
Бе ла рус кая дзяр жаў ная фі лар мо нія 
рас кры ла кар ты і рас па вя ла аб пла-
нах на се зон, ад крыц цё яко га ад бу-
дзец ца 3 ве рас ня з кан цэр там Дзяр-
жаў на га ака дэ міч на га сім фа ніч на га 
ар кест ра пад кі раў ніц твам Аляк санд-
ра Ані сі ма ва.

Так атры ма ла ся, што пра гра ма пер ша га 
кан цэр та тэ ма тыч на так ці інакш ты чыц ца 
Укра і ны. У кан цэр це мож на бу дзе па чуць 
сім фа ніч ную рап со дыю «Та рас Буль ба» 
Ле а ша Яна чэ ка, трэ цяе дзе ян не опе ры 
Пят ра Чай коў ска га «Ма зэ па», бу дуць гу-
чаць вер шы з паэ мы «Пал та ва» Аляк санд-
ра Пуш кі на. «Нех та ўгле дзеў ак ту аль насць 
на шай пра гра мы ў су вя зі з тым, што тэ ма 
вель мі ўкра ін ская. Мы не ўтой ва ем гэ та га. 
Два вя лі кія прад стаў ні кі куль ту ры, Чай коў-
скі і Пуш кін, звяр ну лі ся да гэ тага. Ча му б і 
нам не звяр нуц ца? Зроб ле на гэ та пры го-
жа, яр ка, эма цы я наль на. Мы спа дзя ём ся, 
што вы ка на на бу дзе на та кім жа ўзроў ні», 
— пра ка мен та ваў кі раў нік сім фа ніч на га 
ар кест ра Аляк сандр Ані сі маў.

Да рэ чы, чы таць вер шы Пуш кі на бу дзе 
ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но Анд рэй Мярз лі-
кін. Кан цэрт мож на бу дзе па чуць і ўба чыць 
аб са лют на кож на му ах вот на му, бо на гэ ты 
раз коль касць пуб лі кі не змо жа аб ме жа-
ваць толь кі за ла фі лар мо ніі: кан цэрт бу-
дзе транс лі ра вац ца на вя лі кі эк ран ка ля 
бу дын ка га рад ской ра ту шы, ку ды кож ны 
мо жа прый сці і да лу чыц ца да му зыч на га 
мас тац тва.

Га лоў ным ад роз нен нем ця пе раш ня га 
се зо на ад па пя рэд ніх ста не больш ін тэн-
сіў ная кан цэрт ная дзей насць му зы кан таў 

за мя жой. Га лоў ны мі на прам ка мі на зва ны 
Фран цыя, Анг лія і Кі тай. Се зон зда ец ца 
вель мі на сы ча ным, план, як ка жуць прад-
стаў ні кі фі лар мо ніі, рас пі са ны па днях. На 
шчас це, коль касць кан цэр таў у сце нах 
уста но вы за ста нец ца ра ней шай. Акра мя 
та го, твор чы склад мо жа пра па на ваць пуб-
лі цы не каль кі ці ка вых пра ек таў, боль шая 
част ка з якіх — ужо тра ды цый ныя.

У кан цы ве рас ня пач нец ца ІХ Між на-
род ны фес ты валь Юрыя Баш ме та, на 
якім вы сту піць, як «Звяз да» ра ней ужо 
пі са ла, ка ра леў скі сім фа ніч ны ар кестр 
Амстэр да ма Кан цэрт ге бау. Акра мя та го, 
у пра гра ме за пла на ва ны вы ступ лен ні ра-
сій ска га скры па ча Ва дзі ма Рэ пі на, бры-
тан ска га пі я ніс та Ба ры Дуг ла са і са мо га 
Юрыя Баш ме та.

У цык ле кан цэр таў «Джа за выя ве ча ры 
ў фі лар мо ніі» пе рад пуб лі кай вы сту пяць 
вы ка наў цы з Поль шчы, у тым лі ку вы біт-
ная спя вач ка Ган на Ма рыя Ёпэк, а так са ма 
кам па зі тар і пі я ніст Ар тур Дут ке віч, му зы-
кан ты з Літ вы і Ра сіі.

