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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
Почуєте чимало комплімен-
тів на свою адресу. У вас 
з’являться не лише союз-
ники, а й залицяльники, що 
захоплюватимуться вами. 

Все вдаватиметься напрочуд легко, тож 
саме час втілити заплановане в життя.

ТЕЛЕЦЬ
Відчуєте себе впевненіше, 
а зусилля не пропадуть 
даремно. Самореклама 
виявиться надзвичайно 
ефективною, як і спроби по-

вернути собі на користь чужі зусилля. Попри 
приплив життєвої сили, можливі напади ліні. 

БЛИЗНЮКИ
Те, що раніше було джере-
лом задоволення та живило 
ваше самолюбство, більше 
не тішитиме. Будете не в 
змозі змиритися з правила-

ми й обмеженнями. Не варто бути стовідсот-
ково впевненим у чомусь. 

РАК
Нові зобов’язання гнітити-
муть. Додасться клопоту. 
Доволі хаотичний тиждень. 
Емоційна незалежність гра-
тиме істотну роль. Імовірні 

серйозні сварки з коханою людиною. Заго-
стриться прагнення до самовираження.

ЛЕВ
Тиждень не можна назва-
ти легким через неперед-
бачувані ситуації. Любовні 
стосунки погіршаться, мож-
ливий розрив. Роман, що 

зав’яжеться на цьому тижні, закінчиться так 
само раптово, як і почався. 

ДІВА
Відчуєте брак спілкування. 
Не слід висловлювати свої 
думки: зустрінетеся з опо-
ром або даремно згаєте 
час. Не сподівайтеся, що 

хтось погодиться на компроміс. Переговори 
зайдуть у глухий кут.

ТЕРЕЗИ
Дезорганізація, невиправ-
даний оптимізм чи не-
реалістичні надії можуть 
перешкодити духовному, 
інтелектуальному й еконо-

мічному зростанню. Вам слід уникати фан-
тастичних планів швидкого збагачення. 

СКОРПІОН
Праця відніме більше часу, 
ніж зазвичай. Усі вимагати-
муть від вас порад і допо-
моги, тож доведеться піти 
їм назустріч. Ваші думки 

розкритикує начальство. Не приймайте це 
надто близько до серця. 

СТРІЛЕЦЬ
Відчуватимете незрозуміле 
занепокоєння, тривогу. До-
мінуватимуть песимістичні 
настрої. Здаватиметься, 
що будь-які зміни навряд чи 

будуть на краще. Підсвідомо прагнутимете 
посилити контроль над близькими. 

КОЗЕРІГ
На першому місці опинять-
ся фінансові питання. Ймо-
вірне зростання доходів. 
Кохана людина потребува-
тиме вашої уваги: саме час 

для відвертої розмови. Загостриться почут-
тя гідності.

ВОДОЛІЙ
Минуле нагадає про себе. 
Повідомлення, які ви отри-
маєте, можуть містити тон-
кі натяки або прихований 
сенс, зрозумілий лише вам. 

На перший план виступлять ваша інтуїція, 
підсвідомість і мрії.

РИБИ
Перебуватимете в гонитві 
за задоволеннями. Парт-
нер відчуватиме брак уваги. 
Якщо хочете додати життю 
романтики, не нехтуйте ве-

чірками. Коло знайомств розшириться. Не 
бійтеся бути екстравагантними.
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У Японії вигадали каструлю, 
що заряджає телефони
Як відомо, при кип’ятінні води утворюється неабияка 
кількість зайвої енергії, що зазвичай марно втрачаєть-
ся. Кмітливі японські інженери придумали оригіналь-
ний спосіб її використання — заряджання телефонів 
та інших пристроїв. Каструля «Hatsuden» виробництва 
«TES NewEnergy» містить мініатюрний генератор, вбу-
дований у ручку. Він перетворює тепло на електрику 
та виводить її на стандартний USB-порт. Досить вклю-
чити в нього пристрій — і зарядка почалася, передає 
«Cyberstyle».

— Алло, коханий, увімкни пер-
ший канал!

— Увімкнув.
— Що там іде?
— «Давай одружимось!».
— Я згодна!

☺☺☺
У психлікарні пацієнти дивлять-

ся програму теленовин. Один із них 
після кожного сюжету ляскає себе 
по колінах і радісно вигукує:

— Добре, що я в психушці!
— Цього пора виписувати, — 

каже один лікар іншому, — одужав...
☺☺☺

З протоколу: «Підозрюваному 
були пред’явлені незаперечні до-
кази, в результаті чого у нього від 
хвилювання пішла з носа кров, ви-
пало чотири зуби та зламалося два 
ребра...».

☺☺☺
Вчені дізналися, чого хоче жінка, 

проте скористатися цим не змогли: 
вона передумала.

☺☺☺
Жіноча народна забава: сама 

придумала — сама образилася.
☺☺☺

— Затриманий, яке місце наро-
дження?

— Пишіть «Казахстан».
— А точніше?
— Всі міліціонери пишуть про-

сто: «Казахстан».
— Ти ще мене вчити будеш?
— Пишіть: «Кармакшинський 

район Кизилординської області, 
село Яникурган».

