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ОВЕН
Не чекайте від цього тижня 
виконання усіх бажань, не-
гайної реалізації планів і 
легких перемог. Краще за-
пасіться терплячістю: все 

прийде, але згодом. Не вимагайте від коха-
ної людини неможливого.

ТЕЛЕЦЬ
Пам’ятайте, що інформа-
цію, отриману цього тижня, 
треба ретельно перевіряти. 
Не слухайте порадників: 
навряд чи вони достеменно 

знають, що саме вам варто зробити. А от ін-
туїції довіряйте.

БЛИЗНЮКИ
Не привертайте до себе 
надмірної уваги. Краще 
затаїтись, інакше вас нео-
дмінно помітить людина з 
ненайліпшими намірами. 

Рахуйтеся з думкою близьких. Звісно, від-
стоювати позиції треба, та є м’якші методи.

РАК
Здаватиметься, що ви ото-
чені ворогами й довіряти 
нікому. Чесно кажучи, це 
передчуття близьке до істи-
ни: довкола чимало недо-

брозичливців, тож покладатися варто лише 
на себе. Цей період треба перечекати. 

ЛЕВ
Аби досягти успіху, аналі-
зуйте досвід колег і уникай-
те чужих помилок. Доволі 
нервовий тиждень. Змусять 
похвилюватися близькі: ви-

явиться, що ви маєте різні погляди на речі. 
Розрадять балачки з друзями.

ДІВА
Непогано було б зупинити-
ся, роззирнутися й обмірку-
вати все, що відбувається. 
Трохи розважливості не за-
вадить. Особисті проблеми 

здаються надскладними, та насправді, якщо 
заспокоїтися, їх реально вирішити.

ТЕРЕЗИ
Недоброзичливці нала-
штовані войовничо, тому 
навряд вдасться уникнути 
сутички. Непогано було б 
знайти союзників заздале-

гідь: допомога не завадить. Наприкінці тиж-
ня вдасться розставити крапки над «i».

СКОРПІОН
Тиждень напружений, ви-
снажливий. Раз у раз роби-
тимете щось невчасно, не-
доречно, потраплятимете 
в незручне становище. Та 

й друзі дозволятимуть собі критикувати вас, 
часто — у вельми різкій формі

СТРІЛЕЦЬ
Не намагайтеся діяти так 
швидко, як звикли: цей тиж-
день вимагає неспішності в 
усьому. Якщо галопувати-
мете, не уникнете помилок, 

на залагодження яких піде купа часу. Напри-
кінці тижня зітхнете вільніше.

КОЗЕРІГ
Почніть тиждень зі здій-
снення тих планів, які дав-
но будували і ніяк не могли 
реалізувати. Зараз, якщо 
діяти спокійно та без ме-

тушні, можна втілити найсміливіші задуми. 
Гарний час для спілкування з ріднею.

ВОДОЛІЙ
Що б не відбувалося на по-
чатку тижня — не впадайте 
у відчай. Вам буде нелегко, 
проте це зовсім не привід 
опускати руки та здаватися 

на милість ворогів. Друзі підбадьорять і роз-
веселять вас.

РИБИ
Скромність ваших задумів 
— лише ілюзія. Доведеться 
визнати, що, обмірковуючи 
свої ідеї, ви не врахували 
багатьох чинників, а на 

щось і зовсім закрили очі. Тож реалізація 
планів триватиме довше, ніж хотілося б.
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У Шотландії зварили 
найсмачнішу вівсянку
Нещодавно в шотландському селі Каррбридж від-
бувся чемпіонат світу серед кашоварів. Кращим 
майстром із приготування традиційної вівсянки 
визнаний 50-річний житель Единбурга Джон Боа. 
Його каша, зварена з вівсяної крупи, води та солі, 
була визнана кращою за консистенцією, кольором 
і смаком. Колишній переможець Ніл Робертсон 
отримав нагороду в спеціальній номінації за кулі-
нарну фантазію: кухар поєднав вівсянку, прянощі та 
чорничне варення. 

Спочатку це було на кухні... про-
довжилось у ванній... потім — у ма-
шині, по дорозі на роботу... І все це 
від одного огірочка з молоком!

☺☺☺
— Учителю, тато каже, що ми по-

ходимо від мавп.
— Походження вашої сім’ї мене 

не цікавить!
☺☺☺

Приходить чолов’яга в телеате-
льє, приносить телевізор:

— Сиджу, отже, ввечері, дивлюся 
телебачення, у вухах цвяшком колу-
паю, і раптом — бац! Звук пропав!

☺☺☺
Якщо, зустрівши на вулиці в хо-

лодну погоду дівчину з голим пуп-
ком, ви думаєте винятково про те, 
що цистит їй забезпечений, значить, 
підкралася старість!

☺☺☺
Пунктуальність — це коли ти 

приходиш на 5-10 хвилин раніше та 
чекаєш іще півгодини ту людину, яка 
просила тебе не запізнюватися.

☺☺☺
— Що таке економічна рефор-

ма?
— Ну, приміром, уяви, що з тебе 

зняли піджак, натомість одягли жи-
летку, а при цьому ще й сказали: «Ві-
таємо з відмінним плащем!».

