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Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 
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ОВЕН 
Сприятливий час для підви-
щення професійного рівня. 
Сумлінність дозволить до-
сягти чи не усіх цілей. По-
старайтеся не нав’язувати 

свою думку, позаяк це може призвести до 
конфліктної ситуації. 

ТЕЛЕЦЬ
Вам є чим пишатися, проте 
не варто хизуватись успі-
хами та досягненнями. Ви 
ще не заслужили загально-
го визнання. Прагнучи до 

мети, запасіться витривалістю, завзятістю 
та довірою до власної інтуїції. 

БЛИЗНЮКИ
Відпустіть минуле, віддайте 
борги, підведіть підсумки. 
Вас очікують цікаві зустрічі 
та поїздки. Можливі ділові 
пропозиції, але поспішати з 

рішеннями не варто. Виявляйте активність і 
наполегливість у реалізації планів.

РАК 
Відчуєте приплив сил, хан-
дра відступить, підуть у за-
буття неприємності, втрати. 
Завдяки підтримці одно-
думців і партнерів зможете 

активно долучитися до реалізації перспек-
тивних планів, опанувати нову роботу. 

ЛЕВ
Стануть у нагоді будь-які 
ідеї, навіть трохи екстрава-
гантні. Гарний час, аби вті-
лити творчі задуми. Вашу 
наполегливу працю оцінить 

начальство. Ймовірні позитивні події на ро-
боті та в особистому житті. 

ДІВА
На вас очікує вдалий тиж-
день. Певні труднощі ймо-
вірні, та, на щастя, цілком 
переборні. Пам’ятайте, що 
впертість нині ні до чого. 

Прислухайтеся до голосу інтуїції — вона під-
каже спосіб вирішення проблем.

ТЕРЕЗИ
На цьому тижні особливо 
потребуватимете самодис-
ципліни. Вам легко буде 
реалізувати творчі задуми 
як у сольній, так і в колек-

тивній роботі. Отримаєте справжнє задово-
лення від творчої праці. 

СКОРПІОН
Занепокоєння з приводу 
власних можливостей без-
підставне. Спробуйте зупи-
нитися на чомусь одному й 
ідіть до кінця, навіть якщо 

сумніваєтеся. Ситуація на роботі зміниться 
на краще. Не переборщіть з оригінальністю. 

СТРІЛЕЦЬ
Корисно тамувати бажання 
прокоментувати будь-яку 
подію, позаяк цю уїдливість 
запам’ятають надовго, а в 
певний момент ви можете 

залишитися без підтримки через те, що мали 
необережність сказати щось образливе. 

КОЗЕРІГ
Не варто реагувати на ви-
моги начальства занадто 
емоційно — бережіть свої 
нерви. Знайдіть диплома-
тичний спосіб уникнути не-

приємностей. Наполеглива праця принесе 
швидкий успіх. 

ВОДОЛІЙ
Все ще не впевнені у влас-
них силах? Геть докучливі 
сумніви! У вас достатньо 
енергії, щоб досягти мети. 
Поверніться до незаверше-

них справ. Будьте обережними та стежте за 
своєю мовою. 

РИБИ
Будьте уважнішими, спо-
кійно ставтеся до раптових 
змін ситуації. Зосередьтеся 
на головному, не займай-
теся гонитвою за кількома 

зайцями — тоді ви встигнете чимало. Поста-
райтеся не вплутуватися ні в які афери. 
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Привабливі люди 
розумніші 
У красивих чоловіків і жінок більш високий 
коефіцієнт інтелектуального розвитку, ніж у 
менш симпатичних людей. Британські вчені 
виявили, що чоловіки й жінки з більш при-
вабливими зовнішніми даними, як правило, 
мають кращі успіхи у навчанні й домагаються 
більших життєвих успіхів. Пояснюють це тим, 
що красиві й розумні люди приваблюють 
один одного. Вони успадковують у своїх 
батьків не тільки красу, але й тягу до знань. 

Жінка врятувала манула, 
прийнявши його за кішку 
Жителька забайкальського села Регіна Савватєєва вря-
тувала життя дикому манулові, на якого напали собаки. 
Жінка, лікар за освітою, знайшла пораненого кота (у нього 
була ушкоджена передня лапа) на вулиці, принесла його в 
гараж і почала лікувати. Вона не знала, що дала притулок 
дикій тварині — селянка думала, що підібрала звичайну 
домашню кішку. Коли манул почав проявляти свій агре-
сивний норов, Савватєєва зв’язалася з представниками 
заповідника. Фахівці оглянули звіра та забрали його в 
зоопарк. Манул — хижа тварина сімейства котячих. 

Приходить індіанець у паспорт-
ний стіл.

— Я хочу поміняти ім’я.
— Чому?
— Бачите, воно дуже довге.
— Ну і як вас звуть?
— Великий дикий орел, що падає 

з неба.
— Справді... І яке ж нове ім’я ви 

хотіли б вибрати?
— Плюх.

☺☺☺
Лікарі вийшли на акцію протес-

ту. Влада не може виконати вимоги 
протестувальників, оскільки ніх-
то не в змозі прочитати написи на 
транспарантах...