Не аб мі ну лі ўва гай мас тац тва вы ка нан-
ня на ад ным з са мых скла да ных ін стру-
мен таў — ар га не. Цыкл кан цэр таў «Шэ-
дэў ры су свет на га ар ган на га мас тац тва» 
пры мер ка ва ны да ста год дзя па чат ку Пер-
шай су свет най вай ны, тэ мы, якую нель га 

абы сці бо кам. За гэ ты час на кан цэр тах 
пра гу чаць тво ры кам па зі та раў шас ці кра-
ін — удзель ніц вай ны.

Ма ла дыя вы ка наў цы рас кры юц ца для 
пуб лі кі ў цык ле «На стаў ні кі і вуч ні». Пра-
цяг не сваё іс на ван не тра ды цый ны Між-
на род ны фес ты валь мас тац тваў «Бе ла-
рус кая му зыч ная во сень». У снеж ні сцэ на 
Бел дзярж фі лар мо ніі прад ста віць Між на-
род ны кон курс пі я ніс таў імя Ма ры ны Цвя-
та е вай.

Вар та ад зна чыць і юбі леі, якія ста лі 
пад ста вай для тэ ма тыч ных кан цэр таў: 
175 га доў з дня на ра джэн ня Пят ра Чай коў-
ска га, 100-год дзе пі я ніс таў Ге ор гія Сві ры-
да ва і Свя та сла ва Рых тэ ра (які ў свой час 
ня рэд ка вы сту паў на бе ла рус кай сцэ не), 
75 га доў споў ніц ца Дзяр жаў най ака дэ міч-
най ха ра вой ка пэ ле імя Ры го ра Шыр мы.

А яшчэ, каб бу ды нак Бел дзярж фі лар мо-
ніі не зда ваў ся за над та ака дэ міч ным і за-
вост ра ным на кла сі цы, не ма гу не зга даць 
аб не тра ды цый ных вы ка наў цах, якія вы-
сту пяць у Мін ску. На прык лад, 1 ліс та па да 
на сцэ не для ама та раў сты лю джаз-ф'южн 
ады грае аме ры кан скі гі та рыст Ла ры Кор'-
ел, а 25 ліс та па да са лі руе Ігар Кар не люк, 
ра сій скі кам па зі тар і спя вак, які, да рэ чы, 
ро дам з Брэс та.

Ці ка ва так са ма па слу хаць ва ка ліс таў з 
Кі тая Лі Гун і Хан тао Ван, якія вы сту пяць 
у Ма лой за ле ўжо 19 ве рас ня.

І па мя та ем, што вар тая ўва гі ўся пра-
гра ма 77 се зо на. Па доб рую му зы ку — 
сю ды.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.21 19.56 13.35
Вi цебск — 6.08 19.48 13.40
Ма гi лёў — 6.11 19.46 13.35
Го мель — 6.10 19.40 13.30
Гродна — 6.36 20.10 13.34
Брэст    — 6.40 20.08 13.28

Iмянiны
Пр. Андрэя, Мікалая, Цімафея. 
К. Браніславы.

Месяц
Першая квадра 2 верасня. 
Месяц у сузор’і Стральца. 
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1856 год — на ра дзіў ся (го рад Ма гі-
лёў) Аляк сей Аляк се е віч Дро-

быш-Дра бы шэў скі, жур на ліст, лі та ра тар, 
кры тык і пе ра клад чык. Удзель ні чаў у рэ-
ва лю цый ным ру ху. Арыш та ва ны за рас-
паў сюдж ван не рэ ва лю цый най лі та ра ту-
ры. З 1880 го да быў у сі бір скай ссыл цы. 
Аў тар ар ты ку лаў «На ры сы зо ла та пра-
мыс ло вас ці ў Ені сей скай тай зе». У кан цы 
1888-га пе ра ехаў у Ка зань, су пра цоў ні чаў 
з га зе тай «Казанский биржевой листок». 
У 1889-1890 га дах — сак ра тар і фак тыч-
ны рэ дак тар «Волж ско го вестника». У 
ар ты ку ле «Адам Міц ке віч» прад стаў ляў 
паэ та як па пя рэд ні ка Ф. Да ста еў ска га і Л. 
Талс то га. У 1893-1894 гг. — рэ дак тар га-
зе ты «Вол гарь», у 1895-м уз на ча ліў «Са-
мар скую га зе ту». Па мёр у 1920 го дзе.

1945 год — у бух це Та кій ска га за-
лі ва на бор це аме ры кан ска га 

лін ко ра «Мі су ры» прад стаў ні кі Япо ніі пад-
пі са лі афі цый ны акт аб без умоў най ка-
пі ту ля цыі япон скіх уз бро е ных сіл. Дзень 
за кан чэн ня Дру гой су свет най вай ны.

