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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
Набудете цінного досвіду. 
Сприятливий час для будь-
яких зустрічей — романтич-
них, ділових, дружніх тощо. 
Здаватиметесь оточуючим 

цікавою та привабливою людиною. Варто 
підкреслити свою оригінальність.

ТЕЛЕЦЬ
На вас очікує вибух життє-
вої енергії. Просто фонта-
нуватимете вигадками. Вас 
долатиме агресивне праг-
нення рухатися вперед. 

Такому ентузіазму можна позаздрити. На цій 
хвилі перебуватимете весь тиждень.

БЛИЗНЮКИ
Перешкоди на шляху до 
мети змусять зменшити 
швидкість. У вас виникне 
бажання ретельно планува-
ти свої дії. Довіряйте досві-

ду. Обміркуйте все, перш ніж діяти самому 
чи спонукати до дій інших.

РАК
Обмін інформацією буде 
напрочуд корисним. Саме 
час розпочинати втілюва-
ти у життя нові проекти. 
З’явиться нагода помандру-

вати. Дискусія з колегами допоможе швидше 
впоратися з завданням.

ЛЕВ
Саме час розвинути інтуї-
цію. Довіряйте своєму шос-
тому чуттю — цього тижня 
воно не підведе вас. Варто 
навчитися відрізняти не-

здійсненні плани від реальних, аби не гаяти 
час на втілення неможливого.

ДІВА
Станете більш болісно 
сприймати чиїсь спроби 
заперечити ваш авторитет 
або піддати сумніву ваші 
методи. Пам’ятайте, не за-

вжди варто нехтувати чиєюсь думкою — іно-
ді корисно прислухатися до порад.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня події навряд 
чи підуть гладко. Будьте 
уважні: недбале поводжен-
ня з вогнем може спричи-
нити пожежу в вашій оселі. 

Сварки у сім’ї викличуть бажання перечека-
ти де-небудь, поки все владнається.

СКОРПІОН
Організовувати людей і 
координувати групову ді-
яльність стане простіше. 
Можливий успіх у фінансо-
вих справах. Імовірно, зна-

йдете гарний спосіб підробітку. Пожвавиться 
спілкування з друзями.

СТРІЛЕЦЬ
Ризикуєте придбати кота у 
мішку, тож відкладіть важ-
ливі покупки. Загострять-
ся суперечки. Не чекайте 
прогресу в перемовинах із 

колегами. Якщо подорожуєте, не варто спо-
діватися на гарних попутників.

КОЗЕРІГ
Ілюзії перетворяться на 
розчарування. Пасток долі 
можна уникнути, та є ймо-
вірність, що ви їх не поміти-
те. Нині небезпеку для вас 

становить вода. Уникайте плавання, осо-
бливо в стані алкогольного сп’яніння.

ВОДОЛІЙ
Домінуватимуть філософ-
ські й оптимістичні погляди 
на життя. Спілкування з 
друзями неабияк розважить 
і додасть снаги. Можете 

сміливо розраховувати на чиюсь допомогу 
— вас не підведуть.

РИБИ
Цього тижня гонитва за за-
доволеннями набуде нечу-
ваного розмаху. Схильність 
потурати власним слаб-
костям, а також велико-

душність щодо рідних посилиться. Уникайте 
самозамилування.
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У Миколаєві з’явився тролейбус-
бібліотека
В Миколаєві за маршрутом №6 віднині курсуватиме 
тролейбус-бібліотека. Про це журналістам повідомила ор-
ганізатор проекту «Створимо націю читачів» Марина Са-
ричева. «Ми хочемо, щоб люди згадали, що крім Інтернету, 
нічних клубів, є ще й книги», — сказала пані Саричева. 
Книги розкладені в салоні тролейбуса прямо на сидіннях, 
а за порядком стежать волонтери, які до того ж роздають 
буклети. Пасажири можуть почитати під час поїздки або 
ж узяти вподобану книжку з собою, залишивши натомість 
якусь свою. 

— Товаришу міліціонере! Ска-
жіть, цією вулицею ходити небез-
печно?

— Було б небезпечно, я б тут не 
стояв. 

☺☺☺
Тільки наші чоловіки можуть 

сміятися над жінкою за кермом, си-
дячи в трамваї.

☺☺☺
Вагітна дружина о третій годині 

ночі будить змученого чоловіка:
— Милий, я хочу гранатів... Не-

самовито хочеться граната!
— Ех, коли ж ти врешті народиш 

цього терориста? 
☺☺☺

Бармен каже знайомому:
— Вчора помер один із наших 

постійних клієнтів. Чудова була лю-
дина! Він щодня випивав у нас по 
десять кухлів пива та два літри го-
рілки...

— А чого ж він помер?
— Навіть не здогадуюся...

☺☺☺
— Я вчора без зусиль спалила 

800 кілокалорій.
— Так, із цього моменту доклад-

ніше, бо я записую.
— Та я просто забула піцу в ду-

ховці...
☺☺☺

Програміст після напруженого 
трудового дня відкриває холодиль-
ник, дістає пачку масла, читає на 
обгортці: «Масло вершкове, 72%». У 
голові майнула думка: «О! Скоро за-
вантажиться!».

