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Усходні гараскоп на наступны тыдзень

ВЕДАЙ БЕЛАРУСАЎ!

СВЯТА НА КОЛАХ

Мінскае «Дынама» і салігорскі
«Шахцёр» атрымалі важныя перамогі
ў першых матчах 3-га кваліфікацыйнага
раўнда Лігі Еўропы

У Пухавіцкім раёне праводзяць
унікальныя дзіцячыя веласіпедныя фестывалі

Уявіць тое, што «гарнякі» з Салігорска ў гасцях адправілі
5 мячоў у вароты «Зультэ-Варэгема», 4-й каманды Бельгіі,
нават і зараз цяжка. На вачах мясцовых балельшчыкаў, у
якіх ад такога нахабства візіцёраў адвіслі сківіцы, хлопцы
з сінявокай рабілі ўсё, што хацелі. Пры гэтым, як прызнаўся Ілья Галюза, паўабаронца «Шахцёра», выніковы лік мог
наогул быць 10:4 на нашу карысць. Падапечныя Сяргея
Бароўскага літаральна забамбардзіравалі мячамі ўладанні
бельгійцаў. У выніку табло «Рэгенбогстадыума» пасля сустрэчы свяцілася вельмі прыгожымі для беларускага вока
лічбамі 2:5 на карысць «Шахцёра».

Іх ініцыятарам стаў былы сельскі настаўнік з 30-гадовым стажам, член
трэнерскага савета Федэрацыі веласіпеднага спорту Мінскай вобласці
Уладзімір Мацулевіч. Ён нават наведаў усіх мясцовых прадпрымальнікаў,
якія гандлююць веласіпедамі, з просьбай прадаставіць транспартны сродак
у карыстанне юным спартсменам на
час мерапрыемства. Бо, вядома, не ўсе
бацькі могуць дазволіць двухколавага
«каня» сваім дзецям. На жаль, адгукнуўся толькі адзін бізнесмен — Анатоль Данілаў.
Гэтыя фестывалі звычайна прымяркоўваюцца да значных для нашай краіны свят і мясцовых падзей. На іх прысутнічае алімпійскі
чэмпіён 1976 года Уладзімір Камінскі. Ён першым з беларусаў заваяваў залаты медаль
у веласіпедным спорце. У адным з інтэрв'ю
нашай газеце ён сказаў літаральна наступнае: «Не паспеў мэр Мінска заявіць аб чарговым плане развіцця веласіпеднага руху ў
сталіцы, як на сайтах навін і форумах з'явіліся
каментарыі: маўляў, гэта ж Мінск...» Відаць,
асабісты ўдзел знакамітага спартсмена, ураджэнца Міншчыны, у раённым фестывалі і
стаў своеасаблівым адказам скептыкам, а
таксама ўнёскам у развіццё веласіпеднага
руху ў малых населеных пунктах.
З кожным разам такія мерапрыемствы
прыцягваюць усё больш дзяцей і падлеткаў.
Яны не толькі спаборнічаюць паміж сабой,
але і вучацца правільна кіраваць веласіпедам, паводзіць сябе на дарогах, захоўваць
правілы вулічнага руху. Перад пачаткам спаборніцтваў юныя спартсмены наведваюць

Сяргей Матвейчык і Аляксей Рыас
святкуюць гол у вароты бельгійцаў.

памятныя месцы, воінскія захаванні і брацкія
магілы, дзе праводзяць мітынг — рэквіем,
ускладаюць кветкі да помнікаў і абеліскаў.
Акрамя таго, яны сустракаюцца са знакамітымі землякамі, якія зрабілі значны ўклад у
развіццё культуры, эканомікі і сельскай гаспадаркі рэгіёна, ветэранамі вайны і працы.
Важна і тое, што не толькі пераможцы
велапрабегу атрымліваюць узнагароды. Арганізатары імкнуцца, каб ніхто не застаўся
без прыза ці падарунка.
А Уладзімір Мацулевіч спадзяецца, што
свята мясцовага маштабу з цягам часу набярэ моц і выйдзе за межы раёна — на вобласць і рэспубліку. Тым больш што фестываль падтрымліваюць мясцовыя ўлады,
грамадскія арганізацыі і проста неабыякавыя людзі.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