1991 год — у Маск ве ад крыў ся V 
па за чар го вы з'езд на род ных 

дэ пу та таў СССР, ра шэн ні яко га ле гі ты мі-
за ва лі пра цэс рас па ду Са вец ка га Са ю за. 
Жні вень скія па дзеі 1991 го да пры вя лі да 
рэз кіх пе ра мен ва ўлад ных струк ту рах. 
Цэнт раль нае кі раў ніц тва на ча ле з Гар ба-
чо вым фак тыч на па зба ві ла ся рэ аль най 
ула ды, а ў рэс пуб лі ках рэз ка па ско ры-

лі ся пра цэ сы 
су ве рэ ні за-
цыі. Зу сім 
раз губ ле ны 
Гар ба чоў быў 
в ы  м у  ш а  н ы 
спы ніць усе 
раз мо вы аб 
но вым са юз-
ным да га во ры. З'езд, па сут нас ці, рэ-
аль на пад рых та ваў да моў ле нас ці ў Бе-
ла веж скай пу шчы, пад пі са ныя праз два 
ме ся цы. Пры ня тае 5 ве рас ня ра шэн не 
пры знаць не за леж насць Лат віі, Літ вы і 
Эс то ніі ста ла най мац ней шым уда рам па 
аб' яд наў чых ідэ ях. З'езд фак тыч на рас-
пус ціў са юз ны пар ла мент, аб вяс ціў шы 
пе ра ход ны пе ры яд для фар мі ра ван ня но-
вай сіс тэ мы дзяр жаў най ула ды. З гэ та га 
ча су дэз ын тэг ра цыя ажыц цяў ля ла ся на 
цал кам за кон ных пад ста вах, а ад цёр ты 
ад ула ды Гар ба чоў вы му ша ны быў змі-
рыц ца са стра тай улад ных паў на моц тваў, 
якія яшчэ ў яго за ста ва лі ся.

Ры гор ШЫР МА, ха ра вы ды ры жор, 
фальк ла рыст, гра мад скі і му зыч ны 
дзе яч:

«Гэ та ні чо га, што ноч цём ная, — за-
тое зор кі яр чэй міг цяць у не бе».
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На да ючы вя лі кую ўва гу пра цы, гэ тыя лю дзі здоль ны стаць 
са праўд ны мі пра ца го лі ка мі. На жаль, у вы пад ку ня ўда чы 
ці па ра жэн ня ў іх мо жа не ха піць унут ра ных рэ сур саў, каб 
пе ра маг чы ча со выя цяж кас ці і пай сці да лей ці ўво гу ле 
змя ніць курс. Яны ўспры ма юць свет з пунк ту гле джан ня 
ба раць бі тоў за раў на праўе і здоль ны лёг ка ўстаць на 
аба ро ну пра воў тых, ка го апа на ва лі ня ста чы, хто па ку туе ад 
бед і ня ўдач. Яны лёг ка ка рыс та юц ца гра шы ма і фі нан са мі 

ўво гу ле, на стро е ны на ка рысць і пры га жосць рэ чаў, каш тоў насць якіх 
пры зна юць. Якое б ста но ві шча ні зай ма лі гэ тыя лю дзі, яны рэ гу лю юць 
свае па во дзі ны да во лі жорст кім ко дэк сам год нас ці. Ім не аб ход на час цей 
ад па чы ваць, быць больш вя сё лы мі і атрым лі ваць аса ло ду ад жыц ця.

Па зна ё мі ла ся з хлоп цам. Праз ме-
сяц вы ра шы лі жыць ра зам, зды ма лі 
ква тэ ру на па ло ву. Праз год да ве да ла-
ся, што ква тэ ра яго...

За гад ка. Уя ві це сі ту а цыю: свят ла фор, 
ста яць «Ка мАЗ», воз з ка нём і ма та цык-
ліст. Ча ка юць да зва ляль на га свят ла. За-
га рэ ла ся жоў тае, «Ка мАЗ» га за нуў. Конь 
спа ло хаў ся і з пе ра пу ду ад ку сіў ма та цык-
ліс ту ву ха. Як са праўд нае ДТЗ. Пы тан не:

— Хто ві на ва ты?
— Ма та цык ліст. У шле ме ез дзіць трэ ба!

