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ОВЕН
Секрет успіху в тому, щоб 
зосередитися на головно-
му, нехтуючи дрібницями. 
Не зважайте на незначні 
прикрощі. Щодо особистого 

життя, тиждень видасться вдалим. Зможете 
вирішити проблеми, які давно бентежили. 

ТЕЛЕЦЬ
Не забувайте: перешкоди 
існують лише для того, щоб 
їх долати. Тиждень сприят-
ливий для контактів і зустрі-
чей. У сім’ї ймовірні сварки, 

які, втім, доведеться забути, щоб гуртом 
протистояти спільним негараздам.

БЛИЗНЮКИ
Маєте шанс зміцнити пози-
ції. Та будьте обачні: прямо-
лінійність і впертість можуть 
завадити. У спілкуванні з 
колегами ймовірні інтриги, 

розчарування. Результат праці залежатиме 
від наполегливості та практичності.

РАК
Зірки віщують успіх у про-
фесійній сфері. Важливо 
налагодити стосунки з 
колегами — саме вони до-
поможуть реалізувати ваші 

амбітні плани. Коло спілкування розширить-
ся. Гарний час для легкого флірту.

ЛЕВ
Зірки ладні допомогти тим, 
хто готовий шукати комп-
роміс і поступатися в дріб-
ницях. Надто впертим не 
варто очікувати на успіх. 

Справи потребують вашої посиленої уваги. 
Матимете змогу похизуватися талантами.

ДІВА
Саме час, аби зайнятися 
особистими справами. Та 
й на роботі матимете шанс 
продемонструвати таланти. 
Прийматимете важливі рі-

шення, та зреалізувати задумане найближ-
чим часом навряд чи вдасться.

ТЕРЕЗИ
Матимете змогу вирішити 
проблеми, нажиті в мину-
лому. У спілкуванні будьте 
обачні: заздрісники можуть 
дати погану пораду. Вияв-

ляйте дипломатичність — і в вашому ото-
ченні з’являться корисні люди.

СКОРПІОН 
Вдалий період щодо про-
фесійних досягнень. Ймо-
вірні зустрічі зі старими зна-
йомими. Постарайтеся не 
згадувати про давні образи 

та сварки. На перший план вийде турбота 
про близьких.

СТРІЛЕЦЬ
Тиждень сприятливий і для 
роботи, і для відпочинку. 
В особистому житті теж 
спостерігаються позитивні 
тенденції. Та емоційна не-

стабільність може призвести до сварки. По-
силиться інтуїція. Гарний час для побачень.

КОЗЕРІГ
Професійні перспективи не 
надто втішні. Будьте уважні 
та максимально обережні: 
вирішення будь-якого за-
вдання, навіть найлегшого, 

потребуватиме значних зусиль. Уникайте 
порожніх розмов, не слухайте порад.

ВОДОЛІЙ
Старі конфлікти нагадають 
про себе. Досягти згоди не 
вдасться. Найскромніші до-
сягнення ви схильні сприй-
мати як справжні подвиги, 

тож не вимагайте фанфар від оточуючих: 
ваша самооцінка перебільшена.

РИБИ
Гарний тиждень для по-
ліпшення родинних сто-
сунків. Ви будете оточені 
турботою рідних. Віддячте 
їм своєю увагою. Ймовірні 

романтичні знайомства, які згодом перерос-
туть у міцні стосунки.
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У Шотландії з п’яницями 
борються цукерками 
Нічні крики під вікнами дратують усіх. І шотландці 
не виняток. Тож відтепер у місті Данфермліні п’яним 
безкоштовно роздають льодяники. Адже той, у кого 
рот зайнятий цукеркою, менше кричить і лається. 
До того ж дослідження показують, що цукор знижує 
агресію у людей напідпитку. Льодяники захмелілим 
шотландцям видають на виході з пабів і клубів. 
Приміром, минулої суботи поліція роздала 1200 
цукерок. «Та ніч була значно тихішою, ніж зазвичай», 
— резюмував головний інспектор міста Боб Бейкер.

Англійці зробили згорілий 
пиріг родинною реліквією
73-річний Тоні Джонсон розповів, що його сім’я 
береже підгорілий м’ясний пиріг уже 39 років. 
Із 1972 року хлібобулочний виріб супроводжує 
родину в усіх мандрах. Він устиг побувати в Іраку, 
Таїланді, Єгипті, Марокко, Сирії, Кувейті. Щоразу, 
коли сім’я вирушає у відпустку, крім пирога, 
беруть у дорогу набір аксесуарів для печеного 
компаньйона — невеликий лежак і сомбреро. 
Коли пиріг не подорожує, він займає почесне 
місце на камінній полиці.

Досвідчений лікар, оглянувши 
пацієнта, говорить своєму молодо-
му колезі:

— Його потрібно негайно оперу-
вати.

— А що у нього?
— Рахунок у швейцарському 

банку!
☺☺☺

Чоловік у супермаркеті, зверта-
ючись до однієї з жінок:

— Знаєте, моя дружина десь за-
губилася в цьому магазині. Не могли 
б ви приділити мені хвилину уваги?

