
АВЕН. На па чат ку 
тыд ня бу дзе цяж ка 
ўза е ма дзей ні чаць з 
ін шы мі людзь мі, бу-
дзе ад чу вац ца не-

ка то рая ад асоб ле насць. У гэ ты 
час вам лепш зай мац ца та кі мі 
спра ва мі, дзе не па тра бу ец ца 
ўдзел ці зго да ін шых. Да дру гой 
па ло вы тыд ня гэ тая сі ту а цыя 
прой дзе. Асаб лі ва доб ра ў гэ-
ты пе ры яд вы гля дае аса біс тае 
жыц цё, якое мо жа рас фар ба-
вац ца но вы мі фар ба мі, у сва ім 
парт нё ры вы змо жа це ад чуць 
пад трым ку. З ма тэ ры яль на га 
пунк ту гле джан ня ты дзень без 
не ча ка ных па дзей.

ЦЯ ЛЕЦ. Схіль насць 
да мар і фан та зі ра-
ван ня мо жа пра явіц-
ца на па чат ку тыд-

ня. Унут ра ная аду хоў ле насць 
вель мі ка рыс ная для вас, ка лі 
гэ та бу дзе пад штур хоў ваць да 
дзе ян няў, хай на ват у пэў ным 
сэн се і не аб ду ма ных. Але ка лі 
бу дуць на вед ваць цяж кія дум кі, 
стра хі, су мнен ні — то га ні це іх 
прэч. Ты дзень па тра буе ра шу-
чых дзе ян няў, ён вель мі доб ры 
для сме лых па чы нан няў, но вых 
ідэй і здзяйс нен няў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ва шы 
здоль нас ці да ка-
му ні ка цыі бу дуць на 
вы шы ні, што да зво-
ліць вы ра шыць ма су 

пы тан няў, якія ўзні ка юць, і ар га-
ні за ваць усё на леж ным чы нам. 
Ра бі це стаў ку не на ўлас ную 
сі лу і ўмен ні, а на тое, каб ска-
ар ды на ваць на ма ган ні ін шых 
лю дзей, рас ста віць усё па сва-
іх мес цах і знай сці пры хіль ні каў. 
Вам не аб ход на толь кі пад штур-
хоў ваць усіх у па трэб ным кі рун-
ку. Мо жа це раз ліч ваць на пос-
пех у спра вах, але толь кі ў тым 
вы пад ку, ка лі бу дзе це іс ці на пе-
рад, а не ад сту паць на зад.

РАК.  Маг чы масць 
за клас ці асно ву для 
свай го бу ду ча га фі-
нан са ва га даб ра бы-

ту з'я віц ца на па чат ку тыд ня. 
Зрэш ты, гэ та мо жа быць прос та 
ўда лы мо мант для фі нан са ва га 
ўкла дан ня або па куп кі. Тым не 
менш на гэ тым тыд ні ў пра цы 
і ін шых спра вах пе рад ва мі мо-
гуць са праў ды ад крыц ца но выя 
перс пек ты вы, які мі не вар та грэ-
ба ваць. Аца ні це ўсе маг чы мас ці, 
і та ды ў вас бу дуць усе шан цы 
змя ніць сваё жыц цё да леп ша га. 
Для зно сін най больш спры яль-
ная дру гая па ло ва тыд ня, ка лі 
мож на бу дзе ад па чыць, рас сла-
біц ца і на ла дзіць кан так ты.

ЛЕЎ. Фі нан са вы стан 
кры ху не ста біль ны. 
Вар та больш ува гі 
звяр таць на бя гу чыя 
спра вы, па збя гаць 

за ліш ніх і не ра зум ных рас хо-
даў. Да вя дзец ца па ста рац ца, 
каб пры вес ці ўсе свае спра вы 
ў па ра дак. На хут кі пос пех раз-
ліч ваць не да во дзіц ца, не аб ход-
на дзей ні чаць пас ля доў на і не 
спя шац ца, бо ў ра бо це па тра-
бу ец ца дак лад насць. Да та го ж 
гэ ты ты дзень мо жа ад гук нуц-
ца стом ле нас цю, што так са ма 
не да зво ліць пра яў ляць ад па-
вед ную ак тыў насць у бя гу чых 
спра вах.

ДЗЕ ВЫ. Ты дзень 
па ды хо дзіць для 
вы ра шэн ня фі нан-
са вых пы тан няў, 
па ку пак і аб ме наў. 

