
6.00 «Тур ба мік сер».
7.00, 3.25 М/ф «Смя ша ры кі».
7.20, 3.45 М/ф «Фік сі кі».
7.40, 4.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
8.00, 4.25 «Ера лаш».
8.30, 16.50 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
9.40 Фан тас ты ка «Чу жыя на 
ра ё не».
11.40 Скетч-шоу «6 кад раў».
12.00, 5.10 Се ры ял «Я ля чу».
13.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
14.00, 21.20 Се ры ял «Кух-
ня-5».
15.10, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка-4».
16.20 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
18.00, 0.10 «Ураль скія пель-
ме ні».
20.10 Се ры ял «За кры тая шко-
ла».
21.55 Ка ме дыя «Уя ві са бе».
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».
1.50 Се ры ял «Ме сяц».
2.40 «Не мо жа быць!»

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «На зі раль нік».
11.15 «Мі раж». Маст. фільм. 
1-я се рыя.
12.30 «Эр мі таж».
12.55, 23.50 «Ле нін у Каст рыч-
ні ку». Маст. фільм.
15.10 «Так, скі фы — мы». Дак. 
фільм.
15.50, 18.25 Су свет ныя скар-
бы.
16.05 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
16.50 «Па рыж Сяр гея Дзя гі ле-
ва». Дак. фільм.
17.35 Мсці слаў Рас тра по віч 
і Вя лі кі сім фа ніч ны ар кестр 
Дзярж тэ ле ра дыё СССР. За-
піс 1973 і 1974 га доў.
18.45 «За блы та ная спра ва Са-
лты ко ва-Шчад ры на».

19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 Штуч ны ад бор.
20.45 «Пра ві лы жыц ця».
21.15 «Гуль ня ў бі сер». «Тво ры 
Казь мы Прут ко ва».
22.00 Сту пе ні цы ві лі за цыі. 
«Анг кор — зям ля ба гоў». Дак. 
фільм. 1-я се рыя.
22.45 «Больш чым ка хан не». 
Ірэн і Свя та слаў Фё да ра вы.
23.45 Маст са вет.

6.00 «Аку лы пя ра». Аляк сандр 
Но ві каў. 1996 год.***
6.45, 7.50, 11.50, 12.45, 14.20, 
15.40, 17.50, 18.50, 20.30, 
21.40, 23.45, 1.00 Му зыч ная 
на сталь гія.*
7.00 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым: «Пры-
ват ная ўлас насць (Пры ва ты-
за цыя)». 1992 год.***
7.45 «Ча ла век і за кон. Спец-
вы пуск». 1994 год.*
8.05 «Га лі на Віш неў ская. Вяр-
тан не». 1992 год.*
9.00 Спек такль «Хто ба іц ца 
Вір джы ніі Вульф?»***
11.30 «Час пік» з У. Лісць е-
вым. 1994 год.*
12.00 «Ма ра фон-15. Старт». 
1993 год.
13.10 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». Ін сцэ ні роў ка апа вя-
дан няў І. Яф рэ ма ва і Р. Джоў-
нса.*
15.00, 21.00 «Мі ну лы час».*
16.00, 22.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».*
17.00, 23.00 «Тэ ат раль ны 
ра ман» з Эд вар дам Ра дзін-
скім.*
18.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Шалёны 
бу дат рад». 2007 год.*
19.10 Маст. фільм «Пчол-
ка».****
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1968. 
2-я част ка. 2008 год.***
1.15 Маст. фільм «Да жы вём 
да па ня дзел ка».***
3.00 «Быў час». 2009 год.***
3.55 Маст. фільм «Ін спек тар 
ДАІ».***

5.15 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1988 год.*

2.30, 5.00, 8.00, 12.00, 22.00 
Сну кер. Chіna Open.
4.00 Ве ла спорт. Гент — Ве-
вель гем.
6.00, 1.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
6.30, 18.15 Фут бол. «ФІ ФА».
7.00, 13.40 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
12.30 Фех та ван не. Се рыя 
Гран-пры.
15.00, 21.30 Ве ла спорт. Тры 
дні Дэ-Па нэ.
18.00 Watts.
18.45, 0.30 Фут бол. Та ва рыс кі 
матч. (U-21) Гер ма нія — Пар-
ту га лія.
21.05 «Най леп шае з кон на га 
спор ту».
0.05 Аў та спорт. Се рыя 
WTCС.