Ча му ў кан цы гро шай за ста ец ца 
яшчэ так шмат ме ся ца?

Ад крыц цё 77 фі лар ма ніч на га се зо на мож на бу дзе ўба чыць на пло шчы Сва бо ды

Трэцім будзеш?

«ДЗЕНЬ ДОБ РЫ, ШКО ЛА!»Нот ны ра докНот ны ра док  ��
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Па га ры зан та лі: 1. «І нас па-
клі каў ...\\У шко лу на за ня ткі». 
З вер ша В.Віт кі «Як птуш кі, 
скла лі кры лы». 4. «А бу дзе йсці 
на ву ка ту га,\\Пад го ніць баць ка-
ва ...». З паэ мы Я.Ко ла са «Но-
вая зям ля» («Да рэк тар»). 8. Тое, 
што і лоб. 9. «Бы вай, ... звон кае! 
Кро чым мы ў шко лу». З вер ша 
П.Пра ну зы «У клас рас чы не ныя 
дзве ры». 11. Пра дзяў чын ку, 
якая ня спын на га во рыць (пе-
ран.). 12. ... не му чыць, а жыць 
ву чыць (прык.). 14. «Зві ніць 
зва нок, рас сы паў смех на ўко-
ла -\\Ён су ма ваў без нас у воль-
ны ...». З вер ша М.Чар няў ска га 
«Зві ніць зва нок». 15. Баг ніс тае 
мес ца. 17. «За зві неў із ноў зва-
нок -\\Па чы на ец ца ...». З вер-
ша С.Гра хоў ска га «Ве ра сень». 
18. «Ста ра жыт ная. Ты са мая 
сла вян ская.\\Свет лая, як тра-
вы ў ра се». З вер ша П.Пан-
чан кі «Бе ла рус кая ...». 19. З 
ру чай ка — ра ка, з кніг — ... 
(прык.). 20. «... пра во сень 
пра чы таю\\І дзя сят ку атры-
маю». З вер ша К.Мас ка лік 
«Верш пра во сень я скла ду». 
23. «... ве даў, ад чы няй ся !\\Ні ко-
лі шчас це не кан чай ся,\\Ву чыц-
ца шчас це і ву чыць!». З вер ша 
В.Жу ко ві ча «Свя та ў бу дзень». 
25. ...! Вок ліч з пе ра мож най ін-
та на цы яй. 27. ... зда бы ва юць з 
зям лі, а ве ды — з кні гі (прык.). 
29. «Пер ша га ве рас ня, пер ша га 
ве рас ня — ... во се ні за ла ты». 
З вер ша Г.Да шке віч «Пер ша га 
ве рас ня». 31. Цвёр ды дух мя ны 
плод паўд нё ва г а дрэ ва. 32. Ці 
баць ка не баць ка, ці ... не дзе ці, 
ка лі ву чыц ца не хо чуць (прык.). 
33. Афі цый ны да ку мент аб за-
кан чэн ні шко лы. 34. Па лос ка па пе ры, якая ўкла да ец ца ў кні гу, каб 
ад зна чыць па трэб ную ста рон ку.

Па вер ты ка лі: 1. ... без умен ня не ка рысць, а бя да (прык.). 2. Мас-
тац кі воб раз, ство ра ны дра ма тур гам у п'е се, які ўва саб ля ец ца ў сцэ-
ніч най іг ры ак цё рам. 3. Веч на зя лё нае дрэў ца. 5. Пры быц цё (цяг ні ка, 
па ра хо да). 6. Па чуц цё моц на га абу рэн ня. 7. Та та лю біць ... (прык.). 
10. Гру па лю дзей, аб' яд на ных для су мес най дзей нас ці. 13. Дзі ка рос-
лая дух мя ная рас лі на. 16. Які ро зум — та кая ... (прык.). 21. «Свя точ ны 
ўздым на ўко ла:\\Дзень доб ры, ... !» З вер ша М.Ма ляў кі «Як го лас 
шко лы». 22. Таб лі ца якіх-не будзь ма тэ ма тыч ных эле мен таў, якія 
скла да юц ца з рад коў і слуп коў. 24. Су куп насць ра бот ні каў уста но вы. 
26. Пры стае да яго на ву ка, як ... да сця ны (прык.). 27. «Ад плы вае ў 
про сінь лёг кі ту ма нок.\\Сён ня роў на ў во сем за зві ніць ...». З вер ша 

А.Воль ска га «За зві ніць ...». 28. Ву чэн не — ..., а не ву чэн не — цем ра 
(прык.). 30. Элект рон ная лям па з дву ма элект ро да мі.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ.
г. Дзяр жынск.