А вось для аса біс та га жыц ця 
ён не спры яль ны. Бу дзе це за-
ня тыя сва і мі спра вамі, і па бу-
да ваць ад но сі ны бу дзе ня лёг ка, 
але за тое ёсць усе шан цы на 
ўда лыя пе ра мо вы і за клю чэн-
не здзе лак. Блі жэй да дру гой 
па ло вы тыд ня вы мо жа це раз-
ліч ваць на пэў ную пад трым ку 
збо ку, а так са ма на тое, што 
праб лем ныя сі ту а цыі пач нуць 
вы ра шац ца спры яль на. Усе на-
пру жа ныя мо ман ты бу дуць вы-
ра ша ны блі жэй да вы хад ных, як 
у ма тэ ры яль най сфе ры, так і ў 
аса біс тым жыц ці.

6.00, 4.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Скетч-шоу «Асця рож на, 
дзе ці!».
9.30 М/ф «Зам бе зія».
10.45 Скетч-шоу «6 кад раў».
11.30, 3.15 «Ла ві мо мант».
12.00 Ка ме дыя «Ка пі та ны».
13.45 Скетч-шоу «Ад на за ўсіх».
14.30 Ка ме дыя «Вост раў 
Нім».
16.30 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
17.00, 1.00 «Ураль скія пель ме-
ні». «Снегодяи».
20.00 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
22.00 Кан цэрт А. Ма ка рэ ві ча 
«Усё вель мі прос та».
0.15 Скетч-шоу «6 кад раў».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 Свя ты. На ра джэн не 
Хрыс то ва.
10.35 Ка ні ку лы! «Шчаў кун ок». 
М/ф.
12.00 «Мядз ведзь». Маст. 
фільм.
12.45 «Мі ха іл Жа раў». Дак. 
фільм.
13.25 Фес ты валь на род най 
куль ту ры ў Со чы.
15.00, 1.55 «Пінг ві ны скры тай 
ка ме рай». Дак. се ры ял. 1-я 
се рыя.
16.00 Пра ект го да-2014. Вя лі-
кая опе ра.
17.20 Воль га Аро се ва, Ве ра 
Ва сіль е ва, Але на Аб раз цо ва ў 
спек так лі Ра ма на Вік цю ка «Рэ-
кві ем па Ра да ме су».
19.25 «Ра ман ты ка ра ман са». 
«Рас тво».
20.15 «Ма ры на Ня ёла ва. Гэ та 
бы ло. Гэ та ёсць... Фа і на Ра неў-
ская».
20.40 «Вяс на». Маст. фільм.
22.25 Тэ ат ру «Са ты ры кон» — 
75! Юбі лей ны ве чар.
23.40 «Го нар і прад узя тасць». 
Маст. фільм.
1.35 «Вель мі сі няя ба ра да». 
М/ф для да рос лых.
2.50 «Пётр Пер шы». Дак. 
фільм.

6.00, 12.05, 18.00 Маст. фільм 
«Ка рот кія гіс то рыі».
6.50, 12.50 «Ба монд». 1992 
год.
7.15 М/ф «Піф-паф ой-ой-ой».
7.35, 13.10 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
7.55, 13.40 Маст. фільм «Пра 
Чыр во ную Ша пач ку».

9.00, 14.50 «Пес ня-86».
10.00, 15.45, 21.55 «На ро джа-
ныя ў СССР». Леп шае.
11.05 «На ва год ні ла бі рынт». 
Фільм-кан цэрт. 1986 год.
16.45, 22.55 «Ка ляд ныя су стрэ-
чы». 1993 год.
18.45 «Бе не фіс Са ве лія Кра-
ма ра ва». Фільм-кан цэрт. 1974 
год.
19.30 Маст. фільм «На ва год нія 
пры го ды Ма шы і Ві ці».
20.40 «А тры нац ца тай га дзі не 
но чы». Фільм-кан цэрт. 1969 
год.
0.00 «По ле цу даў». 1994 год.
1.05 «Бла кіт ны агень чык». 
Фраг мен ты з на ва год ніх пра-
грам з 1980 па 1990 го д.
2.30 «Дзідзье Ма ру а ні і гру па 
«Спейс» у Маск ве». 1983 год.
4.00 Маст. фільм «Ля ту чая 
мыш». 2-я се рыя.
5.10 Хіт-па рад «Астан кі на». 
На ва год ні вы пуск. 1992 год. 2 
част ка.

