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ОВЕН 
Успіх принесе спілкування 
з впливовими людьми стар-
шого покоління. Співпраця 
виявиться вигідною й ефек-
тивною та принесе прибу-

ток. Не сидіть у чотирьох стінах — ходіть у 
гості, знайомтеся, спілкуйтеся. 

ТЕЛЕЦЬ 
Особливо важливим буде 
вирішення родинних про-
блем. Час активного спілку-
вання. Буде, як ніколи, лег-
ко адаптуватися в новому 

колективі, засвоїти нові знання та навички, 
налагодити відносини з колегами. 

БЛИЗНЮКИ 
Один із найбільш гармоній-
них і сприятливих періодів 
цього року. Напрочуд вда-
лий час для примирення, 
відновлення зв’язків, укла-

дання шлюбів. З’явиться шанс зав’язати міц-
ні стосунки чи повернути колишню любов. 

РАК
Досить сприятливий і гар-
монійний тиждень. Гарний 
час для активних, творчих, 
упевнених у собі, для тих, 
хто вміє нестандартно мис-

лити. Покладайтеся лише на себе, на власні 
почуття та думки. 

ЛЕВ
Гарний час для подорожей, 
навчання, пошуку нового 
місця роботи. Підвищеної 
уваги вимагатимуть діти та 
батьки. Справи сімейні від-

німатимуть багато часу і сил. Плітки, інтриги 
можуть неабияк зіпсувати нерви та настрій. 

ДІВА 
Важливою буде увага до 
дрібниць, тонкощів і ню-
ансів як у роботі, так і в 
особистому житті. Завдяки 
незначним деталям зможе-

те краще оцінити ситуацію. Послабляться 
пам’ять, увага, тож слід бути уважнішими. 

ТЕРЕЗИ
Найбільшого успіху досяг-
нете у справах матеріаль-
них, комерційних. Гарний 
час для налагодження від-
носин із близькими, при-

мирення після сварок і конфліктів, а також 
виховання дітей. 

СКОРПІОН
Ймовірне різке зниження 
самокритичності, гнучкості, 
м’якості та поступливості. 
Зросте небажання йти на 
компроміс, виявляти дипло-

матичність. З’являться різкість у судженнях 
та оцінках, зайва впертість і амбітність. 

СТРІЛЕЦЬ
Метушливий, але насиче-
ний тиждень. Існує небез-
пека, що ваші таємниці на-
будуть розголосу, а про те, 
що ретельно приховували, 

дізнаються чи не всі. Тож, якщо хочете уник-
нути пліток, будьте вкрай обережні. 

КОЗЕРІГ
Основні складнощі будуть 
пов’язані з кар’єрою, фі-
нансами. Виникне нагаль-
на потреба відстоювати 
свою точку зору. Можливі 

затримки у справах, непорозуміння у спілку-
ванні, порушення угод, зриви поїздок. 

ВОДОЛІЙ
Зав’язувати стосунки стане 
легко. Ймовірно, знайдете 
нових приятелів. З’являться 
нові інтереси та незвичайні 
захоплення, а швидкоплин-

ні вуличні знайомства переростуть у справ-
жню міцну дружбу. 

РИБИ 
Прекрасний час для зміни 
зовнішності, іміджу, сти-
лю. Можете сміливо екс-
периментувати з образом: 
змінювати зачіску, макіяж, 

гардероб. Можете спробувати щастя в лоте-
реї — шанси на успіх зростають. 
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Школяр звернувся у поліцію 
після сварки в пісочниці 
Сталося це у Швеції. У бесіді з оператором екстреної 
служби хлопчик розповів лише те, що інша дитина 
вдарила його. Малюк попросив, аби поліціянти ви-
їхали на місце події та розібралися з кривдником. 
Оператор вислухав дитину й зрозумів, що надсилати 
наряд поліції до пісочниці не варто. Він порадив 
малому звернутися до батьків, аби ті допомогли за-
лагодити конфлікт. Та загалом у шведській поліції не 
проти таких дзвінків. На думку правоохоронців, дуже 
добре, що діти знають номери екстрених служб.

Нещодавно пройшов чемпіонат 
світу з в’язання серед бабусь: бабу-
ся з України зв’язала светр, бабуся з 
Китаю — «Айфон», бабця з Голлан-
дії не змогла зв’язати й двох слів, а 
бабуся з Сомалі зв’язала всіх інших 
бабусь і вимагає викуп!

☺☺☺
В автосервісі:
— Що там із моєю машиною?
— Знаєте, якби вона була конем, 

я порадив би його пристрелити.
☺☺☺

Обласне управління ДАІ оголо-
сило серед водіїв області конкурс на 
кращий анекдот про даішників. Пе-
реможця очікує пільгова підписка 
на тижневик «Вісник пішохода».

☺☺☺
— Лікарю, у мене провали в 

пам’яті.
— І як часто?
— Що часто?
— Провали! 
— Які провали?

