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ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ 

Дозвілля
АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ 

Пивний клуб 
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

ОВЕН
Ненайкращий тиждень. Бу-
дете цуратися суспільства, 
користуючись різними при-
водами: то ви занадто хво-
рі, то нема чого вдягти, то 

маєте багато роботи. Постарайтеся не стати 
жертвою   лестощів. 

ТЕЛЕЦЬ
Поринете в особисті справи 
з головою, закинувши робо-
ту. Може з’явитися нове ро-
мантичне захоплення. Здій-
сниться давня мрія. Проте 

можливі проблеми у відносинах із друзями 
та співробітниками. 

БЛИЗНЮКИ
У центрі вашої уваги опи-
няться світські події. Нині 
ви особливо чарівні та 
безпосередні. Тож скорис-
тайтеся будь-яким зручним 

випадком, аби на вас звернули увагу. Актив-
ніше спілкуйтеся. 

РАК
Саме час згадати про само-
освіту. Ймовірне нове ро-
мантичне захоплення. Слід 
приділити увагу здоров’ю, а 
також спілкуванню та зміц-

ненню родинних зв’язків. Проявите себе в 
живописі, музиці, поезії. 

ЛЕВ
Гарний час, аби зміцнити 
бізнес-зв’язки. Спільні цілі 
та цінності сприятимуть 
поліпшенню стосунків із ко-
ханою людиною. Особлива 

активність очікується у сфері світських кон-
тактів. Сприятливий час для шлюбу.

ДІВА 
Ймовірні зміни, пов’язані з 
юридичними питаннями та 
зв’язками з громадськістю, 
а також доходами. Слід 
звернути увагу на встанов-

лення гармонії у відносинах та у співпраці 
задля досягнення спільних цілей. 

ТЕРЕЗИ 
Гармонія пануватиме в 
усьому. Дуже корисно на-
лагодити добрі взаємини з 
колегами. Зверніть увагу на 
своє здоров’я. Робота при-

носитиме радість, атмосфера в робочому 
колективі стане більш приємною. 

СКОРПІОН 
Перебуватимете в гонитві 
за задоволеннями. Якщо 
хочете трохи присмачити 
життя романтикою, не не-
хтуйте спільними походами 

в кіно, на вечірки. Це зміцнить зв’язок із ко-
ханою людиною. 

СТРІЛЕЦЬ 
Особливу насолоду прине-
суть домашні розваги, ро-
динні вечері, спільні вечори 
біля телевізора. Закортить 
прикрасити оселю, при-

дбати нові меблі для поліпшення інтер’єру. 
Зірки віщують гармонійні стосунки у сім’ї.

КОЗЕРІГ 
Посилиться почуття гумо-
ру. Сипатимете жартами та 
кпинами навсібіч. Активно 
спілкуватиметеся з сусіда-
ми та людьми, яких зустрі-

чаєте щодня. З’явиться нагода поліпшити 
взаємини з рідними. 

ВОДОЛІЙ 
На перший план вийдуть 
питання дружби й особис-
того фінансового стану. 
Ймовірне підвищене праг-
нення до купівлі предметів 

розкоші. Будете стурбовані власним соці-
альним статусом. 

РИБИ 
Ваша здатність привертати 
увагу оточуючих до власної 
персони не викликатиме 
сумніву. Важливо вигляда-
ти привабливо й акуратно, 

бо зовнішність матиме істотний вплив на 
ставлення до вас із боку колег і партнерів.
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У Німеччині вчать 
провідників на той світ 
Керівництво Академії Тео Реммертца в Мюннерш-
тадте (Північна Баварія) запевняє: цей вуз — єдина 
офіційна школа похорону в Європі. Виш пропонує 
трирічний навчальний курс. За цей час студенти 
зможуть вивчити секрети цього моторошного, але 
прибуткового бізнесу: навчаться правильно копати 
могилу, цементувати склеп, спілкуватися з родина-
ми покійних і навіть писати некрологи. Одне слово, 
курс зачіпає всі грані непростої справи. Наразі в 
академії навчаються 525 студентів різного віку. 

В Аргентині засмажили 13 
тонн м’яса 
Аргентинські кухарі встановили новий кулінар-
ний рекорд, зісмаживши одночасно 13,71 тонни 
яловичини. Досягнення офіційно зареєструють в 
Книзі рекордів Гіннеса. Яловичина — ключовий 
компонент аргентинської кухні. М’ясо готують 
по-різному, та найбільш популярне — смажене 
на жаринах. Гастрономічна імпреза пройшла 
в місті Хенераль-Піко. В акції взяли участь 80 
кулінарів і близько 30 тисяч смакунів. Півкілогра-
мова порція м’яса вартувала два долари. 

Новоспечений наречений розпо-
відає друзям про дружину: 

— Вона просто геніальна! Вона, 
мов картинка! 

Входить наречена — зуби криві, 
очі навскіс, волосся, наче дріт. Чоло-
вік, зауваживши здивовані погляди 
друзів, каже з гіркотою: 

— Звісно, якщо ви не любите Пі-
кассо...