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:

Па га ры зан та лі: 1. Ве ра сень. 4. Па пру га. 8. Ча ло. 9. Ле та. 11. 
Шча бя ту ха. 12. На ву ка. 14. Час. 15. Дрыг ва. 17. Урок. 18. Мо ва. 19. 
Ве ды. 20. Верш. 23. Кра і на. 25. Ага! 27. Зо ла та. 29. Па да ру нак. 31. 
Ай ва. 32. Сы ны. 33. Атэс тат. 34. За клад ка.

Па вер ты ка лі: 1. Ву чэн не. 2. Ро ля. 3. Елач ка. 5. Пры ход. 6. Гнеў. 
7. Свя та. 10. Атрад. 13. Вер бе на. 16. Га вор ка. 21. Шко ла. 22. Мат-
ры ца. 24. Апа рат. 26. Га рох. 27. Зва нок. 28. Свет. 30. Ды ёд.

«Ма ла досць за пра шае»«Ма ла досць за пра шае»  ��

У ча кан ні 
ка ляд ных 
цу даў

Не па спе ла скон чыц ца ле та, а «Ма ла досць» 
ужо ма рыць пра Ка ля ды. Ра на ва та, ду ма е це? 
Ма е це ра цыю, во сень жа яшчэ пе ра жыць... 
Толь кі ж ма ла до сцеў цам на мес цы не ся дзіц-
ца: трэ ба ка ляд ны тэ ма тыч ны ну мар ра біць. А 
зна чыць, ужо на ды шоў час кліч кі даць усім, хто 
неш та пі ша-па піс вае: паэ там, пра за ікам, дра-
ма тур гам, эсэ іс там, ка зач ні кам, пуб лі цыс там, 
кры ты кам, да след чы кам лі та ра ту ры (і так да 
бяс кон цас ці) — да сы лаць нам свае тво ры, пра-
сяк ну тыя ду хам са мых цёп лых і ча роў ных свя-
таў Бо жа га На ра джэн ня і Но ва га го да. Ка лі вы 
яшчэ ні ко лі не пі са лі ні чо га па доб на га, то вось 
вам, ка лі лас ка, на го да па спра ба ваць. Вер шы 
з па хам ман да ры наў і ка ры цы, апа вя дан ні (а 
мо жа, і ра ма ны), на ве я ныя зі мо вы мі дзі ця чы мі 
ўспа мі на мі, каз кі, пра дык та ва ныя пра гай цу-
даў... Тва ры це і да сы лай це. Сан та Кла ус, Зю зя, 
Сня гур ка (і хто там яшчэ ёсць) вам у да па мо гу! 
А мы ча ка ем...

Куль ту ру — у ма сы! Асаб лі ва вы біт ныя яе 
ўзо ры — раз, і на цы я наль ную куль ту ру — 
два. З ве рас ня кож ны ах вот ны змо жа да лу-
чыц ца да дзі ця ча га са вец ка га (а дак лад ней 
усё ж — бе ла рус ка га) кі но праз эк ран тэ ле-
ві за ра. Ка лі ак цэн таў на бе ла рус кім кі но за-
над та ма ла, штурш коў і маг чы мас цяў для яго 
пра гля ду так са ма, то пра па но ва тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 3», які па зі цы я нуе ся бе як куль тур-
ны ка нал, ста но віц ца асаб лі ва ці ка вай.

Спра ва ў тым, што ў ве рас ні тэ ле ка нал за-
пус кае ў эфір но вы пра ект пад наз вай «Ста рыя 
каз кі», які скла да ец ца з 16 (маг чы ма, гэ та яшчэ 
не мя жа) пра грам, кож ная з якіх рас ка жа нам 
пра адзін з дзі ця чых філь маў, на якіх бе ла ру сы, 
мож на ска заць, вы рас лі, а хто не вы рас, па ві нен 
за ці ка віц ца. Як ства раў ся фільм, хто ў ім удзель-
ні чаў, якія не стан дарт ныя сі ту а цыі ад бы ва лі ся 
пад час зды мак — пра гра мы з удзе лам ак цё раў, 
кам па зі та раў, сцэ на рыс таў бу дуць вы хо дзіць па 
ня дзе лях, пас ля ча го бу дзе дэ ман стра вац ца сам 
прад мет раз мо вы — фільм. Ужо 7 ве рас ня пер-
шая пе ра да ча рас ка жа пра кар ці ну «Кор цік» Мі-
ка лая Ка лі ні на. Па каз філь ма пры кла да ец ца.