АВЕН. Перыяд дзелавой
і творчай актыўнасці, які
дазволіць раскрыць ваш
творчы патэнцыял. Маеце
ўсе шанцы рэалізаваць даўно задуманыя планы. Тыдзень багаты на
сустрэчы і забаўляльныя мерапрыемствы, што можа стаць прычынай
стомленасці.
ЦЯЛЕЦ. Для наладжвання
кантактаў і карысных для
справы сувязяў спрыяльныя панядзелак і аўторак. Не паддавайцеся на авантурныя прапановы,
тым самым пазбегнеце магчымых
непрыемнасцяў. У пятніцу лепш
пагадзіцца на кампраміс. У суботу ганіце адмоўныя эмоцыі прэч і
прысвяціце гэты дзень прымірэнню
і аднаўленню адносін.
БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень
ака жац ца ды на міч ным і
па спя хо вым. Ка лі ў вас
намячаецца далёкая паездка — яна будзе ўдалай. Пры адстойванні сваіх інтарэсаў у пятніцу
выявіце настойлівасць. Выхадныя
дні, хутчэй за ўсё, прыйдзецца прысвяціць рашэнню неадкладных сямейных праблем.
РАК. Пажадана заняцца
рашэннем бягучых праблем. Вам цалкам па сілах
стварыць вакол сябе гарманічную
абстаноўку, таму не дазваляйце
беспадстаўным сумненням трывожыць вас. Не саромейцеся звярнуцца па параду да кампетэнтнага
чалавека.
ЛЕЎ. Па спра буй це прымі рыць свае жа дан ні са
сваімі магчымасцямі. Не
ўсе пытанні, якія ўзніка-

Мінскаму «Дынама» лёсаванне падкінула не менш цяжкага
саперніка. Румынскі «Клуж» за апошняе дзесяцігоддзе некалькі
разоў перамагаў ва ўнутраным першынстве, гуляў у групавым
раўндзе Лігі чэмпіёнаў. Яшчэ загадзя было зразумела, будзе
цяжка. Аднак мінчане з першых хвілін сустрэчы, якая праходзіла
на «Барысаў-Арэне», забралі ініцыятыву ў свае рукі і амаль не
выпускалі яе да завяршэння сустрэчы. Праўда, сталічная дружына здолела разжыцца толькі адным галявым ударам, які ў сваю
калекцыю «паклаў» Ненад Адамавіч.
— Усё вырашыцца ў другім паядынку, — быў спакойны пасля
сустрэчы Уладзімір Журавель, галоўны трэнер «Дынама». — У
гульні былі моманты, да якіх мы рыхтаваліся — актыўны прэсінг
на ўсіх участках поля. Хвілін 15 мы не давалі саперніку праявіць
сябе. Калі павялі ў ліку, пачалі працаваць на яго захаванне замест
таго, каб развіваць поспех.
Зразумела, што перад паўторным паядынкам «Дынама» знаходзіцца ў больш небяспечным стане, чым неймаверны «Шахцёр»:
перавага ў адзін мяч слізкая, невядома, як зменіцца павольны
«Клуж» перад роднымі балельшчыкамі. Зразумела толькі адно:
лёгка не будзе. Матчы ў адказ адбудуцца 7 жніўня.
Тарас ШЧЫРЫ