☺☺☺
Двоє знайомих сидять у кафе.
— Життя схоже на чашку чаю, — 

задумливо каже один із них.
— Чому? — дивується другий.
— Звідки мені знати? Я що, фі-

лософ?
☺☺☺

Новина: «Фізики виявили час-
тинку, що рухається швидше за світ-
ло». 

Коментар: «Це швидкість, із 
якою депутати обкрадають країну!».

☺☺☺
Лекція. Студенти на останніх ря-

дах надто галасують. Викладач:
— Шановні на останніх рядах, 

якби ви поводилися так само тихо, 
як ті, хто сидить на середині ауди-
торії та грає в карти, молоді люди 
з перших рядів могли би спокійно 
спати!

Дівчина на побаченні:
— А ти з кимось цілувався до 

мене?
— Та ні, що ти! Лише одного разу, 

та й то при людях.
— А люди що там робили?
— Кричали: «Гірко!».

☺☺☺
У ювелірному магазині:
— Скільки коштує це кольє?
— Сто тисяч.
— Кошмар! А ось ця обручка?
— Два кошмари, мадам.

☺☺☺
У привокзальному ресторані: 
— Офіціанте, чому у вас порції 

такі маленькі? 
— Спеціально для того, щоб па-

сажири не спізнювалися на потяги.
☺☺☺

— Ти плачеш?
— Та ні, я просто вночі під ков-

дрою цибулю ріжу!
☺☺☺

Сантехніка Петренка прозвали в 
ЖЕКу «інтелігентом» після того, як 
на питання «Хто-хто?» він відповів: 
«Агнія Барто!».

☺☺☺
Ревізор — директору продмагу:
— Недостача списана на мишей, 

але я не знайшов жодної нірки!
— Та це ж були летючі миші!

☺☺☺
— Тату, а чим революції відріз-

няються від переворотів? 
— Революції відбуваються через 

бажання голодних їсти, а переворо-
ти — через бажання ситих їсти ще 
краще.

☺☺☺
За результатами опитувань гро-

мадян країни, найкращим тарифом 
стільникового зв’язку обрано тариф 
«Передзвоніть мені, будь ласка».

☺☺☺
Ніде не поводяться так чемно, як 

у черзі до стоматолога.

«Це не «манна небесна», а не-
прості зобов’язання, на які ми по-
винні йти свідомо».

Олег Волошин, директор Департа-
менту інформаційної політики МЗС 

України про підписання угод про 
асоціацію й зону вільної торгівлі з 

ЄС

«Члени комітету налаштовані 
досить критично щодо всіх «хотє-
лок» із нарощування витрат. Адже 
бюджет не гумовий». 

Владислав Лук’янов, депутат від 
ПР

«Як міліція працює зі свідка-
ми? Які завдання перед ними ста-
вить? Я вважаю, що свідки мають 

бути викликані лише у законному 
порядку, інакше нам завтра їх буде 
приводити братва з Макіївки».

Юрій Луценко, екс-міністр вну-
трішніх справ оскаржив процедуру 

виклику свідків

«Усі, хто балотуватиметься в 
президенти, не повинні лити бруд 
один на одного, ганьбити себе, а 
через себе — всю нашу українську 
націю. Не можна давати привід, 
щоб над нами сміялися. Повинна 
бути конкуренція, але без прини-
ження гідності. Ну, це ж не сусідка 
в селі, яка полаялася та від безви-
ході стала на межі городів, закину-
ла спідницю і показала голу попу... 
А у нас же доходило до такого!».

Олександр Омельченко, нардеп, 
колишній мер Києва

«Я — один із мільйонів, які вва-
жають Ющенка низькоморальною 
особою… Якщо говорити про два 
роки президентства Януковича, 
то Ющенко в квадраті не виконав 
свої обіцянки перед українським 
народом… Скажіть, будь ласка, як 
можна п’ять років бути президен-
том, оголосити всьому світу, що 
тебе отруїли, і, маючи всі силові 
структури, прокурора, службу 
безпеки, міліцію, не розкрити цей 
злочин?».

Олександр Омельченко, нардеп, 
колишній мер Києва

«Розмір хабарів 
в Україні пе-

ретворився у своє-
рідний індекс Доу-
Джонса. Якщо обсяг 
хабарів росте — зна-
чить є економічний 
ріст у цій галузі. З 
корупцією можна 
або боротися, або 
співпрацювати. Тре-
тього не дано… Не 
сумнівайтеся, що 
ви й не помітите, 
як виявитеся співу-
часником! Це одна-
ково, що оголосити 
ліс заповідником і 
очікувати, що бра-
коньєри добровіль-
но перетворяться в 
лісників».

Наталя Коро-
левська, «БЮТ-

Батьківщина»

В Ізраїлі вивели породу 
курей без пір’я
Генетик Єврейського університету в Єрусалимі 
Авігдор Каханер розповів про нову породу курей, 
яку вивели в їхньому навчальному закладі. Вчений 
запевняє, що майбутнє птахівництва теплих країн 
— у розведенні птиці без пір’я. Голі червоношкі-
рі курчата, що чудово пристосовані до життя у 
теплому кліматі та надзвичайно швидко ростуть, 
з’явились у результаті схрещування породи «го-
лих» курей і звичайного бройлера.


