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ОВЕН
Чудовий тиждень для того, 
щоб врешті подбати про 
самовдосконалення. Ваша 
здатність надихати оточу-
ючих зросте. Загостриться 

бажання матеріальних благ. Але в погоні за 
речами не забувайте про справжні цінності.

ТЕЛЕЦЬ 
У стосунках із коханими па-
нуватиме гармонія. Та й усі 
довкола будуть налаштова-
ні на ту ж хвилю, що й ви. 
Скористайтеся можливістю 

продемонструвати свою привабливість, та-
лант і чарівність. 

БЛИЗНЮКИ 
Міркуватимете про життєві 
цінності. Манера висловлю-
вання думок може здатися 
оточуючим надто різкою й 
грубою. Якщо подолати по-

чаткове погане враження, подальші контак-
ти стануть інтелектуальним стимулом. 

РАК
Справи йтимуть досить 
вдало, але результат на-
вряд чи влаштує на всі сто 
відсотків. Не шкодуйте про 
втрачене, радійте надба-

ному: саме так слід ставитися до будь-якої, 
ситуації, в якій ви опинитеся цього тижня. 

ЛЕВ 
Ви схильні до загостреної 
реакції на всілякі дрібниці, 
що приверне надмірну ува-
гу оточуючих. У вас навряд 
чи виникне бажання обгово-

рювати зі сторонніми мотиви своїх вчинків, 
але розмова з друзями не завадить. 

ДІВА
Якщо ви самотні, то захо-
четься спілкування. Якщо 
ж постійно перебуваєте в 
компанії, то врешті оціните 
турботу друзів. Будь-який 

прояв позитивних емоцій буде взаємним. 
Час ввічливих манер, приємних зустрічей. 

ТЕРЕЗИ
Корисні для вас відомості 
отримаєте з пліток. Сила 
характеру або здібності ке-
рівника, які демонструвати-
мете у групових дискусіях, 

допоможуть вам отримати значну користь із 
ситуації, що склалася. 

СКОРПІОН
Інформація, думки та ідеї 
викличуть позитивні емоції. 
Матимете нагоду висло-
вити почуття чи здійснити 
якесь бажання. Вдасться 

встановити більш тісний контакт із члена-
ми сім’ї. Гарний час для купівлі чи продажу. 

СТРІЛЕЦЬ
Час втілювати плани у 
реальність. Ваші ідеї отри-
мають реальне втілення, 
теорії знайдуть практич-
не застосування. Врешті 

вдасться завершити старі справи та більш 
ефективно зайнятися новими. 

КОЗЕРІГ 
Ви схильні узагальнювати 
почуте, тож можете не по-
мітити «каміння в своєму 
городі». Можливо, оточуючі 
сприймуть ваші зауваження 

на свій рахунок, попри ваш намір обгово-
рити проблему в більш загальному аспекті. 

ВОДОЛІЙ
Не слід даремно витрачати 
сили, намагаючись змусити 
інших змінити свою думку. 
Не варто відкидати їх думку 
як негідну уваги. Якщо ви не 

в змозі ефективно працювати з конкретними 
людьми, краще попрацюйте самотужки. 

РИБИ 
Тиждень видасться доволі 
складним щодо міжособис-
тісних відносин, краси і до-
сягнення гармонії. Владна-
ти проблеми не вдасться. 

Ви висловлюватимете власну точку зору, 
відмовляючись зважати на думку партнера. 
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Українську наречену виграв 
новозеландський винороб 
Винороб із Нової Зеландії виграв наречену з України 
в конкурсі на місцевій радіостанції. Нагадаємо, 
раніше новозеландська радіостанція оголосила кон-
курс, переможець якого мав отримати можливість 
відвідати Україну й обрати собі будь-яку наречену в 
шлюбному агентстві. Нареченому оплатять поїздку 
(1,5 тисячі доларів) і проживання в готелі на 12 днів. 
Про новозеландця відомо, що його звуть Грег, він п’є 
алкоголь не більше двох разів на день, а дружину 
шукає, щоб було з ким скрасити будні.

Британці виготовили 
морозиво з жіночого молока 
Лондонське кафе презентувало незвичайний десерт: 
морозиво, виготовлене з жіночого грудного молока 
під назвою «Бейбі Гага». Ласощі на 75% складаються з 
нетрадиційного інгредієнта, а інші 25% — вершки. У 
цілому, в порівнянні з коров’ячим, людське молоко є 
більш рідким і солодким. Співробітники кафе домов-
ляються про постачання сировини безпосередньо з 
молодими мамами, сплачуючи їм по 1,61 долара за 
унцію (приблизно 0,02 л) рідини. Вартість однієї порції 
десерту складає в середньому 22 долари.

— Люба, давай заведемо кота!
— Ні, ти ж знаєш, у мене алергія 

на хутро тварин.
— Дивно: на кішку алергія є, а на 

норкову шубу — ні...
☺☺☺

Лікар у поліклініці перевіряє 
слух у хлопчика. Пошепки:

— Цукерка.
Хлопчик, теж пошепки:
— Мені не можна — алергія... 