 Крымінал

АДМОВІЎСЯ І ПАЗБАВІЎСЯ
Двое грамадзян Украіны, якія ўязджалі ў Беларусь праз пункт
пропуску «Церахоўка» па чыгунцы, павялі сябе аднолькава незаконна. Першы, які ехаў на цягніку Марыупаль — Баранавічы, адмовіўся
задэклараваць валюту. Пасля чаго мытнікі знайшлі ў грамадзяніна
$23 900. З іх канфіскаваны $13 900 — тое, што перавышае суму ў
10 000$, якую можна перавозіць без дэкларавання. Другі, які ехаў
на цягніку «Днепрапятроўск — Санкт-Пецярбург», не паведаміў пра
пакет з вымяральным абсталяваннем — цвёрдамерамі. Мужчына
сказаў, што яго папрасілі давезці пакунак да Санкт-Пецярбурга. Груз,
які папярэдне ацэньваецца ў $19 000, канфіскаваны.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЗАРАБІЛА НА НЕПАТРАЧАНЫМ
Распачата крымінальная справа ў дачыненні да бухгалтара
ўпраўлення па спорце і турызме Віцебскага аблвыканкама. Устаноўлена, што службовая асоба на працягу трох гадоў скрала
больш за 140 мільёнаў рублёў, якія не былі выкарыстаны на правядзенне спартыўных мерапрыемстваў.
Перададзена для накіравання ў суд справа ў дачыненні і да
аднаго з кіраўнікоў Глыбоцкага райвыканкама. Чыноўнік зрабіў
рамонт пашкоджанага ім службовага аўтамабіля за кошт дзяржаўных сродкаў. Памер прычыненай страты — больш за 120 мільёнаў
беларускіх рублёў.
Аляксандр ПУКШАНСКІ



СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

5.25
5.09
5.15
5.18
5.41
5.48

1933

Гэтыя людзі здольны
знайсці сябе ў розных
сферах жыцця, надаючы
НАРОДЖАНЫЯ таму, чым займаюцца,
свой асабісты каларыт;
лёгка паддаюцца зменам,
застаючыся самімі
жніўня
сабой. Яны ўяўляюць
сабой рознакаляровую палітру — ад
самых чулых да жорсткіх асоб. Для іх
няпростым іспытам з'яўляюцца ўлада і
грошы, якія яны выкарыстоўваюць для
дасягнення сваёй мэты. Народжаных у
гэты дзень адрознівае неміласэрнасць у
дачыненні да сваіх пачуццяў і пачуццяў
іншых. Давер, які яны выклікаюць,
заснаваны на тым, што ім добра вядома
мяжа асабістых магчымасцяў, — а гэта
звычайна гарантуе поспех. Заўсёды
ўпэўненыя ў сабе, яны не прымаюць
нічыёй дапамогі.
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ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

21.06
21.01
20.56
20.46
21.20
21.14

шага магнацкага роду, дзяржаўны і ваенны
дзеяч ВКЛ, мецэнат, пісьменнік. З 1563 года
вучыўся ва ўніверсітэтах Страсбурга і Цюбінгена. Падтрымліваў праваслаўныя цэрквы,
але больш клапаціўся аб будаўніцтве касцёлаў. Падтрымліваў заключэнне Брэсцкай
уніі (1596), быў адным з каралеўскіх паслоў
на сабор у Брэсце. У 1604-м прызначаны
ваяводам віленскім. Спрыяў росквіту Нясвіжа, садзейнічаў атрыманню горадам у 1586
годзе магдэбургскага права. Пры ім былі пабудаваны нясвіжскія гарадскія ўмацаванні,
ратуша і гандлёвыя рады, а таксама замак, у
якім ён размясціў галерэю партрэтаў, бібліятэку і зброевую. Заснаваў шпіталі ў Нясвіжы
і Міры. Арганізаваў палявыя картаграфічныя
работы, фінансаваў выданне першай падрабязнай карты ВКЛ. Памёр ў 1616 годзе.
год — адкрыты Беламорска-Балтыйскі канал. Канал злучае Белае мора з Анежскім возерам і мае выхад да
Балтыйскага мора і Волга-Балтыйскага воднага шляху. Упершыню ідэя яго будаўніцтва
была выказана яшчэ Пятром І падчас Паўночнай вайны. Аднак рашэнне аб пачатку
работ было прынята значна пазней — у 1930
годзе. Канал быў пабудаваны за рэкордна
кароткі тэрмін — толькі за 20 месяцаў. У
асноўным яго будавалі вязні ГУЛАГа: тысячы
людзей атрымлівалі абмаражэнні, калецтвы,
станавіліся інвалідамі. Сёння дзякуючы яго
рабоце ажыццяўляецца забеспячэнне вялікіх прадпрыемстваў Кольскага паўвострава

15.41
15.52
15.41
15.28
15.39
15.26

Першая квадра 4 жніўня.
Месяц у сузор’і Шаляў.