3.00, 21.25, 1.00 Ра лі. Ра лі- 
рэйд. Да кар.
10.30, 2.30 Ра лі. Ра лі-рэйд.
10.45 Аў та- і мо та спорт.
11.00, 2.45 WATTS.
12.00 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту. Тур нэ 4-х 
трамп лі наў.

13.30 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту.
14.45, 22.20, 2.00 Лыж ныя гон-
кі. Ку бак све ту. Муж чы ны.
16.15, 21.30 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Жа но чая эс та фе та.
17.45 Лыж ныя гон кі. Ку бак све-
ту. Жан чы ны.
18.15 Тэ ніс. Тур нір ATP.
22.55, 0.05 All Sports.
23.25, 0.55 Вы бра нае па се ра-
дах.
23.30 Кон ны спорт.
0.15 Гольф-клуб.
0.20 Па рус ны спорт. Эк стрэ-
маль ная се рыя.
0.50 Па рус ны спорт. Яхт-клуб.
1.30 Ра лі. За ку лі са мі ERC.

6.00, 10.10, 14.30, 17.30, 22.00, 
3.15 Се ры ял «Сва ты 3».
6.55 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
8.35 Ка ме дыя «Два ка ляд ныя 
са ба кі».
10.55 Ме лад ра ма «Ня вес та, 
якая ўцяк ла».
12.55 Ме лад ра ма «За мерз лая 
з Ма я мі».
15.30 Ка ме дыя «Джэнтль ме ны, 
уда чы!».
17.10, 20.05, 21.45, 22.50, 0.55 
Скетч ком «Па між на мі».
18.30 Ка ме дыя «Міль ён на Рас-
тво».
20.20 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».
23.10 Ка ме дыя «Гор ка».
1.15 Ка ме дыя «У джа зе толь кі 
дзяў ча ты».
4.10 Ка ме дыя «План гуль ні».

6.00 М/ф.
10.15 Фільм-каз ка «Па да рож-
жа да Ка ляд най зор кі».
11.30, 5.35 «Вя лі кія свя ты. Ка-
ля ды».
12.00, 2.20 «Тай ны на ша га кі но. 
«Джэнтль ме ны ўда чы».
12.30, 0.55 Ка ме дыя «Джэнтль-
ме ны ўда чы».
14.10 М/ф «Аст ра бой».
15.40, 2.50 Ка ме дыя «Дзяў-
чын кі».
18.45 Ме лад ра ма «Пе ра жыць 
Ка ля ды».
20.20 Ме лад ра ма «Міль я нер».
22.15 Дра ма «Ча ла век го да».
0.15 «Ха чу быць зор кай».

6.00, 13.45 Дра ма «Доў гія за-
ру чы ны».
8.15 Ка ме дыя «Міль ён для чай-
ні каў».
10.00 Ка ме дыя «Ка хан не з пе-
ра шко да мі».
12.00 Дра ма «7 дзён і на чэй з 
Мэ ры лін».
16.00 Ба я вік «Па да рож жа да 
цэнт ра Зям лі».
17.30 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні».
20.00 Фэн тэ зі «Пры ла ды смер-
ці: Го рад кас цей».
22.15 Дра ма «Аў густ Раш».
0.15 Ме лад ра ма «Ця пер са мы 
час».
2.00 Ка ме дыя «Па пры кме тах 
су мя шчаль нас ці».
3.45 Ка ме дыя «Амаль зна ка-
мі ты».

6.20 М/ф «Пра Фя до та-страль-
ца, уда ла га ма лай ца».
8.10 Пры го ды «Ры жык у За-
люстаркоўі».
10.20 Ме лад ра ма «Гас па ды ня 
«Бе лых на чэй».
12.10 Каз ка «Снеж ная ка ра-
ле ва».
13.40 Дра ма «Ган на і ка ман-
дор».

15.20 М/ф «Як зла віць пя ро 
Жар-Птуш кі».
17.20 Пры го ды «Джунг лі».
18.50 Ка ме дыя «Лёг кі на ўспа-
мін».
20.20 Дра ма «Аг ні пры то на».
22.20 Ба я вік «Вась мёр ка».
23.50 Ме лад ра ма «Пер цы».
1.40 Ка ме дыя «Не рэ аль нае ка-
хан не».
3.10 Каз ка «Агонь, ва да і... 
мед ныя тру бы».
4.40 Ка ме дыя «Іван Броў кін на 
ца лі не».

