
15

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
Дуже вдалий період для 
того, щоб зосередитися на 
роботі. Часу на розваги й 
відпочинок практично не за-
лишиться. Наприкінці тижня 

вас очікує справжня гойдалка: то перемоги, 
то проблеми, то удачі, то неприємності.

ТЕЛЕЦЬ
Зможете зміцнити свої про-
фесійні позиції, налагодити 
стосунки з колегами й ке-
рівництвом. Вкрай важко 
буде знайти спільну мову з 

близькими та рідними людьми. Доведеться 
постійно тримати руку на пульсі подій.

БЛИЗНЮКИ
Вам вдасться реалізувати 
цікаві проекти, про які дав-
но мріяли. Мова йде про 
легкі удачі, які ви завдяки 
своїм талантам перетвори-

те в справжні перемоги. Водночас можуть 
зав’язатися нові романтичні стосунки. 

РАК
Виникнуть конфлікти в ро-
дині, вас серйозно турбува-
тимуть думки про майбутнє. 
Дізнаєтеся щось важливе, 
зможете скористатися 

отриманою інформацією. Це час, пов’язаний 
із цікавими ідеями, оптимізмом. 

ЛЕВ
Будете рухатись за течією, 
що дозволить уникнути чис-
ленних непорозумінь. Здат-
ність швидко завойовувати 
симпатії допоможе знайти 

союзників. Ви ефективно використаєте свою 
особисту чарівність у професійних цілях. 

ДІВА
Ваше завдання — зосереди-
тися на вирішенні практич-
них питань і не забігати 
далеко вперед. Варто бути 
обережними й розбірливи-

ми у справах сердечних. Кілька вдалих днів 
дозволять реалізувати серйозні плани. 

ТЕРЕЗИ
Поменше ентузіазму, по-
більше розсудливості — 
саме такий підхід допоможе 
вам уникнути проблем. Ви, 
звичайно, можете заразити 

своїми ідеями інших, але в цієї медалі є й 
зворотний бік. 

СКОРПІОН
Ви не раз будете перегля-
дати й переоцінювати свою 
поведінку. Потрібно постій-
но бути готовим до того, що 
зірки можуть від вас відвер-

нутися. Намагайтеся поводитися настільки 
практично, наскільки це можливо. 

СТРІЛЕЦЬ
Вам не доведеться присто-
совуватися до подій — ви 
повністю контролюватиме-
те ситуацію. Час підходить 
для важливих зустрічей. 

Ваша чарівність буде особливо помітною. 
Настане сприятливий час для фінансів. 

КОЗЕРІГ
Стримуйте свої пориви, 
намагайтеся зберігати ду-
шевний спокій та рівновагу. 
Буде дуже багато турбот, 
пов’язаних із дорогими для 

вас людьми. Постарайтеся розділити осо-
бисте й професійне життя.

ВОДОЛІЙ
Більша частина тижня скла-
деться вдало. Багато давніх 
планів вдасться реалізува-
ти. Можна планувати великі 
покупки. Період пов’язаний 

із професійними успіхами й особистими пе-
ремогами. 

РИБИ
Імовірні конфлікти з близь-
кими людьми, які спробують 
дати вам корисну пораду. 
Вам важко буде тримати 
почуття під контролем, вони 

щоразу братимуть над вами гору. Інтуїція 
допоможе обрати єдиний вірний шлях. 
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Поштар роками не носив 
посилки, бо запив
Британський листоноша Стівен Тескер зібрав у 
себе вдома 31 тисячу недоставлених посилок і 
листів. 43-літній службовець понад три роки не 
виконував свої обов’язки, оскільки постійно був 
у стані алкогольного сп’яніння. Тескер працював 
листоношею 12 років, але після численних скарг 
людей Королівська поштова служба почала 
перевірку щодо недбайливого службовця. 
Чоловіка відсторонили від роботи і зобов’язали 
пройти курс лікування від алкоголізму.

Заради грошей люди готові піти 
на все! Навіть на роботу…

☺☺☺
Міліція затримала групу шахра-

їв, які продають дипломи в метро.
— Нам довелося їх відпустити, 

— згодом заявив доктор економіч-
них наук сержант Іванов.

☺☺☺
Посперечались англієць, фран-

цуз, китаєць і росіянин, якої націо-
нальності Адам і Єва. 

Англієць доводить, що вони мо-
гли бути тільки англійцями, бо лише 
джентльмен міг запропонувати дамі 
половину яблука. 

Француз вважає, що вони могли 
бути тільки французами, оскільки 
лише француженка могла віддатися 
за півяблука. 

Китаєць думає, що вони могли 
бути тільки китайцями, адже лише 
двоє китайців могли заселити всю 
Землю. 

— Ні, — каже росіянин, — вони 
були росіянами: голим задом на ка-
менях, одне яблуко на двох — і дума-
ють, що в раю!

☺☺☺
— Мамо! У молоко мишка впа-

ла!
 — Ти її витягнув?
 — Ні, я засунув туди кішку.