і Архангельскай вобласці з прамысловых і
гандлёвых цэнтраў Расіі.
год — ваенны трыбунал французскага ўрада завочна прысудзіў брыгаднага генерала Шарля дэ Голя да
смяротнага пакарання з пазбаўленнем воінскага
звання і канфіскацыяй маёмасці. Дэ Голь у гэты
час знаходзіўся
ў Лондане, куды
прыбыў летам таго ж года пасля
капітуляцыі Францыі і ўсталявання ў краіне
калабарацыянісцкага рэжыму Вішы. Новы
рэжым аддаў дэ Голя суду за выступленне
ў чэрвені па Лонданскім радыё з заклікам
да французскіх патрыётаў працягваць узброеную барацьбу з нацысцкай Германіяй.
У гэтым выступленні дэ Голь абвясціў сябе
легітымным прадстаўніком Францыі.

1940

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ, пісьменнік, драматург, паэт, кінасцэнарыст:

«Душа твая належыць толькі Богу
і гэтым палям, шабля — ваяводзе
справядлівай вайны, жыццё —
усім добрым людзям, сэрца — каханай.
Але гонар і чэсць — яны належаць
толькі табе і больш нікому».

Іх падсвядома вабіць
небяспека ў любой
форме. Для іх важная
НАРОДЖАНЫЯ сама рызыка, а не
ісціна. Галоўнае для іх —
навучыцца своечасова
спыніцца. Не схільныя
жніўня
да «зямных» намераў,
яны шукаюць новых уражанняў далёка
ад дому. Яны прызвычаіліся бяздумна
рызыкаваць сабой, і ніякія перакананні
родных і блізкіх, якія хвалююцца за
іх, не могуць адцягнуць ад імкнення
да канфліктаў. Для іх вельмі важна
ўсведамляць сябе героямі; разуменне
ратавання з'яўляецца цэнтрам іх
прыцягнення. Неўтаймаванае імкненне
да прыгод для большасці з іх — тое
ж, што і наркотык для наркаманаў. Іх
натура схільная да пастаяннага пошуку
вострых адчуванняў.
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Iмянiны
Пр. Аляксандра, Георгія, Івана,
Сяргея, Фёдара.
К. Карыны, Марыі, Густава,
Сцяпана.

У

Д О М Е

Ізумрудны алей

Якую фарбу выбраць?

Спат рэ біц ца: пят руш ка, кроп, кінза, базі лік,
алей.
Зяленіва вымыць і
абсушыць на ручніку.
Здрабніць блендарам
або дробна нарэзаць
на жом. Пе ра клас ці
сумесь у сухі слоічак
да «плечыкаў» і заліць алеем. Акуратна перамяшаць, каб
алей працёк да дна
слоічка. Захоўваць у
халадзільніку на самай халоднай паліцы. У такім выглядзе захоўваецца колер і водар свежага зяленіва.
Колькасць кожнага віду бярэцца на смак.

