ ЁН. Лепш 
за ўсё па чаць но вы 
ты дзень не з «чыс-
та га ліс та», а з но ва-
га віт ка ў кар' ер ным 

рос це. Да во лі ўда лы час для пад-
вя дзен ня вы ні каў. Вы ві да воч на да-
маг лі ся пос пе хаў на служ бо вай ні ве, 
ума ца ва лі свой аў та ры тэт і ўплыў. 
І за раз мож на тро хі рас сла біц ца і ад-
 па чыць. Не апус кай це ся з га ла вой 
у чу жыя праб ле мы. Па ду май це пра 
па езд ку ў цёп лыя кра і ны.

СТРА ЛЕЦ. У пер-
шай па ло ве тыд ня 
будзь це асця рож-
ныя ў дзе ян нях і 
вы каз ван ні свай го 

стаў лен ня да ча го-не будзь. Ста-
рай це ся па збег нуць кан флікт ных 
сі ту а цый. Зор кі ра яць па ча каць з 
да лё кі мі па езд ка мі да ня дзе лі, бо 
яны не апраў да юць ва шых ча кан-
няў, але моц на сто мяць. На гэ тым 
тыд ні маг чы мы важ кі пры бы так ад 
су мес на га біз не су з энер гіч ны мі 
парт нё ра мі. Ад нак ад ры зы коў ных 
пра ек таў з пры меш кай аван ту рыз му 
лепш ад мо віц ца. Пры свя ці це больш 
ча су до му і ся мей ным спра вам.

КА ЗЯ РОГ. Ва-
ша схіль насць да 
па бу до вы па вет ра-
ных зам каў мо жа 
стаць пры чы най 
з'яў лен ня ку чы за-

пу шча ных спраў, якія вы бу дзе це вы-
му ша ныя пе ра раб ляць на пра ця гу 
ўся го гэ та га тыд ня. Пры чым спро бы 
ад кру ціц ца ад гэ та га за ня тку ні да 
ча го доб ра га не пры вя дуць, так што 
лепш і не спра буй це. Па ста рай це ся
не ў пус ціць маг чы мас ці за клас ці 
пад му рак бу ду ча га даб ра бы ту і са-
цы яль на га рос ту. Не дай це кан ку-
рэн там абы сці вас, пры кла дзі це ўсе 
на ма ган ні да та го, каб ва шы ідэі і 
рас пра цоў кі за ці ка ві лі на чаль ства ці 
спон са раў. Пры слу хай це ся да муд-
рых па рад ста рэй шых сва я коў і ска-
рыс тай це іх на прак ты цы.

ВА ДА ЛІЎ. Па-
спра буй це вы кі-
нуць з га ла вы ўсё, 
што не спры яе 
ва ша му раз віц цю. 
Не чап ляй це ся за 

ста рое, ад пе ра ме н у аса біс тай 
і пра фе сій най дзей нас ці вы толь кі 
вый гра е це. Ар га ні зуй це су стрэ чу 
ста рых сяб роў, ад ад на го з іх вы 
па чу е це ка рыс ную па ра ду. У чац вер 
тра ды цый ны па ды ход да вы ра шэн-
ня праб ле мы мо жа ака зац ца ня ўда-
лым, маг чы ма, вар та пе ра гле дзець 
свае по гля ды. У вы хад ныя зор кі рэ-
ка мен ду юць ак тыў на за баў ляц ца,
вы пра віц ца ў ту рыс тыч ныя па езд кі 
і пры маць удзел у свец кім жыц ці.

РЫ БЫ. На гэ-
тым тыд ні вы мо-
жа це вы явіць у 
са бе но выя та лен-
ты, па спра буй це іх 

пра явіць і раз віць. У па ня дзе лак і ў 
аў то рак будзь це асця рож ныя, вас 
бу дуць пра ва ка ваць на кан флікт. 
У гэ тыя дні ста рай це ся быць больш
па мяр коў ны мі і больш сціп лы мі, 
сі ту а цы яй бу дуць кі ра ваць ін шыя, 
вам жа не вар та заў зя та ад стой-
ваць сваё пра ва. У су бо ту не рэ-
ка мен ду ец ца аб мяр коў ваць важ-
ныя спра вы і пра ек ты з людзь мі, 
ад якіх за ле жыць іх ува саб лен не. 
У ня дзе лю вас па ра ду юць зно сі ны 
з дзець мі.
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