
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
У перші дні тижня ви на-
гадуватимете виверження 
вулкана — ваша енергія не 
матиме меж. Тож тому, хто 
ризикне стати у вас на шля-

ху, буде непереливки. Люди, які колись до-
помогли вам, нині очікуватимуть на подяку.

ТЕЛЕЦЬ
Дуже гарний тиждень. Бу-
дете оточені любов’ю, тож 
скаржитися на брак уваги 
й турботи не доведеться. 
Матимете чимало приво-

дів, аби врешті «вийти в люди», блиснути 
красою й талантами.

БЛИЗНЮКИ
Доведеться зіткнутися з не-
значними перешкодами, та 
ви благополучно подолаєте 
їх, доклавши, щоправда, 
певних зусиль. Виникнуть 

фінансові труднощі: ваші гроші знадоблять-
ся всім й одразу, а відмовити не зможете.

РАК
Навряд чи вдасться уник-
нути серйозних труднощів. 
Хоча будете старанні, як ні-
коли, запобігти суперечкам 
із шефом не вийде. Важливі 

перемоги малоймовірні: аж надто енергійно 
ви робите не те, не вчасно і не до речі.

ЛЕВ
Намагайтеся поєднати рі-
шучість і розважливість. А 
от від страхів потрібно по-
збутися: впевненість у собі 
змінить ситуацію на краще 

майже магічним чином. Працьовитості вам 
нині не позичати, тож усе вдасться.

ДІВА
Тиждень вимагатиме обе-
режності. Багатьом до-
ведеться відмовитися від 
своїх задумів, забути про 
амбіції, пожертвувати свої-

ми інтересами заради чужого блага. Нехай 
вашими діями не керують образа чи гнів. 

ТЕРЕЗИ
Дуже несприятливий тиж-
день щодо спілкування. Не 
виключені конфлікти, дрібні 
непорозуміння, відсутність 
взаєморозуміння навіть із 

тими людьми, з якими ви раніше досить не-
погано ладнали.

СКОРПІОН
Важливі серйозність, зо-
середженість, готовність 
відповідати за кожен крок. 
Критичне ставлення до 
власних вчинків дозволить 

вчасно визнати та виправити помилки, мож-
ливо, ще до того, як їх помітять інші.

СТРІЛЕЦЬ
Тиждень сповнений по-
дій, і в цьому немає нічого 
дивного: ви активні, напо-
легливі, запальні. До того 
ж притягуєте до себе різ-

номанітні пригоди, наче магніт, й нізащо на 
світі не захочете сидіти на місці.

КОЗЕРІГ
Плідний період, зірки віщу-
ють вам успіх. Прекрасно 
впораєтеся з вирішенням 
складних завдань. Час, 
коли думка людей про вас 

змінюється. І ви у змозі зробити так, аби змі-
нювалася вона винятково в кращий бік.

ВОДОЛІЙ
Вдалий час. Відкриваються 
нові перспективи, ваші не-
доброзичливці відступають, 
тож можна напролом іти до 
мети. Ваш шарм може по-

лонити будь-кого. Виходитиме абсолютно 
все, за що б не взялися.

РИБИ
Для успіху цього тижня 
вам доведеться проявити 
щедрість. Доля до вас при-
хильна — будьте готові по-
ділитися її дарами з тими, 

хто цього потребує. Не відмовляйтеся від 
участі в благодійних проектах.
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Козу заарештували за 
незаконну агітацію
За незаконну агітацію під час проведення прези-
дентських і місцевих виборів у Болгарії заарештова-
на коза, яка ходила вулицями села Ново Железаре з 
написаним на боці червоною фарбою номером 22, 
під яким був зареєстрований кандидат у мери міста 
Хісар Георгі Пірянков. Першим порушення закону з 
боку рогатої в день виборів помітив сільський голо-
ва. Правоохоронці схопили козу, замкнули у хлів, де 
й відмили від «політичних інтриг». Знайти «художни-
ка» поки не вдалося.

— Здрастуйте, шановні телегля-
дачі! Сьогодні ми в центрі нашого 
прекрасного міста, прямо на вулиці 
беремо інтерв’ю у першого зустріч-
ного киянина для канадського теле-
бачення... Здрастуйте!

— Добридень.
— Декілька слів про ситуацію в 

Україні! Вас слухає уся Канада.
— Канада? Вся?! До-по-мо-жіть!

☺☺☺
Кордон. Митний огляд. У купе 

входить митник: «Наркотики? 
Зброя? Контрабанда?». 

Пасажир: «Мені чай із лимоном, 
будь ласка».

☺☺☺
— Синку, ти зв’язався з поганою 

компанією...
— Мамо, я її заснував!