6.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.40 Гуль ні ро зу му.
7.10 Зай маль ная на ву ка.
7.30, 10.30 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
7.50, 12.40 Зра бі або па мры.
8.10 Між на род ны аэ ра порт Ду-
бай.
9.00 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.
9.40, 14.10, 19.30 Кар тач ны фо-
кус нік.
10.30, 15.00, 20.15 Кі ра ван не 
на тоў пам.
11.10 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
12.00 Ста ра це лі.
12.20, 18.45 Скар ба шу каль ні кі.
15.40 Са мыя не бяс печ ныя жы-
вё лы.
16.30 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
17.10 Перш за ўсё — са ма лё ты.
18.00, 3.00 Апа ка ліп сіс. Дру гая 
су свет ная вай на.
21.00, 0.50, 3.50 Звя ры ны па-
труль.
21.45, 1.30, 4.30 Ша ша праз 
пек ла.
22.30, 5.15 Вы ра та валь ны 
атрад.
23.20 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла.
0.00, 2.20 Па ра нар маль нае.

8.00, 10.55, 15.55 Як гэ та зроб-
ле на?
8.25, 10.30, 15.30 Як гэ та ўстро-
е на?
8.50, 11.20 За бой ныя ды ле мы.
9.40, 13.50 У па го ні за кла сі кай.
12.10, 22.10 Скла ды.
13.00, 7.05 Зо ла та джунг ляў.
14.40, 6.05 Не спра буй це паў-
та рыць.
16.20, 4.25 Курс эк стрэ маль на-
га ва джэн ня.
17.10, 19.40, 21.20 Трой.
23.00 Да ро га да пры быт ку.
23.50 Па ляў ні чыя на рэ лік віі — 
лам бард.
0.40, 3.35 Май стры па тар га-
вац ца.
1.30 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.
5.15 Ма хі на та ры.

7.30 Ка ме дыя «Адзін до ма 5: 
Свя точ нае ра ба ван не».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла 
на Рас тво Хрыс то ва.
9.20 Ме лад ра ма «Па ся мей-
ных аб ста ві нах».

12.10 «Зор нае жыц цё». «На-
ра дзіць лю бой ца ной».
13.10 Фільм-фэн тэ зі «Кні га 
май строў».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 Ме лад ра ма «Ня вес-
та».
17.05 Ка ме дыя «Афін скія 
ве ча ры».
18.50 Ме лад ра ма «Снеж ны 
анёл».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ме лад ра ма «Пра він-
цый ная му за».

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05 Бе ла рус кая кух ня.
9.40, 23.50 Ка ме дыя «Ёл-
ка».
11.05 «Baby Cup». Між на род-
ны дзі ця чы тур нір па мас тац-
кай гім нас ты цы.
13.15 Ме лад ра ма «Кар на-
вал».
16.10 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс та фе та. Жан чы ны.
17.40 Я ха чу гэ та ўба чыць.
18.25 Маст. фільм «Ле ген да 
№ 17».
20.45 Це ла ча ла ве ка.
21.25 Спорт ла то 5 з 36.
21.30 КЕ НО.

21.35 Ка ме дыя «Муж чы на ў 
ма ёй га ла ве».

8.00, 12.25, 18.50 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
8.15 «Ка мер тон». Рэ гент Па-
тры яр ша га хо ру Мас коў ска га 
Да ні ла ва ма нас ты ра Ге ор гій 
Са фо наў.
8.40, 23.10 «На ва год нія ве ча-
ры ў Ма ла дзеч не». «Сім фо нія 
ду шы».
9.30 «Кар на валь ная ноч». 
Ка ме дыя.
10.45, 18.20 «Пес ні на ва год ніх 
на чэй». Вы пуск пер шы. 30-я 
га ды.
11.10 «Баль ная су кен ка». 
Ме лад ра ма.
12.35 «Му зеі Бе ла ру сі». На цы-
я наль ны гіс то ры ка-куль тур ны 
му зей-за па вед нік «Ня свіж».
13.35 «На пе рад у мі ну лае».
14.00 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Кан цэрт Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ан самб ля «Пес ня-
ры».
14.50 «Гу сар ская ба ла да». 
Ка ме дыя.
16.25 М/ф.
16.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
17.00 «Ка мен ная квет ка». 
Дзі ця чы фільм.
19.00 «Да ра гі мой ча ла век». 
Дра ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». Вы пуск дру гі. 40-я га-
ды.
21.35 «Двац цаць дзён без 
вай ны». Дра ма.
0.05 «Дыя@блог». «Пра веч-
нае».