0.50 Ка ме дыя «Са ма па са-
бе».***
2.40 Фан тас ты ка «Уль тра аме-
ры кан цы».****
4.20 Скетч кам «Па між на-
мі».***
5.15 Ка ме дыя «Ня вес та з та го 
све ту».***
7.00 Ка ме дыя «Па пры кме тах 
су мя шчаль нас ці».***
8.40 Ме лад ра ма «Анж і Габ-
ры ель».***
10.20 Ка ме дыя «Мяр зот-
нік».***
12.10 Ме лад ра ма «Даю 
год».***
14.00, 14.50, 15.40 Скетч кам 
«Па між на мі».***
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».***
16.00 Ка ме дыя «На ва год няя 
жон ка».***
17.50 Ка ме дыя «Вя сел ле па 
аб ме не».***
19.30 Ка ме дыя «Я не ве даю, 
як яна ро біць гэ та».***
21.10 Ка ме дыя «Чу жое вя сел-
ле».***

22.50  Ка ме дыя «За-
щитнеГ».****

6.00 М/ф.
7.40 «Ёсць адзін сак рэт».
8.05 «Док тар І...»
8.35, 19.10 «20 хві лін». Се ры-
ял.
10.10, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
11.55 «Сля пая».
12.55 «Ва раж біт ка».
14.00, 5.10 «Па ра лель ны 
свет».
15.00 «Вай на ня вест».
15.30 «Здзел ка».
15.55 «На ту раль ны ад бор».
16.50, 22.00 «Рэ ві зо ра».
18.10 «Тай ны след ства». Се-
ры ял.
21.00 «Ведзь ма кі све ту».
23.25 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
23.55 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.40 «Цар ства ня бес нае». 
Дра ма.***
2.55 «Аме ры кан скі жа ніх».

6.10 Дом ка ля во зе ра.***
8.20 Ды вер гент.*
11.10 Апош няя Мім зі Су све-
ту.0
13.20 Та ту зноў 17.***
15.30 Бе лы бог.****
18.00 Тва ры ў на тоў пе.***
20.10 Ула дар пярс цён каў: Вяр-
тан не Ка ра ля.*
23.50 Ус па мі ны пра бу ду чы-
ню.***
2.15 Ілю зі я ніст.***
4.10 Ін шыя.***

6.20 Анё лы рэ ва лю цыі.***
8.30 Ад 180 і вы шэй.*
10.25 Як вый сці за муж за міль-
я не ра. Част ка 1.*
12.15 Ака дэ мія па на Кляк сы. 
2-я се рыя.
14.05 Клу шы.***

16.10 Дзень ра дыё.***
18.10 Сля ды апост алаў.*
20.20 Спар та.***
22.20 Хло пец з на шых мо гі-
лак.*
0.20 Як вый сці за муж за міль-
я не ра. Част ка 2.*
2.20 Ваў кі і авеч кі: бе-е-е-зраз-
важ нае пе ра тва рэн не.
4.05 Як я пра вёў гэ тым ле-
там.***

6.00 Ча ла век су праць 
YouTube.*
6.45, 20.15, 5.35 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці.*
7.50, 10.55, 14.45 Ме га за во-
ды.*
8.35, 15.35 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай.***
9.20, 17.50 Ан тарк ты ка.*
10.10, 22.30 Ува рван не на 
Зям лю.*
11.40, 16.20, 19.25, 23.15, 
2.20 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.*
12.25, 18.40, 21.45, 1.35, 4.45 
Вя до мы Су свет.*
13.15, 21.00, 0.50, 3.55 Гуль ні 
ро зу му.*