Усе фарбы дзеляцца на дзве асноўныя групы:
• фарбы для вонкавых работ;
• фарбы для ўнутраных работ.
Фарбы, прызначаныя для вонкавых работ, у выпадку неабходнасці можна выкарыстоўваць і для ўнутранага аздаблення памяшкання.
Фарбы таксама класіфікуюцца
па плёнкаўтваральным рэчыве і дзеляцца на:
• алейныя фарбы (вырабляюцца на аснове пакостаў),
• эмалевыя фарбы (вырабляюцца на аснове лакаў),
• клеявыя фарбы (вырабляюцца на аснове водных
раствораў некаторых арганічных палімераў),
• водаэмульсійныя фарбы (вырабляюцца на аснове
водных дысперсій палімераў).
Алейныя і эмалевыя фарбы таксама называюцца
алкіднымі.
Алкідныя фарбы ўжываюць для ўнутраных і вонкавых работ. Яны святло- і водатрывалыя, але пажаранебяспечныя і недастаткова ўстойлівыя да ўздзеяння шчолачаў. Прызначаны для афарбоўкі металічных,
драўляных і абтынкаваных паверхняў.
Клеявыя
фарбы па ўласцівасцях і прымяненні блізкія
да эмульсійных,
за выключэннем
таго, што імі рэкамендуецца
фарбаваць толькі сухія памяшкан ні, бо яны
добра ўбіраюць
віль гаць з паветра.
Эмульсійныя, або водаэ м ул ь с і й н ы я
фар бы ўяўляюць сабой драбнюткія крупінкі
палімераў, якія
знаходзяцца ў вадзе ва ўзважаным стане. Пасля нанясення фарбы на паверхню вада выпараецца, а палімерная плёнка цвярдзее і ўжо не баіцца ўздзеяння
вады. Водаэмульсійная фарба нетаксічная (не мае
рэзкага непрыемнага паху і не стварае шкодных выпарэнняў) і пажаранебяспечная.
Эмульсійныя фарбы ўжываюцца для афарбоўвання
бетонных, абтынкаваных, драўляных, загрунтаваных
металічных паверхняў, але не прыдатныя для нанясення на клеевыя фарбы і лакіраваныя паверхні. А на
саму эмульсійную фарбу можна наносіць любую.
(Заканчэнне ў наступным выпуску.)

Кабачковая салата
Спатрэбіцца: кабачок — 1,5 кг, перац балгарскі
(салодкі) — 6 шт., цыбуля рэпчатая — 6 шт., памідоры — 1 кг., алей — 2/3 шклянкі, цукар — 2/3 шклянкі,
соль — 2 ст. л., воцат (9%) — 0,5 шклянкі.
Прыгатаваць марынад: змяшаць алей, цукар, соль,
воцат. Кабачкі нарэзаць саломкай. Цыбулю нарэзаць
паўкольцамі. У перца выдаліць насенне, нарэзаць
саломкай. Памідоры прапусціць праз мясарубку. У
кіпячы марынад класці па чарзе, спачатку — кабачкі. Паварыць 5 хвілін, памешваючы. Затым цыбулю.
Таксама паварыць 5 хвілін. Далей перац балгарскі —
5 хвілін. І памідоры. Варыць ужо 10 хвілін, не забываючы мяшаць. Гарачую салату раскласці ў стэрылізаваныя слоікі. Закатаць.

Аліўкавыя калабкі
Спатрэбіцца: аліўкі зялёныя (буйныя, без костачак) — 40 шт., сыр цвёрды — 150 г, масла сметанковае (халоднае, парэзанае кубікамі) — 120 г, мука —
200 г, перац чорны — 1/2 ч. л., яйка — 1 шт ., кунжут
(насенне) — 1 ст. л.
З надзёртага сыру, масла, мукі, солі,
перцу (у тры пальцы) і лыжкі халоднай вады замясіце
цеста. Падзяліце яго
на чатыры кавалкі, а
потым кожны з іх —
яшчэ на 10. Абсушыце аліўкі сурвэткамі.
За гар ні це кож ную
аліўку ў кавалачак
цеста і пакачайце шарык паміж далонямі, каб сфармаваўся калабок. Выкладзіце калабкі на бляху, засланую паперай для запякання, і прыміце ў халадзільнік
хвілін на 30. Разагрэйце духоўку да 180°С. Памажце
калабкі ўзбітым яйкам і пасыпце насеннем кунжуту.
Запякайце 20 хвілін да залацістага колеру.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Хочаш адпомсціць мужу? Навядзі парадак у гаражы!

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

Дзеці — кветкі жыцця :)
— Тата, тата, паглядзі, як я цябе намалявала!
— Добра, дачушка, малайчына, толькі,
чаму ў мяне аранжавыя валасы?
— Ну няма ў мяне алоўка лысага колеру!

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА
(першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы
намеснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Што агульнага паміж генеральным
дырэктарам «Мерседэс» і генеральным
дырэктарам «АвтоВАЗ»? Яны абодва
ездзяць на «Мерседэсах»!

