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ОВЕН 
Неспокійний, конфліктний 
тиждень. Обмежте актив-
ність і не експериментуйте 
— нічого хорошого не ви-
йде. Будь-які ризиковані й 

авантюрні дії загрожують втратою енергії, 
здоров’я, грошей. Тож будьте розсудливі.

ТЕЛЕЦЬ
Присвятіть тиждень відпо-
чинку та творчості. Саме 
час звільнитися зі старої, 
обридлої роботи, позба-
витися від усього зайвого. 

Великий ризик розтринькування грошей і 
придбання непотрібних і неякісних речей. 

БЛИЗНЮКИ
Ймовірні сварки, конфлік-
ти, взаємне нерозуміння. 
Ви схильні до агресивно-
го відстоювання думок і 
переконань, бурхливого 

з’ясування відносин. Загостряться одвічні 
сварки на тему «хто в домі господар». 

РАК 
Успішний і гармонійний тиж-
день. Ви творчі й впевнені у 
собі. Вдаватимуться склад-
ні завдання, що вимагають 
великих затрат енергії та 

прийняття серйозних рішень. Гарний час 
для впровадження довгострокових проектів. 

ЛЕВ 
Час рішучих дій задля поси-
лення особистого магнетиз-
му. Один із найбільш спри-
ятливих періодів у цьому 
році, насичених як подієво, 

так і емоційно. Вирішення важливих питань 
потребуватиме особливої уваги.

ДІВА
Якщо ви чітко знаєте, чого 
хочете, та зумієте правиль-
но спланувати свої дії — 
успіх забезпечений. А ось 
надмірної імпульсивності та 

спонтанності в цей період слід остерігатися 
— необачні дії зумовлять неприємності.

ТЕРЕЗИ
На вас очікують глибокі пе-
реживання, яскраві роман-
тичні стосунки та сплеск 
емоцій. Безліч приємних 
хвилин доставить спілку-

вання з дітьми, відвідування різних клубів, 
концертів і виставок. Не сидіть удома.

СКОРПІОН
Хороший час для поїздок і 
подорожей. Повсякчас ви-
никатимуть ідеї, а інфор-
мація засвоюватиметься 
швидко та легко. Не покла-

дайтеся на чиїсь поради — проблеми і важ-
ливі питання краще вирішувати самостійно. 

СТРІЛЕЦЬ 
Час емоційної нестабіль-
ності та змін — напружений, 
але цікавий і насичений по-
діями. Потяг до незалеж-
ності й авантюр посилиться, 

і багато хто зважиться на кардинальні зміни 
у житті. Будьте готові до несподіванок. 

КОЗЕРІГ
Тиждень досить складний 
і хаотичний. Загостряться 
внутрішні протиріччя та сі-
мейні конфлікти. Довіртеся 
шостому чуттю, прислухай-

теся до себе і дійте за інтуїцією. Дозвольте 
собі ризик, приймайте неординарні рішення. 

ВОДОЛІЙ 
Час філософських роздумів 
і планування майбутніх дій. 
Приділіть увагу дрібницям і 
деталям, роботі з інформа-
цією і налагодженню кон-

тактів. Багато сил витратите на метушню, 
з’ясування відносин із друзями, родичами.

РИБИ
У багатьох проблемах 
упродовж цього тижня кра-
ще покладатися на інтуїцію, 
ніж на логіку, а творчий, 
неординарний підхід до си-

туації принесе більше користі, ніж стандарт-
ні, звичні дії.
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Американці 
передплачують шкарпетки
Одного дня бізнесмен Семюель Ліхті потрапив у 
незручну ситуацію. Після переговорів японські 
колеги запросили його на церемонію чаювання. 
Коли ж усі роззулися, стався конфуз: у Ліхті крізь 
стерту шкарпетку зяяв палець. Він осоромився. 
Так виникла ідея компанії «Black Socks»: клієнти 
оформляють передплату на одержання необхід-
ної кількості шкарпеток на кшталт газетної під-
писки й щомісяця отримують з доставкою кілька 
пар. Компанія вже має 60 тисяч передплатників.

— Куме! Ходіть допоможете мені 
корову з хліва винести, бо здохла, за-
раза!

— Вже йду...
— Дасть Бог, у вас здохне, то і я 

вам допоможу!
☺☺☺

У в’язниці:
— За що сидиш?
— За хабар.
— А що, безплатно сісти не мож-

на було?
☺☺☺

— А як твоя дружина на кухні?
— Красуня. Як і в усіх інших кім-

натах...
☺☺☺

— Чому у вашій парашутній 
школі нещасних випадків більше, 
ніж в інших школах?

— Розумієте, у нас інструктор зі 
стрибків дуже злопам’ятний...

☺☺☺
Непросто бути чесним, коли гро-

шей мало. А от коли грошей багато, 
тоді чесним бути набагато важче.

☺☺☺
У клініку потрапив новий па-

цієнт, громадянин Сомалі. Щонай-
перше він захопив судно в сусіда по 
палаті...