☺☺☺
— А в тебе яка машина?
— У мене їх аж дві. Обидві, прав-

да, мамині — швейна та пральна...
☺☺☺

— Люба, я взяв білети в театр!
— Уже починаю вдягатися!
— Правильно, починай — білети 

на завтра. 
☺☺☺

Hепpавда, що жінки не можуть 
зберегти таємницю. Пpосто треба 
пам’ятати, що це нелегке завдання, 
тож жінки зазвичай спpавляються з 
ним колективно.

☺☺☺
Вислів «Розмір не має значення» 

придумали люди, котрі видають сол-
датам черевики.

☺☺☺
Секретарка погрожує шефу:
— Якщо ви не підвищите мені 

зарплату, я почну писати мемуари!
☺☺☺

— Коли я був іще малим, мати 
могла мене послати в магазин усьо-
го з одним рублем, і я повертався з 
трьома кіло картоплі, двома бухан-
цями хліба, трьома літрами молока, 
шматком сиру, пачкою чаю та десят-
ком яєць...

— А тепер що, дідусю? Гривня 
знецінилася?

— Ні, тепер надто багато камер 
спостереження...

☺☺☺
— Як відрізнити справжнього 

пасічника, що продає натуральний 
мед, від шахрая, який впарює під ви-
глядом меду підфарбований цукро-
вий сироп?

— У шахрая обличчя — хитре-
хитре, а у справжнього пасічника — 
опухле-опухле!..

Один блондин питає в іншого:
— У тебе ж є гітара... Чому ти на 

ній не граєш?
— Розумієш, у гітари шість струн, 

а у мене пальців усього п’ять.
— Справді... Уявляю, які мутан-

ти грають на піаніно...
☺☺☺

Чоловік зловив таксі. Зручно вла-
штувався на задньому сидінні та за-
снув під тиху приємну музику. Через 
деякий час торкнув водія за плече. 
Шофер з диким криком кидає кермо, 
авто врізається в дерево. Клієнт, ла-
ючись, намацує ґулі, струшує з себе 
уламки скла. Водій вибачається:

— Пробач, брате! Третій день 
усього на таксі працюю, а до того 
п’ятнадцять років катафалк водив!

☺☺☺
Подружжя пенсіонерів потрапи-

ло до раю: сонечко, пташки співа-
ють, краса, серце радіє. Тут чоловік 
як дасть своїй дружині запотилич-
ника!

— За що?
— Якби не твоя овочева дієта, ми 

б тут уже рік жили!
☺☺☺

Учора в Камінь-Каширському 
районі почалася посівна. За перши-
ми даними, посіяно три сівалки та 
два культиватори.

☺☺☺
— Алло, ти де?
— Я вже доїжджаю!
— Я тобі на домашній дзвоню!

☺☺☺
Розмовляючи з дружиною, ви 

маєте право зберігати мовчання, яке 
буде використане проти вас...

☺☺☺
— Так і кортить зробити тій 

Катьці капость! Хай про мене чутки 
не розпускає!

— Може, це не вона...
— Може, та капость чомусь хо-

четься зробити саме їй!

«Якщо Президент розраховує 
на проведення серйозних реформ, 
то треба розлучатися з цими, за 
своєю суттю, шакалами, для яких 
головне — особистий інтерес, ба-
жання «відбити» інвестиції в Яну-
ковича».

Володимир Цибулько, політолог 
про оточення Віктора Януковича

«За те, що сьогодні є «табач-
ники», «колесніченки» й інша шу-
шера, нестиме відповідальність 
Віктор Ющенко. Його зараз фак-
тично неможливо реанімувати 
для державної роботи. До чого б 

він не торкнувся — це не принесе 
результату».

Володимир Цибулько, політолог

«Вольтер колись сказав: коли 
народ освіченіший за володаря, 
він дуже близький до революції. А 
це те, що у нас зараз відбувається. 
Товариство серйозно переростає 
нашу політичну владу і за інтелек-
туальними, і за іншими здібностя-
ми».

Олександр Палій, політолог

«Це повинні бути професіона-
ли з конституційного права, а не 

лояльні до влади люди, готові за-
глядати режиму в рот, працюючи, 
як говорив сам Леонід Макарович, 
органом «чего изволите». 
Сергій Власенко, БЮТ прокоменту-

вав склад Конституційної Асамблеї

«Реформ насправді немає. Є 
тільки ефективна робота пропа-
гандистської машини влади. І ще 
уряд мільярдерів, найбагатший 
уряд у світі. А мільярдерам не по-
трібні реформи».

Юлія Тимошенко, «БЮТ-
Батьківщина»

«Символ ниніш-
ньої ВР — на-

родний депутат Ми-
хайло Чечетов і його 
права рука. Вийшло 
так, що людина, 
оскандалена за ча-
сів режиму Кучми, 
сьогодні буквально 
дресирує наш пар-
ламент».

Олександр Палій, 
політолог