3.50, 23.40 PRO спорт. На ві-
ны.
4.00, 9.35, 12.00, 16.00, 19.40 
Тэ ніс. Тур нір ВТА. Брыс бен.
9.05 Спорт-кадр.

11.40 Ко зел пра фут бол.
14.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
ХК «Го мель».
18.05 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Абер хоф. Эс та фе та. 
Жан чы ны.
21.45 Ха кей. Ка ляд ны тур нір. 
Фі нал.

7.00 «На ша ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 «Віф лі ем. Го рад Ісу са».
10.05 Ме лад ра ма «Бе зы мен-
ная зор ка».
12.30 Шоу Ільі Авяр бу ха «Тай-
на Вост ра ва скар баў».
14.20, 16.15 Се ры ял «Анёл 
у сэр цы».
18.30 «Ня хай га во раць».
20.55 Се ры ял «Ад лі га».
23.00 Маст. фільм «Та ям ні чы 
Ал берт Нобс».
1.05 Нач ныя на ві ны.

7.00 Маст. фільм «Фан фан-
цюль пан».
8.40 Ка ме дыя «Су пер це шча 
для ня ўдач ні ка».

10.30, 13.40, 16.40 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».
10.40, 16.45 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.40 Фільм-каз ка «За ла ты 
ком пас».
13.45 «За ла тая ка лек цыя». 
Леп шае.
16.30, 19.30, 22.30 «24 га дзі-
ны».
17.45 Ме лад ра ма «Спя вак на 
вя сел лі».
20.00 «СТБ-спорт».

20.10 Ме лад ра ма «Іро нія лё-
су. Пра цяг».
22.15 «Гля дзець усім!».
22.55 «Га ра чы лёд».
23.20 Се ры ял «За ла тая ме-
ду за».

6.00 М/ф.
9.30 «Зям ля і не ба».
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Лю бі мыя ак цё ры».
10.45 Маст. фільм «Дзе ці 
Дон-Кі хо та».
12.10 Маст. фільм «За ла тыя 
на жні цы».
13.55 Маст. фільм «Ша ра-
да».
16.15 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў міс Фрай ні Фі шэр».
18.05 Се ры ял «Ма лень кія 
тай ны вя лі кіх лю дзей».
19.15 Се ры ял «Ад люст ра-
ван не».
21.15 Маст. фільм «Ой, ма-
роз, ма роз!».
23.00 Маст. фільм «Ча ла век-
ар кестр».
0.35 Фес ты валь Аў та ра дыё 
«Дыс ка тэ ка 80-х». 1 част ка.
3.30 Се ры ял «Чор ны па-
кой».
4.30 Му зыч ная гіс то рыя.

7.00 «Па кой сме ху».
7.35 «Крыж». Дак. фільм.
8.30 Маст. фільм «Не стра-
ляй це ў бе лых ле бе дзяў».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.10 «Дзміт рый Хва рас тоў скі 
і сяб ры — дзе цям». Свя точ ны 
кан цэрт.
12.20 Маст. фільм «Се раб-
рыс ты звон раў чу ка».
14.15 Ка ляд нае ін тэр в'ю Най-
свя цей ша га Па тры яр ха Кі ры-
ла.
14.50, 20.35 Се ры ял «Ка хан-
не не буль ба».
21.50 Маст. фільм «Птуш ка 
ў клет цы».

6.25, 8.20 Се ры ял «Гон чыя».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён ня.
9.10 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
12.05, 13.20 Се ры ял «Псеў-
да нім «Ал ба нец».
15.55 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.50 Ка ме дыя «Ка хай мя не».
0.25 Се ры ял «Кляй мо».

7.00, 13.10, 19.40, 21.00, 23.35 
«На двор'е».
7.05 Мульт па рад.
7.30 Ка ме дыя «Вя сел ле леп-
ша га сяб ра».

9.25 «Кі на блак нот».
9.40 Се ры ял «Ай цец Браўн».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
11.00 Ка ме дыя «Чыс та адэ-
ская гіс то рыя».
13.15 Се ры ял «Чар ця ня».
15.00, 19.25 «Тэ ле ма га зін».
15.45 М/ф «Спя чая пры га жу-
ня».
17.00 Се ры ял «Бос кае на ра-
джэн не».
17.35 Се ры ял «Эў ры ка».
18.30 Се ры ял «Ведзь мы 
ўсход ня га ўзбя рэж жа».
19.45 Се ры ял «Спас пад бя-
ро за мі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Шчас лі ва га 
Рас тва!».
23.10 Се ры ял «Пры га рад».
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