8.00, 14.00 За ла тая лі ха ман-
ка.***
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?*
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?*
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Скла-
ды.*
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Біт ва 
за не ру хо масць.*
11.00 У па го ні за кла сі кай.*
17.00, 22.00, 2.55 Вя лі кі ма хі-
на тар.*
18.00 Ма хі на та ры.*
19.00 Бра ты Ды зель.***
20.00 Хут кія і гуч ныя.***
0.00, 3.50 Вы жыць лю бой ца-
ной.***
1.00, 6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.***
2.00, 4.40 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, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Зо-
на Х.
9.10 ,  22 .15  Се ры ял 
«След».***
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00 Дзі ця чы док тар.
11.35, 12.10, 20.00 Се ры ял 
«Прак ты ка».*
13.05 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».***
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Се ры ял «Вет ра ная 
жан чы на».***
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.10 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.45 «Спра ва жыц ця». Дак. 
фільм.
0.45 Дзень спор ту.
1.00 Се ры ял «Жыць спа чат-
ку».***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.45 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 18.30 Се ры ял «Апош ні 
з Ма гі кян».***
10.20, 17.05 «Та кая ра бо та». 
Дэ тэк тыў.***
11.10, 16.15 Се ры ял «Не на-
ра дзі ся пры го жай».*
12.05, 19.35 «Та та па паў». Рэ-
алі ці-шоу.
14.05, 21.35, 22.10 «Па нен ка-
ся лян ка». Рэ алі ці-шоу.
15.20, 23.20 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра-
ект.
16.05 Го рад.
17.55 «Пра ежу».
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.50 «Ан лайн». Скетч кам.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-
рась за пе ча ны.
8.00, 12.00, 20.20 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 18.40 «Зоя». Дра ма.***
9.10, 13.05 «Іван Фё да раў». 
Дра ма.*
11.45, 15.40 М/ф.0
12.15 «Ле ген ды бе ла рус кай 
эст ра ды». Якаў На ву мен ка 
«Ра манс пра за ка ха на га».
12.40, 23.55 «Дыя@блог». 
Пра веч нае.
15.45, 21.05 «Жы вая Ла да га». 
Фільм дру гі.*
16.25, 21.40 «ТАСС упаў на-
ва жа ны за явіць...» Дэ тэк-
тыў.*
17.40, 23.00 «Чор ная па-
ву ці на». Дэ тэк тыў. 1-я се-
рыя.***
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё-
рач ка».
20.00 «Вый сце ёсць». Аляк-
сандр Ані сі маў.
20.40 «Ка лы хан ка».

8.00 PRO спорт. Вы ні кі тыд-
ня.
8.40 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ма я-
мі.
10.45 Ха кей. КХЛ. За ход няя 
кан фе рэн цыя. Фі нал. Трэ-
ці матч. «Ла ка ма тыў» (Яра-
слаўль) — СКА (Санкт-Пе-
цяр бург).
12.45 Час фут бо ла.
13.30 Бас кет бол. Еў ра лі га. 
«Рэ ал» (Іс па нія) — «Бар се ло-
на» (Іс па нія).
15.25 Фут бол. Ква лі фі ка цыя 
да ЧС-2018. Шве цыя — Бе-
ла русь.
17.25 Фут бол. Ква лі фі ка цыя 
да ЧС-2018. Агляд гуль ня во-
га дня.
17.55 «Жан чы ны і спорт». Ка-
ця ры на Карс тэн.
18.25 Гуль ні «на вы раст».

18.55 Фут бол. Та ва рыс кі матч. 
Ма ке до нія — Бе ла русь. (У пе ра-
пын ку — PRO спорт. На ві ны.)
21.00 PRO спорт. На ві ны.
21.10 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя 
кан фе рэн цыя. Фі нал. Трэ ці 
матч. «Ак Барс» (Ка зань) — 
«Ме та лург» (Маг ні та горск).
23.05 Спорт-кадр.
23.35 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.