☺☺☺
— Чим краще запивати страви 

мексиканської кухні?
— Текілою! А страви німецької 

кухні — пивом...
— А-а-а, зрозуміло! А страви 

французької кухні — вином… А ро-
сійську кухню…

— А російську кухню не запива-
ти потрібно, а закушувати.

☺☺☺
Дзвінок на метеостанцію:
— Алло, це метеостанція?
— Так.
— Тут із мого погреба пожежни-

ки відкачують вашу «незначну хмар-
ність»...

☺☺☺
Офіціант:
— А це наш фірмовий салат, 

дуже популярний!
— А на смак чомусь не дуже...
— У нього інша перевага — він 

обличчя не вимазує.
☺☺☺

— Дівчино, дайте ваш телефон.
— Ти диви, який швидкий! Це 

що, кохання з першого погляду?
— Ти диви, яка романтична! Це 

пограбування!

— У мене брат із в’язниці з колю-
чим дротом повернувся.

— Що, відсидів?
— Відмотав!

☺☺☺
Одеса. «Привоз».
— Скажіть, кілограм ваших по-

мідорів у мій кульок влізе?
— Мій кілограм — влізе!

☺☺☺
— Васю, а що таке матріархат?
— Ну, це коли дружина відверта-

ється до стінки й хропе, а ти, весь у 
сльозах, забираєш дітей — і до тата.

☺☺☺
— Ви вмієте готувати каву з пін-

кою?
— Раз плюнути.

☺☺☺
У принципі жінка може й про-

мовчати, та річ у тому, що в жінки 
немає такого принципу. 

☺☺☺
Злива. Стукіт у двері. Чоловік 

відкриває, а там теща стоїть. Він 
каже до неї:

— Що ви в таку погоду на вулиці 
робите? Йдіть додому!

☺☺☺
Лікарський консиліум. Лікарі 

жваво обговорюють, як лікувати 
хворого, та до єдиної думки дійти не 
можуть. Патологоанатом сидить із 
відсутнім виглядом. Нарешті у най-
більший розпал дискусії він підніма-
ється з місця та каже:

— Хлопці, мені все одно, як ви 
його лікувати збираєтеся, та врахуй-
те: з 15-го числа я йду у відпустку.

☺☺☺
Народна прикмета: якщо вранці 

ваш кіт загадково посміхається, то 
капці краще не взувати.

☺☺☺
— Лікарю, я не можу пройти 

повз жодну спідницю! 
— Ви молодий — це нормально. 
— Але тепер їх у мене ціла шафа!

«Смерть лідера «Аль-Каїди» 
вдихне нові сили в його прибічни-
ків, оскільки мертвий бен Ладен 
набагато привабливіший для при-
бічників тероризму, ніж живий. 
Він не зробить помилок, не зра-
дить, не відмовиться від ідеології. 
І, крім усього іншого, його «носи-
тимуть» на майках — замість Че 
Гевари».
Дмитро Корчинський, лідер «Брат-
ства» про смерть Усами бен Ладена

«Пам’ятаєте, Азаров сказав 
узяти лопату та копати — чи то ка-
пусту, чи то картоплю, він сам не 
розібрався. Але йому небезпечно 

такі гасла проголошувати, бо якщо 
люди дійсно візьмуть у руки лопа-
ти, то владі буде недобре».

Юлія Тимошенко, «Батьківщина»

«Коментувати ідіотів дуже 
тяжко. Виходять люди з лицем, 
просто спотвореним інтелектом, 
і розказують те, за що у хорошій 
компанії б’ють морду. В нас скоро 
будуть вибори, то спробуйте так 
попіаритися, бо у вас обличчя тро-
хи ширші за телевізор».

Юрій Гримчак, нардеп вважає, 
що заяви про те, що голодування 

Юрія Луценка в СІЗО є піар-акцією, 
можуть робити тільки ідіоти

«Ви — генетично недорозви-
нений регіон, цигани ви немиті 
й нечесані... Мені говорили, що 
в цьому регіоні була зона, тепер 
зрозуміло, звідки такі гени... Ви 
розбиваєте собі лоби, коли б’єте 
поклони в церкві, та нічого свя-
того в душі у вас немає... Пишіть 
заяви про звільнення, всіх звіль-
ню, звільню за саботаж керівників 
будь-якого рівня».

Віталіна Радецька, головний лікар 
Калуша, яку запросив із Києва мер 
міста як «кращого лікаря України», 

такими словами під час наради 
обізвала своїх підлеглих і галичан 

узагалі 

«На початку 
2010 року 

ми розуміли, що 
йдемо в рік із го-
лим задом».

Віктор Януко-
вич, Президент 

України

У Збаражі зліпили 
гігантського вареника
У місті Збараж (Тернопільська область) зліпили 
вареник розміром 70 на 45 сантиметрів і вагою 
більше 1,5 кілограма. Всього під час щорічного 
«Вареник-фесту» приготували понад п’ять тисяч 
вареників, серед яких були національні смаколи-
ки з дефіцитною начинкою — гречкою. До речі, 
найбільший в історії України вареник зліпили 
в 2008 році в Бородянці, а заважив він аж 85 
кілограмів.