— Так і запишемо: «Казахстан»...
☺☺☺

Дружина читає збірку любовної 
лірики. Раптом зі здивуванням каже 
чоловікові: «Любий, знаєш, якийсь 
Петрарка вкрав у тебе вірш, який 
ти присвятив мені двадцять років 
тому».

☺☺☺
Подруга — подрузі:
— Що сталося?
— Він пішов, подарувавши тро-

янду, і сказав, що повернеться, коли 
вона зів’яне.

— Як романтично...
— Так, але троянда штучна.

В аптеці:
— У вас є йодистий калій?
— Ні, лише ціанистий.
— А яка різниця?
— Та невелика — дві копійки...

☺☺☺
Оголошення: «Прохання не за-

лишати в кишенях цінні речі, бо гар-
деробниця з зарплатою 600 гривень 
за себе не відповідає».

☺☺☺
В офіс заходить начальник і каже 

секретарці, вказуючи на своїх супут-
ників:

— Так, мені чай, а цим трьом іно-
земним бовдурам — каву...

Голос із кабінету:
— Двом бовдурам, я перекла-

дач...
☺☺☺

Урок математики в школі. Вчи-
тель запитує: 

— Скільки всього маєте запла-
тити, якщо м’ясникові ви винні 155 
гривень, пекарю — 100 гривень, а в 
крамниці — 210 гривень? Ану, Васю, 
відповідай! 

— Я не знаю, ми в таких випад-
ках переїжджаємо в інший район...

☺☺☺
— Офіціанте, в моєму супі муха!
— Не хвилюйтеся, павук на хлібі 

її обов’язково зловить.
☺☺☺

Суддя — підсудному:
— Чому ви не взяли собі захис-

ника?
— Адвокати відмовляються від 

цієї справи, щойно дізнаються, що я 
справді не брав ці п’ять мільйонів...

☺☺☺
У ресторані. Офіціант:
— Месьє, що їстимете?
Клієнт:
— Я хотів би те, що їсть он той 

пан біля вікна!
— Це неможливо — він навряд 

чи віддасть…

«Хтось ночами пече пиріжки, 
а потім продає їх на вокзалі, і це 
теж праця. Хтось будує будинки, 
хтось торгує продуктами... Нічого 
ганебного в цьому нема. Усе по-
трібно робити за законом, а не так, 
як це було зроблено з «Росукре-
нерго», коли багато років із усієї 
країни брали оброк, і, зрештою, 
«занесли» у кишеню кожному гро-
мадянинові неіснуючі борги».

Андрій Сенченко, БЮТ 

«Після реформи Януковича 
наші пенсіонери зможуть собі до-
зволити хіба хліб і воду. І тільки 
два пенсіонери будуть щасливими 
— Янукович і Азаров». 

Юлія Тимошенко, «Батьківщина» 
вважає неприпустимою пенсійну 

реформу в такому вигляді, у якому її 
пропонує влада

«Кати-можновладці — зовні 
нормальні, пристойні люди. Вони, 
напевно, вечорами вдома все-таки 
не відривають крила мухам, не 
розчленовують живих жаб і не на-
ступають навмисно на хвіст кішці. 
Вони просто вважають, що ви-
конують роль, яка їм дісталася… 
Країна потрапила у фільм «Екс-
перимент»: людей перетворили на 
безправних ув’язнених, а мовчазні 
спостерігачі не поспішають вмика-
ти червоне світло, щоб припинити 

цей експеримент...».
Юлія Тимошенко, «Батьківщина» 

«Чи повертаюсь я в політику? 
Звичайно, ні! Я не хочу сьогодні 
повертатися в цей бруд. Політика 
— це боротьба за владу. Я не хочу 
«за владу». Я бачив її з усіх боків. 
Туди сьогодні йдуть ті, для кого 
ця грязюка лікувальна, хто при-
мудряється завдяки їй жити без-
бідно. Для того, щоб боротися за 
владу, треба говорити, що бореш-
ся за демократію та добробут на-
роду — такі тепер правила гри».
Віктор Медведчук, екс-глава Адмі-
ністрації президента Леоніда Кучми

«Азаров зна-
ється на су-

часній економіці 
не краще, ніж на 
українській філо-
логії. Ймовірно, 
було б непогано, 
щоб Микола Яно-
вич пішов із цієї 
посади. Інакше в 
Україні не буде ні 
борщу, ні еконо-
міки».

Дмитро Корчин-
ський, «Брат-

ство» про намір 
Прем’єра забез-

печити Україну на 
цілий рік дешеви-

ми овочами

Поляк випадково залетів 
в Україну на дельтаплані 
Громадянин Республіки Польща залетів увечері 
13 червня на дельтаплані на територію України 
— на Волинь. Про це повідомив центр зв’язків 
із громадськістю та ЗМІ головного управління 
МВС в області. 20-річний студент одного з 
польських військових училищ приземлився на 
літальному апараті біля села Любохини Старо-
вижівського району. Каже, що в Україну залетів 
випадково. Поляка допитали співробітники 
прикордонної служби і відпустили. 