6.00, 6.30, 7.00, 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.
6.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.15 «Смак».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з 
суб ціт ра мі), 21.00 На ві ны 
спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.10 «Сам-на сам з усі мі».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.15, 16.20 «Час па ка жа».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 «Кант роль ная за куп-
ка».
18.55 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ма та Ха-
ры».***
23.00 «Вя чэр ні Ургант».
23.35 Се ры ял «Са лам Маск-
ва».****
0.40 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».
7.40, 20.10. 23.00 «СТБ-спорт».
8.30, 23.25 «Тай ны Чап ман».
9.25 «Ва дзіць па-рус ку».
9.35, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».
10.45, 0.15 «Бе лыя ваў кі». 
Се ры ял.

12.30, 17.35 «Зва ная вя чэ-
ра».
13.50 Маст. фільм «Кры мі-
наль ны та лент».*
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Тэ ры то рыя па мы лак».
22.00 «Гля дзець усім!».
23.05 «Аў та па на ра ма».

6.35 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!***
9.00, 2.00 Маст. фільм «Тры 
раз гне ва ныя муж чы ны.***
12.30 «Ме ды цын ская праў-
да».*
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 «Ня ма праб лем!»***
14.55 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».***
19.20, 4.50 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».***
22.15 Маст. фільм «Мат чын 
ін стынкт».***
0.05 Се ры ял «Спрут».***

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
13.10 «Ха». Ма лень кія ка ме-
дыі.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».
17.20 Се ры ял «Склі фа соў-
скі».
19.15, 20.40 Се ры ял «Кра-
ну тая».
21.40 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
22.00, 23.10 Се ры ял «Два 
жыц ці».
0.25 «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.
6.05 «Па двой ныя стан дар-
ты».
7.10, 8.05 Се ры ял «Час Вол-
ка ва».***
9.00 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след».***
9.45, 23.10 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Ляс нік».***
12.00 Суд пры сяж ных.
13.25, 16.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».***
17.00 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».***
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.45 Се ры ял «Свед кі».***
21.25 Се ры ял «Вы жыць лю-
бой ца ной».***
23.30 «Вы ні кі дня».
0.00 Се ры ял «Дэ ма ны».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
11.00 Дра ма «Слё зы сон-
ца».
13.00, 19.30 Се ры ял «Ка ра-
леў ства».
14.25 Ка ме дыя «Паш парт у 
Па рыж».
15.45, 19.25, 21.00, 23.50 «На-
двор'е».
15.50 «Мульт па рад». «Маў-
глі».
16.45 Се ры ял «Каў чэг».
18.10 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў».
19.10 «Пра бу даў ніц тва і не-
ру хо масць».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.15 Дэ тэк тыў «Ва га ва-
ды».
23.00 Се ры ял «Ведзь мы Ус-
ход ня га ўзбя рэж жа».
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КА МУ РО ГІ 
ПАД ПІ ЛА ВАЦЬ?
Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка на-
ла «Бе ла русь 3» тэ ле вік та ры на 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку». 
Для та го, каб стаць яе ўдзель-
ні ка мі, не аб ход на зай сці на 
сайт tvrgomel.by або 3belarus.
by і праз ба нер «Раз маў ля ем 
па-бе ла рус ку» за поў ніць за яў-
ку на ка ман ду з трох ча ла век. 
Ну, а пра ве рыць сваё ве дан-
не род най мо вы пас ля та го, як 
пра гра ма вый шла ў эфір, мож-
на з да па мо гай «Звяз ды». Ці 
ве да лі вы, што:

Го рынь (эт на гра фія Бе ла ру сі) — 
наз ва чыр во ных ба ваў ня ных ні так 
для вы шы ван ня і ткан ня. Тэр мін 
«го рынь» бы та ваў пе ра важ на на 
тэ ры то рыі Брэсц кай і Гро дзен скай 
аб лас цей.

Гры жан ка (эт на гра фія Бе ла ру-
сі) — стра ва з бруч кі, якую ту шаць у 
ва дзе, за праў ля юць ма ла ком. Та кая 
гры жан ка ра ней вя до ма на Ві цеб-
шчы не.