☺☺☺
— Учора зізнався своїй нарече-

ній в усіх своїх минулих гріхах...
— Ну і що?
— Нічого не допомогло. За два 

тижні весілля.
☺☺☺

Серйозні стосунки — це коли 
хлопець бачить в магазині або на ву-
лиці симпатичну та стильну дівчину, 
дивиться на неї, дивиться... і думає: 
«Треба моїй дівчинці таку ж шапоч-
ку купити».

☺☺☺
Два чоловіки пішли в парк і на-

пилися. Наступного дня зустріча-
ються, один з них весь у синцях, 
пом’ятий, шкутильгає. Той, котрий 
неушкоджений, запитує:

— Слухай, що це з тобою?
— Розумієш, учора, щойно ми 

розійшлися, не встиг я на метрів 
десять відійти, як мені машина по 
колінах бампером — бабах! Встаю я, 
значить, а тут мені в спину кінь ко-
питом заїхав! Я, звісно, падаю, знову 
встаю, і отут — літак! І крилом по 
шиї! Я ледве не вмер! Піднімаю го-
лову — аж тут ракета! І прямо мені 
межи очі!

— Та що ти вигадуєш? Верзеш 
усілякі нісенітниці!

— Не віриш?! Запитай у дирек-
тора каруселі!

☺☺☺
Старий Новий рік — це не свято. 

Це контрольний постріл у печінку! 

— Дівчинко, а ти знаєш, що їсти 
цукерки — шкідливо для здоров’я?

— А ви знаєте, мій дідусь про-
жив до ста років!

— Він що, теж їв стільки цуке-
рок?

— Ні, він не ліз не в свої справи!
☺☺☺

Американські вчені нарешті роз-
робили автомобіль, який працює 
на воді. На жаль, наразі він працює 
тільки на воді з Мексиканської за-
токи...

☺☺☺
Мама купила маленькій дівчин-

ці сукенку. Дівчинка приходить до 
бабусі:

— Вгадай, якого кольору плаття, 
колір на букву «В»?

— Вишневий?
— Ні, в клітинку.

☺☺☺
Студент гуляє з дівчиною, йдуть 

повз ресторан. Дівчина каже:
— Ой, як смачно пахне!
— Тобі сподобалося? Давай ще 

раз пройдемо!
☺☺☺

— І як це ви примудрилися аж у 
трьох місцях щелепу зламати?

— Та я на екскаваторі працюю. У 
п’ятницю ввечері дивлюся: люк ка-
налізації не закритий. Ну, думаю, за 
вихідні точно який-небудь жевжик 
звалиться! Узяв та й прикрив його 
ковшем. У понеділок приходжу, заві-
вся, ківш піднімаю — а звідтіля троє 
сантехніків...

☺☺☺
Маска для обличчя: береться 

квашена капуста, укладається на 
тарілочку, поливається пісним мас-
лом. Капустка з’їдається під чарочку 
горілки... Обличчя блаженно посмі-
хається та свіжіє.

«Аналізуючи ситуацію з Да-
нилишиним, можна зробити ви-
сновок, що для України — «game 
over». Якщо в Європі визнають, 
що є політичні біженці з якоїсь 
країни, то ця країна — ізгой. Тепер 
питання: коли буде обмежений 
в’їзд для Януковича, коли йому 
скажуть, що його візити до Євро-
союзу небажані?».

Тарас Чорновіл, нардеп про отри-
мання Данилишиним політичного 

притулку у Чехії

«Якщо можна безкарно бити 
депутатів один раз, то зрозуміло, 
що спокуса згодом повторити це 
буде тільки наростати. Очевидно, 

що тепер так проводитимуться 
розборки з неугодними не тільки у 
Верховній Раді, але й скрізь».
Олесь Доній, «НУ-НС» про наслідки 

бійки в парламенті 16 грудня

«Давайте завтра покладемо 
гору лайна і поставимо табличку, 
що це продукт життєдіяльності та 
власність народного депутата».

Анатолій Могильов, міністр вну-
трішніх справ назвав нісенітницею 

те, що під час акцій протесту в Києві 
на Майдані на наметах було зазна-

чено, що це власність депутатів

«Замість юридичних функцій, 
правоохоронні органи виконують 

політичні, повертаючись до звич-
ного, радянського режиму роботи 
— карального меча в руках у вла-
ди».

Юрій Костенко, лідер Української 
народної партії 

«Як би не тішилися політич-
ні ліліпути своєю владою й при-
власненим правом давати оцінку 
героїчним велетням, що створили 
історію та культуру України, — 
Конашевич, Кривоносий, Богун, 
Шевченко, Бандера були й зали-
шаться героями України». 

Олександр Турчинов, «Батьківщи-
на» вважає, що Степан Бандера був і 

залишається Героєм України

«Симоненко 
став кіст-

кою в горлі пар-
тії… Через нього 
на КПУ вилили 
стільки бруду. Та 
й партія не може 
заспокоїтися з 
цим «одружен-
ням». А ці гекта-
ри землі! Він уже 
перейшов усе, що 
можна, з погляду 
моралі та етики. 
Йому зараз по-
трібно прибрати 
всіх неугодних, 
аби вони мовча-
ли».

Леонід Грач, 
колишній керів-

ник кримської 
організації Кому-

ністичної партії 
України 