☺☺☺
Чоловік — продавцеві сонцеза-

хисних окулярів:
— Завтра йду на пляж. І мені по-

трібні чорні-пречорні окуляри.
— А навіщо чорні-пречорні?
— Щоб дружина не бачила, куди 

я дивлюся.
☺☺☺

— Щось тебе на роботі давно не 
було видно. Де пропадав?

— Відправили на курси підви-
щення кваліфікації.

— Навчився чогось корисного?
— Ще б пак! Тепер умію спати на 

робочому місці з відкритими очима. 

— А чому ви з ним розійшлися?
— Та він мені два місяці нив: «Ти 

мене не любиш»...
— І що?
— Переконав!

☺☺☺
— Лікарю, моя дружина втрати-

ла голос. Що робити?
— Спробуйте сьогодні поверну-

тися додому серед ночі...
☺☺☺

Продавець у бутику радить клі-
єнтці:

— Не купуйте цю сукню. Вона 
занадто широка.

— От і добре. Мені здаватиметь-
ся, що я схудла.

☺☺☺
Потяг. Циганка — пасажиру:
— Позолоти ручку, любчику! 

Все, що хочеш, розповім!
Чоловік дістає 500 євро:
— А скажи-но, який період на-

піврозпаду радію!
Циганка шокована. Пасажир, 

тріумфуючи:
— От бачиш, не заслужила!

☺☺☺
— Коханий, я переходжу на нову 

дієту! Тепер їстиму тільки лобстерів, 
креветок і крабів!

— Любонько, може б ти відразу 
їла гроші?

☺☺☺
Перевіряльник на ринку:
— У вас є документи на цю 

рибу?
— А що саме вам треба? Свідо-

цтво про смерть?
☺☺☺

— Привіт! Розказуй, як справи?
— Та не маю чим тебе потішити: 

у мене все добре.
☺☺☺

З розповіді гравця в пейнтбол: 
«І тут у мене закінчуються кульки. 
Я вихоплюю пензлик — і в рукопаш-
ну!». 

«Влада Януковича встановила 
новий закон: тіло, занурене у Пар-
тію регіонів, не відповідає за жод-
ними законами. Архімед перевер-
нувся б у труні. Закон для тих, хто 
близький до нинішньої влади».
Юрій Луценко, екс-міністр внутріш-

ніх справ

«Суддю Кіреєва, цього хлопчи-
ка, просто підставили. Можливо, 
його зловили на чомусь і змусили 
робити те, що він робить, але цим 
вони йому все подальше життя — 
і професійне, і просто людське — 
перекреслюють, оскільки його ру-
ками сьогодні скоюється злочин».
Андрій Сенченко, БЮТ про суд над 

екс-прем’єром Юлією Тимошенко

«Ющенко, на якого народ 
розраховував, як на Месію, на 
рятівника, як на посланця Бога, 
Ісуса Христа, виявився простим 
маленьким українцем, простим 
маленьким зрадником».

Геннадій Москаль, НУ-НС 

«Прокуратура заявила, що все 
моє майно арештоване. Цікаво, на 
собак це поширюється? Їм гуляти 
можна чи вони на підписці, як і 
я?».

Юлія Тимошенко, «Батьківщина» 
про рішення ГПУ заарештувати 

частину її майна

«Фракція «УДАР» працює не за 
принципом «Баба Яга проти», не 

блокує прийняття абсолютно всіх 
рішень, а голосує за ті питання, які 
відповідають винятково інтересам 
киян… Так, мені пропонували 
вступити в Партію регіонів після 
приходу нового Президента, та я 
не збираюся бути весільним гене-
ралом на чужому весіллі».

Віталій Кличко, фракція «УДАР»

«Якщо ж дотримуватися логіки 
слідства, то до святкових заходів 
можна віднести навіть похорон, 
оскільки там присутні й оркестр, і 
церковний хор. А поминки взагалі 
можна назвати фуршетом».

Геннадій Москаль, народний 
депутат

«Я дуже багато 
знаю випад-

ків, коли ті полі-
тики, які сьогодні 
називають інших 
мерзотниками та 
зрадниками, на-
ступного дня ведуть 
із ними перегово-
ри, обнімаються й 
цілуються «у ясна». 
А якщо не вдалося 
домовитися, то на-
ступного дня знову 
називають їх мер-
зотниками й зрад-
никами».
Олег Зарубінський, 

«Народна партія»

Створено перший у світі 
літаючий мотоцикл
Австралієць Крістофер Меллоу винайшов літа-
ючий мотоцикл під назвою «Hoverbike», який 
може злітати на висоту до 3000 метрів, розви-
ваючи швидкість приблизно до 200 км/год. На 
одній заправці мотоцикл може протриматися 
в повітрі близько 45 хвилин, його маса — 270 
кг. Деякі поціновувачі вже порівнюють роботу 
Меллоу зі швидкісними літаючими машинами з 
сиквела «Повернення джедая» чи з автівкою з 
фільму «Назад у майбутнє».