— Навіщо?
— Бачите, коли я розмовляю з 

красивою жінкою, моя дружина за-
вжди звідкись раптово виникає...

☺☺☺
— Пробачте, це бюро добрих по-

слуг?
— Так, а якого дідька вам треба?

☺☺☺
Дружина пацієнта лікареві:
— Ну, звісно, лікарю, я зовсім не 

збираюся його хвилювати. Я тільки 
попрошу написати заповіт…

☺☺☺
Громадська думка — це думка 

тих, кого не питають.
☺☺☺

Вийшла у світ книга рецептів 
від Дар’ї Донцової. На семистах сто-
рінках описаний лише один рецепт. 
Але він тримає в напрузі до самого 
кінця. І до останньої сторінки не 
зрозуміло, в який момент засипати 
пельмені.

☺☺☺
Оголошення:
«Запрошуємо працівника для 

обслуговування лічильників моле-
кулярної реакції ізотопів ядерного 
розпаду та трифазних циклотрон-
них уранових фотосинтезаторів. До-
свід роботи не обов’язковий».

☺☺☺
За всю відпустку дружина отри-

мала з дому від чоловіка тільки одну 
есемеску: «Де штопор?».

☺☺☺
— Я на світі всіх миліший, кра-

сивіший і добріший?
— Звичайно, тільки опусти свій 

пістолет!

Працівники Міськдорбуду після 
вихідних не можуть вимовити, де 
вони працюють.

☺☺☺
Світле майбутнє:
— Ось, онучку, ти гречку на бу-

терброд намазуєш, а ми її ложками 
їли...

☺☺☺
Маленький хлопчик заходить у 

мисливський магазин:
— Мені, будь ласка, карабін 

«Сайга», тридцять патронів і турис-
тичні сірники.

— Хлопчику, сірники — це не 
іграшка!

☺☺☺
Запитує син у тата:
— Тату, що таке сізіфова праця?
— Почнеш голитися — взнаєш!

☺☺☺
З розповіді: «У нас у дворі врешті 

добудували будинок за програмою 
доступного житла. Туди вже почали 
селитися перші незаможні, тепер че-
рез їхні «Лексуси» й «Інфініті» про-
сто неможливо припаркуватися!».

☺☺☺
Загубилася собака. Дружина по-

просила чоловіка дати оголошення в 
газету. Минає тиждень, жодних по-
відомлень. 

— Що ти написав в оголошенні? 
— запитує жінка. 

— Шарику, до мене! 
☺☺☺

— Лікарю, допоможіть! Я запла-
чу будь-які гроші!

— Добре… Та гроші наперед! А 
то завжди так: допоможеш людині, 
а вона лежить у труні та робить ви-
гляд, що мене не знає...

☺☺☺
— Найважливіший елемент у ді-

єті для схуднення — сон!
— Чому?
— Вчасно не заснула — наїлася 

пиріжків!

«Як показує практика, еконо-
міка не має наміру чекати, поки 
наші «професіонали» дозріють до 
професіоналізму, і реагує на їхні 
дії звичайним, банальним чином 
— зростанням ціни на товари та 
послуги».

Віктор Небоженко, політолог про 
підвищення цін через подорожчан-

ня бензину

«Після змін у Конституції за 
все в країні, навіть за підмітання 
вулиць у Києві, відповідає Прези-
дент. Тепер простіше, тому що ра-
ніше то більшість відповідала, то 
уряд, то Президент. Зараз усе дуже 

просто — немає у вас гарячої води 
— відповідає Президент, немає 
світла — відповідає Президент».

Валерій Асадчев, Українська на-
родна партія

«Суржик — це прамова, це 
проторуська мова, з якої сформу-
валися літературні російська, бі-
лоруська, українська мови. Це та 
протомова, якою люди говорять 
протягом сторіч, і ми вже рекон-
струювали з цього величезного 
народного світу праруської мови 
наші літературні мови».

Сергій Марков, депутат Державної 
думи Росії 

«Якщо ще вчора група опо-
зиційно налаштованих депутатів 
говорила, що в нас інфляція 25%, 
то сьогодні вже 42%. Я так зрозу-
мів, що після 40 градусів клітини 
мозку вже починають відмирати, 
і навряд чи можна щось видумати 
нове в цьому напрямку. І тому ця 
цифра 42%, яку я побачив на пла-
катах, характеризується конкрет-
ним медичним терміном».

Олександр Єфремов, ПР про 
рівень інфляції в Україні, зазна-

чений на плакатах фракції «БЮТ-
Батьківщина», яка блокувала 

трибуну

«Азаров ко-
ристується 

давно перевіреним 
прийомом, який 
викорис товував 
ще Ходжі Насред-
дін, котрий взяв 
гроші з падишаха, 
щоб навчити гово-
рити ішака. За 10 
років або падишах 
помре, або віслюк 
здохне. Тому обі-
цяти щось через 
10 років для будь-
якого політика це 
однаково, що обі-
цяти у вічність».  

Дмитро Кор-
чинський, лідер 

«Братства»