☺☺☺
— Лікарю, божевілля — це під-

става для розлучення?
— Ні, навпаки, підстава для 

шлюбу.
☺☺☺

— А я, коли був маленьким, уже 
тоді був напрочуд розумним! У вісім 
місяців уже вмів ходити!

— І ти називаєш це розумним? Я, 
наприклад, до чотирьох років давав 
себе тільки на руках носити!

☺☺☺
Оголошення: «Міняю одну ве-

лику любов на дві менші та в різних 
районах».

☺☺☺
Дівчина на виданні радиться з 

матір’ю:
— Мамо, як ти вибирала собі чо-

ловіка? 
— Крикнула: «Розумні — наліво, 

красиві — направо!». Один забарив-
ся — от його я і впіймала!

— На кого вчишся?
— На асфальтоукладача.
— Наасфальтоукладач... Омонів-

цем будеш чи що?
☺☺☺

— А що це в тебе рука забинто-
вана?

— Та вчора дятла з долоні году-
вала...

☺☺☺
Білявка телефонує медику:
— Алло, лікарю, допоможіть. У 

моєї сестри болить голова і темпе-
ратура.

— Висока?
— Так, метр вісімдесят три...

☺☺☺
SMS: «Привіт, кицюне! Давай 

увечері зустрінемося? Я куплю пля-
шечку вина, квартира повністю в на-
шому розпорядженні...». Відповідь: 
«Спокуслива пропозиція. Тільки 
Каті вдома нема. Це її татко. Краще 
візьми пивця. Я скоро буду. Мур-
мур!».

☺☺☺
Дама обурюється:
— Хтось пустив чутку, що я ви-

йшла заміж за розрахунком, а я на-
віть не знаю, скільки у нього мільйо-
нів...

☺☺☺
— Ну ти, Мань, собі й рецесію 

відростила!
— Що-що відростила?
— Ну ти й безграмотна! Азаров 

учора по телевізору виступав, то 
сказав, що економіка України знахо-
диться в глибокій рецесії...

☺☺☺
— Синку, ти уроки зробив?
— Ні.
— А чому тоді куняєш?
— Менше знаєш — міцніше 

спиш! 
☺☺☺

Оголошення: «Продається оптом 
цукор-пісок. Пропорція 1:1».

«Усі зерна посіяні. І було б на-
ївно думати, що всупереч законам 
театрального жанру рушниця ви-
сітиме на стіні та не вистрелить. 
На жаль, у нас є серйозні переду-
мови для тероризму, у тому числі 
— й з ідеологічним душком».

Володимир Корнілов, експерт-
політолог, директор Українського 

філіалу Інституту країн СНД про 
загрозу тероризму в Україні

«Потрібно якимись чорни-
ми ходами, кулуарами, таємни-
ми знаками, азбукою Морзе чи 
шрифтом Брайля, за допомогою 

друзів і недругів, оточення, жур-
налістів, громадськості показати 
Януковичу, що він особисто може 
втратити в разі вступу України до 
Митного союзу… У крайньому ви-
падку можна по всьому шляху — з 
вулиці Банкової аж до Межигір’я 
— поставити білборди з повідо-
мленнями на доступній для Вікто-
ра Федоровича мові: «Федорич, це 
— кидок».

Юлія Тимошенко, «Батьківщина-
БЮТ» радить застерегти Президента 

від вступу в Митний союз

«Я їду на свою Луганщину, яка 

мене виростила, викормила, щоб 
набратися сил. У мене луганський 
характер і я буду, як казав поет, ко-
лупати сю скалу, і я її доколупаю».

Олег Ляшко, народний депутат 

«Вони приїжджають у Київ, 
аби поставити на місце україн-
ських царків, які, на їх переконан-
ня, вже зарвалися. Путін відпра-
вив сюди Сечіна нібито для того, 
щоб обговорити ціну на газ. Це 
все казки».
Володимир Бондаренко, БЮТ про 

візит глави уряду РФ Володимира 
Путіна в Київ

«Євроінтегра-
ція — це 

така приваблива 
казка. Свого часу 
нам розповідали 
про побудову ко-
мунізму до 1980 
року, а потім за-
мінили казку про 
«світле майбутнє» 
на морквинку у 
вигляді євроінте-
грації».
Володимир Кор-

нілов, експерт-
політолог, дирек-
тор Українського 
філіалу Інституту 

країн СНД 

Англійська студентка 
створила туфлі з сиру
Студентка факультету дизайну з англійського міста 
Бат створила туфлі з сиру та сендвічного хліба. Для 
оригінальних мештів авторка ідеї Ліза Ділон вико-
ристала знаменитий «Чеддер». Аби надати туфлям 
форми, дівчина плавила сир, а потім ліпила з нього 
необхідні деталі. Для створення високої платформи 
Ліза брала житній і пшеничний хліб, перекладаючи 
його шматочками сиру. «Смачні» туфлі стануть екс-
понатом фермерського ярмарку, який відбудеться в 
Сомерсеті влітку 2011 року. 