☺☺☺
Дзвінок у виборчу комісію: 
— Я хочу стати президентом. 
— Ви що, ідіот? 
— А це обов’язкова умова?

☺☺☺
Професор на лекції:
— Студенти, не соромтеся, пи-

тайтеся. Дурних питань не буває.
— Професоре, а якщо я встану 

на трамвайні рейки двома ногами, 
а руками зловлюся за лінію електро-
передачі, я поїду як трамвай?

☺☺☺
— Алло, це поліклініка? Скажіть, 

коли приймає лор?
— А вам дитяче чи доросле від-

ділення?
— Ну, мені 23 роки, але в душі я 

почуваюся дитиною.
— Тоді вам не до лора, а до пси-

хіатра.

— Британські вчені встановили, 
що шоколад піднімає настрій.

— Це, напевно, вони ще горілку 
не пробували.

☺☺☺
Вчителька на уроці пояснює ді-

тям ділення. Написала на дошці 
«2:2» і запитує:

— Діти, хто знає, що це означає?
— Нічия! 

☺☺☺
У мене чорний пояс по кулінарії 

— можу вбити одним блінчиком.
☺☺☺

— Привіт, я Термінатор. Вчора я 
змінив операційну систему.

— А яка в тебе була?
— Екс-пі.
— А стала?
— А стала Віста, бейбі!

☺☺☺
Вночі чоловік будить дружину і 

каже:
— Мила, ось тобі вода і аспірин.
— Милий, але мене не болить 

голова…
— Ага!!!!

☺☺☺
Будильник ненавидять у двох 

випадках: коли він дзвонить і коли 
він не продзвенів.

☺☺☺
Веселіше за всіх живуть ґудзики. 

Бо вони весь час відриваються.
☺☺☺

— Є щось випити?
— Вода.
— А міцніше?
— Лід.

☺☺☺
У зв’язку зі зростанням інфляції 

Нацбанк  України планує випустити 
в обіг  монету номіналом «одна міні-
мальна зарплата».

☺☺☺
Дуже вихований хлопчик, пада-

ючи в каналізацію, закрив за собою 
люк.

«В Україні багато «Ландиків-
молодших». І в більшості випадків 
справи «заминаються», оскільки 
кримінальна еліта, яка сьогодні 
при владі, увірувала в те, що купи-
ти можна не те що прокуратуру й 
суди, а навіть Бога».

Роман Забзалюк, «БЮТ-
Батьківщина» про справу Романа 

Ландика

«Я просила б долучити роз-
друківки до матеріалів справи, а 
ще долучити мій щоденник за 5-й 
клас і кілька гербаріїв за 7-й клас».

Юлія Тимошенко, екс-прем’єр про 
долучення до матеріалів «газової» 

справи записів із Твіттера

«Наша влада не розуміє дипло-
матичної мови. Наша влада розу-
міє пацанську мову! А це — дві 
великі різниці. По-європейськи: 
Україна порушила частину таку-
то статті такої-то, що зафіксовано 
в справі такій-то. По-пацанськи: 
ви — лохи, немає у вас суду. Їм 
просто перекладач потрібний — з 
європейської на пацанську мову».

Сергій Власенко, БЮТ, захисник 
Тимошенко в суді

«Національну самосвідомість 
пробуджують у нас ті, хто нама-
гається нас принизити. Тому нині 
вона зростає. Нікого ні в чому не 
потрібно переконувати словами. 

Люди йдуть тільки за сильними 
вчинками. Не завжди за успішни-
ми». 

Дмитро Корчинський, «Братство»

«На Сході нема того, що є на 
Заході — гегемонії середнього кла-
су. Її причина, приміром, у звичці 
львів’ян ходити на каву й спілку-
ватись за нею. Це — середньокла-
совий, буржуазний спосіб життя. 
На Cході ж розвинена не культу-
ра спокійного, обивательського 
життя, а культура «крутизни», 
напівкриміналу. «Круті хлопці не 
танцюють» — за назвою роману 
Нормана Мейлера».

Вадим Карасьов, політолог

«Розвивати ста-
діони в ім’я 

разового чемпіона-
ту за бюджетні гро-
ші — це абсурд! При 
тому, що ми бідна і 
хвора країна. Ніякі 
туристи і сувеніри 
не покриють цих 
мільярдних витрат. 
Єдина користь — 
дороги. Все інше — 
надумані фантазії».

Олександр Омель-
ченко, екс-мер 

Києва про витрати 
України на Євро-

2012

Арабський шейх поставив 
4-кілометровий «автограф»
63-річний шейх-мільярдер із ОАЕ Хамад бен 
Хамдан аль-Нахьян вирішив прославити себе, на-
писавши своє ім’я на піску власного острова кіло-
метровими буквами. Унікальний «автограф», який 
можна розгледіти навіть із космосу, з’явився  на 
острові Аль-Футайсі в Персидській затоці. Висота 
кожної букви імені «ХАМАД» складає 1000 метрів, 
розтягнулось воно на 4 кілометри. Щоб океан не 
змив гігантські літери, їх зробили дренажними 
траншеями, що поглинають воду. 