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята —
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12;
«Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных
карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

— Уяві, мая сабрала па парах усе мае
шкарпэткі!
— Не ўпусці гэтую жанчыну, дружа, не
ўпусці!

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

ДЗЯЎЧ

АТЫ

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Сонца

год — 465 гадоў таму нарадзіў1549
ся Мікалай Хрыстафор Радзівіл
Сіротка, адзін з прадстаўнікоў найбуйней-

ацыі. У любой сітуацыі кантралюйце эмоцыі, вашы рашэнні павінны
быць справядлівымі і мудрымі. У
нядзелю дазвольце сабе спакойны
адпачынак, перанясіце ўсё справы
на іншы дзень.
КАЗЯРОГ. Не тармазіце
ваша імкненне пашырыць
гарызонты, вы лёгка можаце асвоіць нешта новае і карыснае
для сябе, а таксама павысіць узровень прафесійных ведаў. Вам патрэбны новыя ўражанні, не пазбаўляйце сябе магчымасці атрымаць іх,
інакш загоніце сябе ў дэпрэсію. Не
бойцеся спрачацца з блізкімі людзьмі, у гэтых спрэчках народзіцца відавочная абодвум бакам ісціна.
ВАДАЛЕЙ. Неабходна навучыцца жыць у згодзе не
толькі з самім сабой, але
і на ва коль ны мі. На ват у
парыве праведнага гневу не варта «размазваць па сцяне» блізкіх
людзей. Можна заняцца разглядам
прапаноў аб пераходзе на новую
працу, якая падкрэсліць вашу сацыяльную значнасць. Для падобных рашучых дзеянняў асабліва
добрая сярэдзіна тыдня.
РЫБЫ. У пачатку тыдня
магчыма расчараванне ў
кімсьці з блізкіх людзей,
але гэта яшчэ не падстава
для засмучэння. Раптоўны званок
ад гэтага чалавека прымусіць вас
ззяць ад шчасця. Найбольш цікавыя ідэі могуць наведаць вас у пятніцу. Адчуванне спакою і гармоніі
прыйдзе да вас да канца тыдня, а
ўсведамленне завершанасці спраў
прынясе пачуццё глыбокага задавальнення.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
У С Е

«Шахцёр» паставіў «Зультэ-Варэгем» на калені.

юць, вы зможаце вырашыць хутка, што будзе моцна раздражняць.
У сярэдзіне тыдня, хутчэй за ўсё,
давядзецца акунуцца ў праблемы
дзяцей. Для эфектыўнасці дзеянняў спатрэбіцца падтрымка групы
аднадумцаў.
ДЗЕВА. Можна планаваць
бліжэйшую будучыню. З
новымі задумамі лепш пачакаць да серады. Не выключаны
некаторыя змены ў жыцці — калі
вам прапануюць змяніць працу, то
гэта добрая прапанова, яе варта
разгледзець.
ШАЛІ. Для вас не павінна існаваць якіх-небудзь
дробязяў у сферы інфармацыі. Калегі могуць дапамагчы парадамі, старайцеся з
імі супрацоўнічаць. Паспрабуйце
пра явіць ва шы вы со кія ін тэлектуальныя здольнасці: гэта можа
стаць сур'ёзным крокам на шляху
да кар'ернага ўзлёту.
СКАРПІЕН. Прыйшоў час
стрэс ці з ся бе ля но ту і
рушыць да новых мэтаў
і здзяйсненняў. Чацвер пагражае
канфліктамі, трымайце сябе ў руках і паспрабуйце менш спрачацца
і не пярэчыць начальству. Галоўнае — своечасова спыніцца і аб'ектыўна ацаніць становішча, у якім
вы апынуліся. Выхадныя — удалы
час для ак тыўнага адпачынку на
ўлонні прыроды.
СТРАЛЕЦ. Будзеце вымушаны пагрузіцца ў справы
свайго атачэння, не маючы магчымасці знайсці для сябе
на ват па ру хві лін, што вы клі ча
раздражненне і канфліктныя сіту-

ГАРЭЛ

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

КА
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