З цык ла мож на бу дзе да ве дац ца аб та кіх стуж-
ках, як «Пра да дзе ны смех», «Пра Чыр во ны Кап-
ту рок», «Рас клад на пас ля заўт ра», «Во сень скі 
па да ру нак фей», «Ры жы, сум лен ны, за ка ха ны», 
«Пры го ды Бу ра ці на» і ін шых.

Тыя, хто не бес пад стаў на на ра кае на тое, што 
на шы дзе ці не ба чаць ста рых, доб рых філь маў, 
за раз мо гуць пла на ваць уклю чаць тэ ле ві зар у 
дзве га дзі ны па ня дзе лях. Ка жуць, гэ тыя каз кі — 
зу сім не каз кі ў пра мым сэн се сло ва, а філь мы і 
для да рос лай аў ды то рыі ў тым лі ку. Ці на ват для 
«дзя цей, якія вы рас лі», сло ва мі Юрыя Ва рат ніц-
ка га (ак цё ра, які вы ка наў ро лю ў філь ме «Рас-
клад на пас ля заўт ра» Іга ра Даб ра лю ба ва).

«Гэ та паў на вар тас ны се зон. Я ба чу сваю за да-
чу ў тым, каб на ша куль ту ра ста ла най больш «ме-
ды я ды за ва на». Каб дзя ку ю чы срод кам ма са вай 
ін фар ма цыі і ка му ні ка цыі яна змаг ла стаць больш 
да ступ най для на сель ніц тва на шай кра і ны. На ша 
за да ча — за поў ніць ла ку ну, якая ўтва ры ла ся ў 
бе ла рус кіх ме дыя», — ска заў Вік тар МА Ю ЧЫ, 
га лоў ны ды рэк тар га лоў най ды рэк цыі тэ ле-
ка на ла «Бе ла русь 3».

Вы хад цык ла пры мер ка ва ны да 90-год дзя бе-
ла рус ка га кі но. І са праў ды, з'яў лен не тэ ле пра гра-
мы та ко га кштал ту — крок на пе рад для са ма ідэн-
ты фі ка цыі бе ла ру саў (не па ба ю ся гэ тых слоў) і 
крок уверх для прэ сты жу тэ ле ка на ла.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

ЦЫКЛ КІ НО 
ПРА КІ НО
Бе ла рус кі тэ ле ка нал па ка жа 
філь мы пра бе ла рус кія 
дзі ця чыя стуж кі

2 ве рас ня, аў то рак. Адзін з са мых 
ня ўда лых дзён для стрыж кі: ён пры цяг-
вае хва ро бы.

3 ве рас ня, се ра да. Афар боў ка і 
стрыж ка ва ла соў да дасць у ва ша жыц-
цё ра дас ці і ап ты міз му.

4 ве рас ня, чац вер. Спры яль ны 
дзень для стрыж кі і ўсіх ма ні пу ля цый 
з ва ла са мі. Ва ла сы ста нуць больш па-
слух мя ны мі, зда ро вы мі, гус ты мі.

5 ве рас ня, пят ні ца. Пас ля стрыж кі 
ў гэ ты дзень ва ла сы доб ра рас туць, 
ума цоў ва юц ца, на бы ва юць зда ро вы 
бляск, зні кае пер хаць.

6 ве рас ня, су бо та. Нейт раль ны 
дзень для стрыж кі ва ла соў.

7 ве рас ня, ня дзе ля. Доб ры дзень для 
аван гард ных стры жак.

8 ве рас ня, па ня дзе лак. У гэ ты 
дзень лепш па збя гаць усіх ма ні пу ля-
цый з ва ла са мі. Інакш у вы ні ку яны мо-
гуць вы па даць.

9 ве рас ня, аў то рак. Не спры яль-
ны час для на вед ван ня цы руль ні ка. 
Стрыж ка спра ва куе хва ро бы ва ла соў, 
вы па дзен не, пер хаць. Мыць га ла ву 
так са ма не рэ ка мен ду ец ца.