Ві ша (аб лас ное) — тра ва, якая 
за ста ла ся на зі му няско ша най.

Га тоў ка (раз моў нае) — на яў ныя, 
на за па ша ныя гро шы. «Тва рыц кі, 
ка жа, бед ніц ца і стог не, а ка ня ад-
ра зу ку піў. Ней кую, ві даць, га тоў ку 
мае», — чы та ем у Кузь мы Чор на га.

Ко наў ка — ме та ліч ная па су дзі на 
з руч кай для піц ця ва ды.

Мя рэж ка — вы шыў ка на тым мес-
цы, дзе з тка ні ны вы цяг ну ты ніт кі.

Пад пі ла ваць ро гі — не ка га ўці-
ха мі рыць, за клі каць да па рад ку, 
су па ко іць, утай ма ваць. Бе ла рус кія 
ад па вед ні кі: аб ла маць ро гі, па ста-
віць на мес ца. Рус кія: отбить ро га, 
ука зать своё мес то.

Пад пус каць лёс тач кі — ліс лі ва 
хва ліць ка го-не будзь, да га джаць 
ка му-не будзь. Бе ла ру сы яшчэ ска-
жуць у та кім вы пад ку: слац ца ліс-
там, ві ляць хвас том. Рус кія: ходить 
на задних лап ках, шап ку ло мать.

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та-
ры ны гля дзі це ў эфі ры «Бе ла русь 
3» ра ні цай кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by
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ТРЭ ЦІ РАЗ 
У БІЗ НЕС-КЛАС
Не ўза ба ве пач нец ца трэ ці се-
зон са цы яль на-аду ка цый на га 
пра ек та «Мой біз нес». Ад бор 
удзель ні каў дня мі аб вяс ціў тэ-
ле ка нал АНТ.
Да ўдзе лу ў пра ек це за пра ша-
юц ца як кам па ніі, так і ін ды ві-
ду аль ныя прад пры маль ні кі, а 
так са ма аў та ры ці ка вых, але 
яшчэ не рэа лі за ва ных біз нес-
ідэй у лю бой сфе ры дзей нас ці. 
За яў кі ад кан ды да таў пры ма-
юц ца да 10 кра са ві ка праз сайт 
www.оnt.bу. Па вы ні ках ад бо ру 
ў тэ ле шоу тра пяць 60 удзель-
ні каў, кож ны з якіх атры мае 
шанц за ці ка віць па спя хо вых 
бе ла рус кіх біз нес ме наў-мен-
та раў пра ек та «Мой біз нес», а 
так са ма пры цяг нуць ува гу па-
тэн цый ных клі ен таў.

«У но вым се зо не ад бу дзец ца ад-
ра зу не каль кі іс тот ных змен, — пры-
ваб лі ва юць аў та ры пра гра мы. — 
Па чаць з та го, што кож ны мен тар 
возь ме пад апе ку не 2 перс пек тыў-
ныя пра ек ты, а ад ра зу 4. Пры гэ тым 
вы бі раць бу дуць не толь кі мен та ры, 
але і са мі ўдзель ні кі: ка лі ці ка васць 
да пэў най ідэі пра явяць ад ра зу не-
каль кі біз нес-на стаў ні каў, яе аў та ры 
са мі вы ра шаць, у чы ёй ка ман дзе 
яны жа да юць пра ца ваць. На рэш це, 
сё ле та знач на боль шы ўплыў на ход 
пра ек та бу дуць аказ ваць гле да чы — 
яны змо гуць вы ра та ваць кан ды да-
таў на вы бы ван не, пад во іць прыз 
для паў фі на ліс таў і, вя до ма, вы зна-
чыць пе ра мож цу трэ ця га се зо на!» 
Пе ра мож ца, да рэ чы, атры мае не 
толь кі пад трым ку во пыт ных гуль цоў 
рын ку, але так са ма 20 ты сяч руб лёў 
на раз віц цё сва ёй спра вы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.