☺☺☺
Розумні люди одружуються рано, 

поки ще дурні.
☺☺☺

— Усім стояти та не рухатися!
— Це пограбування?
— Ні, це — групове фото!

☺☺☺
Білявка молиться: «Господи, я 

хочу товстий гаманець і тонку талію. 
І, будь ласка, не переплутай, як ми-
нулого разу».

☺☺☺
В одеському готелі клієнт звер-

тається до чергової по поверху:
— Послухайте, в моєму ліжку 

клопи!
— Ой, не смішіть мене! За таку 

ціну ви хотіли мати в ліжку Джулію 
Робертс?

☺☺☺
Чоловік поїхав на курорт. Через 

тиждень дружина надіслала йому 
есемеску: «Як відпочивається? Як 
погода, як море?». Чоловік відписує: 
«Не знаю... Відстав від екскурсії на 
винзаводі».

☺☺☺
Жоден депутат у Верховній Раді 

не підніме руку на жінку. Та зате під-
няти 226 депутатських рук, аби під-
вищити жінкам пенсійний вік — це 
запросто!

☺☺☺
— Валю, куди ти несеш торт?
— Хочу подарувати його секре-

тарці свого чоловіка...
— Що, в неї день народження?
— Ні. Надто струнка фігура...

☺☺☺
— На кого вчишся?
— Економіка й управління на 

транспорті!
— Так би відразу й сказав — на 

кондуктора...

Те, що ваш бутерброд упав мас-
лом униз, це не найгірше, що може 
бути: у декого він падає вниз марга-
рином.

☺☺☺
— Ти що робиш у суботу? 
— Йду з сином на природу, буде-

мо запускати в повітря змія! А ти? 
— У мене така ж програма — 

тещу в аеропорт поїду проводжати...
☺☺☺

Якщо світло вимкнулося зі зву-
ком «Е-е-е-е!», значить, у туалеті 
хтось є!

☺☺☺
Продавець дзвонить постійному 

покупцеві. До телефона підходить 
маленький хлопчик.

— Батьки вдома?
— Ні...
— А є хтось, із ким би я зміг по-

говорити?
— Моя сестра.
— Передай їй слухавку.
Минуло трохи часу, доки малий 

знову підійшов до телефона:
— Ніяк не витягну її з колиски...

☺☺☺
Журналіст запитує хлопця, який 

працює рятувальником на пляжі: 
— Що найнеприємніше у вашій 

роботі? 
— Коли тонуть чоловіки! Якщо їх 

не рятуєш — вони вмирають, а коли 
їм робиш штучне дихання — б’ють!

☺☺☺
Для того, щоб усе дізнатися, по-

трібен не Інтернет, а праска та па-
яльник.

☺☺☺
Тепер зрозуміло, чому у волей-

болісток найслухняніші діти: вони 
все розуміють із першого запоти-
личника.

☺☺☺
Оголошення: «У гідрометео-

центр потрібні співробітники з хво-
робами суглобів».

«Я для всіх чиновників хочу 
підкреслити: якщо хтось вважає, 
що влада впала йому на голову, як 
шапка Мономаха, і можна не ду-
мати щодня про те, що ти зробив 
хорошого для людей, той негайно 
по шапці й отримає».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр

«Кучмі, як говорять, ніхто не 
позаздрить, але треба колись за-
кінчувати. Зрештою, досить уже 
спати на снодійних таблетках, тре-
ба колись жити, дати відповідь на 
це питання».

Віктор Янукович, Президент 
України прокоментував справу Кучми 

«Це не здалося дуже дивним, 
якби на Марсі колись існувала 
цивілізація, але вона, очевид-
но, дійшла до етапу капіталізму, 
з’явився імперіалізм і прикінчив 
цю планету». 

Уго Чавес, президент Венесуели

«Кількість українців, які пере-
бувають за межею бідності, а та-
кож величезна прірва між ними та 
багатими сильно впадають у вічі. 
Оскільки представники влади не 
збираються це вирішувати, то об-
рано найпростіший шлях показати, 
що в Україні просто немає бідних 
— скасувати межу бідності, лік-

відувати поняття «гарантованого 
розміру прожиткового мінімуму».
Олесь Доній, «Ну-НС» про пропози-

цію Президента скасувати гаранто-
ваний прожитковий мінімум

«Це давня історія, їй 11 років 
уже... А якщо говорити про ін-
формаційний «струс», то шести-
мільйонний тираж брошури «На 
дивані в президента» давно опу-
блікований. Люди все знають».
Олександр Мороз, СПУ, який свого 

часу оприлюднив плівки Мельни-
ченка, не вірить, що частина запи-

сів, які лишилися, здатні викликати 
резонанс

«Я йому ска-
зав: якщо 

ти зі своїми людь-
ми не можеш зна-
йти спільну мову, 
то бери шинель 
— іди додому».

Микола Азаров, 
Прем’єр-міністр 

заявляє, що не 
буде захищати 
міністра освіти 
Дмитра Табач-

ника