10 ве рас ня, се ра да. Стрыж ка ў гэ-
ты дзень па ска рае рост ва ла соў, але са 
стра тай іх якас ці, а зна чыць, не спры-
яль ная для ва шых ва ла соў.

11 ве рас ня, чац вер. Лепш не стрыг-
чы ся: ва ла сы бу дуць сек чы ся, а пры-
чос ка хут ка стра ціць вы гляд.

12 ве рас ня, пят ні ца. Спры яль ны 
дзень. Пры чос ка атры ма ец ца пры-
го жай, а ва ла сы ста нуць зда ро вы мі і 
моц ны мі.

13 ве рас ня, су бо та. Не бла гі дзень 
для на вед ван ня цы руль ні ка. Асаб лі ва 
доб ра ў гэ тыя дні ўда ец ца ўклад ка ва-
ла соў.

14 ве рас ня, ня дзе ля. Вель мі спры-
яль ны час для на вед ван ня цы руль ні-
ка. Ва ла сы хут ка рас туць, ста но вяц ца 
зда ро вы мі, не вы па да юць, менш ся-
куц ца.

15 ве рас ня, па ня дзе лак. На гэ ты 
дзень лепш за пла на ваць аб' ём ныя, 
лёг кія пры чос кі. Ва ла сы бу дуць хут ка 
рас ці.

16 ве рас ні, аў то рак. Сён ня лепш не 
стрыг чы ся: мо жа з'я віц ца пер хаць.

17 ве рас ня, се ра да. Час не па ды хо-
дзіць для стрыж кі і ства рэн ня пры чос кі, 
та му што ва ла сы ў дні Ра ка не па кор-
ныя і фор ма ня бач ная. Лепш на ват не 
мыць га ла ву.

18 ве рас ня, чац вер. Не спры яль ны 
дзень для на вед ван ня цы руль ні.

19 ве рас ня, пят ні ца. Са мы спры яль-
ны час. Стрыж ка ва ла соў пад час Ме ся-
ца ў Льве спры яе ак ты ві за цыі жыц ця.

20 ве рас ня, су бо та. Спры яль ны 
час. Стрыж ка пры цяг вае пос пех, ра-
дасць, шчас це.

21 ве рас ня, ня дзе ля. Вель мі спры-
яль ны дзень. Пад стры жа ныя ў зна ку 
Дзе вы ва ла сы даў жэй тры ма юць фор-
му і за хоў ва юць пры га жосць.

22 ве рас ня, па ня дзе лак. Пас ля 
стрыж кі вы бу дзе це больш па да бац ца 
лю дзям, узрас це пры ваб насць і стыль-
насць.

23 ве рас ня, аў то рак. Стрыж ка ва ла-
соў вы клі ча ад ток энер гіі. Як га во рыц ца 
ў на ро дзе, «мож на ро зум са стрыг чы».

24 ве рас ня, се ра да. Нейт раль ны 
дзень для стрыж кі.

25 ве рас ня, чац вер. Пас ля стрыж-
кі сён ня ва ла сы хут ка рас туць, але іх 
струк ту ра і стан не змя ня ец ца.

26 ве рас ня, пят ні ца. Стрыж ка ро-
біць ва ла сы не па слух мя ны мі. Але тым, 
хто жа дае, каб ва ла сы пас ля стрыж кі 
ме лі схіль насць да за ві ван ня, гэ та мо-
жа быць і на ка рысць.

27 ве рас ня, су бо та. Не спры яль ны 
дзень для стрыж кі.

28 ве рас ня, ня дзе ля. У гэ ты дзень 
мож на афар боў ваць ва ла сы, ра біць 
стрыж ку.

29 ве рас ня, па ня дзе лак. Доб ры 
дзень для стрыж кі ва ла соў. Але вель-
мі ка рот кую пры чос ку ра біць не вар та 
— гэ та мо жа вы клі каць праб ле мы ў 
ма тэ ры яль най сфе ры.

30 ве рас ня, аў то рак. Афар ба ван-
не і стрыж ка ва ла соў да дасць у ва ша 
жыц цё ра дас ці і ап ты міз му.

Га ра скоп стры жак

Сем — шчас лі вая ліч ба 

Кан цэрт бу дзе транс лі ра вац ца 
на вя лі кі эк ран ка ля бу дын ка 
га рад ской ра ту шы.