☺☺☺
Дзвінок по телефону:
— Здрастуйте! А Катюшу можна 

почути?
— Гм... «Катюшу»? Та будь ласка!
— «Ра-а-асцвєталі яблані і гру-

ши...».
☺☺☺

Два студенти військової кафедри 
стоять, курять у туалеті. Один запи-
тує:

— А знаєш, чим наш майор від 
осла відрізняється?

З-за спини майорська пика, 
єхидно:

— Ну і чим же?
— Нічим, товаришу майор!
— Отож-бо! Дивіться у мене!

☺☺☺
— Тату, a чому про одних людей 

кажуть, що вони досягли чогось, a 
про інших — що добилися?

— Ну ось дивися, синку. Якщо 
ти побачив високо нa дереві яблуко, 
поліз зa ним і зірвав, то ти досяг, a 
якщо відлупцював молодшого брaтa 
і відібрaв яблуко у нього — добився.

☺☺☺
— Синку, ми з мамою тебе роз-

балували, все тобі дозволяли! Це 
вже переходить усі межі! Ти маєш 
бути покараний!

— Супер, татку! Значить, вихо-
дить так: розбалували ви, а віддува-
тися тепер за все це мені!

— Скажіть, будь ласка, це з’їзд 
«зелених»?

— Ні, це мітинг голубих.
— Ой, вибачте, я — дальтонік...

☺☺☺
— Стріляйте по них транскрео-

генними ангіляторами і рушницею!
— Транскреогенними ангілято-

рами і чим?
☺☺☺

Забігає математик у фотокіоск:
— Надрукуйте мені фото, будь 

ласка.
— 9 на 13?
— 117, а чому ви запитуєте?

☺☺☺
— Дівчино, не підкажете, як зна-

йти шлях до вашого серця?
— На «Порше» під’їжджай!

☺☺☺
Влаштувався чолов’яга працю-

вати на завод. Наступного дня опи-
нився в лікарні. Приходить друг 
його відвідати:

— Що сталося?
— Та заходжу в цех, кричу напар-

никові: «Васю, кинь ключа на 27!».
— І що?
— Та знав би я, що там стільки 

тих Вась…
☺☺☺

Син питає у батька-бізнесмена:
— Тату, в нас є що-небудь почи-

тати з фантастики чи містики?
— Так, податковий звіт мого бух-

галтера.
☺☺☺

Якщо восени дах намастити ме-
дом, то взимку смоктати бурульки 
буде набагато приємніше.

☺☺☺
В одеському магазині в єврея-

продавця жіночка обурюється:
— Послухайте, ви ж казали, що 

це чиста бавовна, а на етикетці на-
писано «синтетика»!

— Мадам, це ж ми міль обдурю-
ємо!

«У місцях тимчасових заторів, 
пов’язаних із трафіком, потрібно 
ставити спеціальну систему ре-
гулювання. Ми б давно вийшли з 
ситуації, якби регулювальники не 
сиділи в кущах, як на полюванні, а 
стояли там, де їм належить, і дума-
ли, як потік зупинити».

Євген Червоненко, президент 
Автомобільної федерації України

«У що виливаються у нас пре-
зидентські вибори? Вони ж самі по 
собі небезпечні — вибори Прези-
дента України. Це ж щоразу націо-
нальна катастрофа! Що не вибори 
Президента, то зіткнення Заходу і 
Сходу країни. І в результаті вибо-
рів половина країни почувається 

переможеною».
Петро Симоненко, лідер Комуніс-

тичної партії

«Президентська посада — це 
не тільки джерело політичного 
конфлікту, а й фактор, який під-
риває територіальну єдність, про-
вокує розкол країни. Одне тільки 
це, на мій погляд, є достатньою 
підставою для порушення питан-
ня щодо скасування цієї посади».

Петро Симоненко, лідер Комуніс-
тичної партії

«Під час виступу окремі депу-
тати поводяться занадто емоцій-
но й виходять на такий звуковий 
бар’єр, що в залі не можна зрозу-

міти, про що говорить людина, бо 
від лементу оглухнути можна. Там 
перевищення децибелів, і якщо 
перевірити, то порушуються всі 
санітарні норми».
Олександр Єфремов, лідер фракції 

Партії регіонів

«Доля більшості буде вирішу-
ватися на мажоритарних округах. 
І, на жаль, перемагатимуть тут 
гречка й адмінресурс. І це буде 
основна інтрига на виборах: хто 
дасть більше. В цьому, власне, суть 
майбутніх парламентських вибо-
рів».
Сергій Таран, соціолог про основні 

складові перемоги на майбутніх 
парламентських виборах

«Шкода, що 
не зали-

шилося сліду від 
яйця, тому що 
це можна було б 
носити як орден, 
оскільки в Украї-
ні, коли кидають 
у політика яйцем, 
— це дуже гарний 
знак».

Ганна Герман, 
радник Пре-

зидента України 
пораділа, що 

прихильники Тим-
ошенко кинули в 

неї яйцем

Художник створив 
«яблучний» портрет Джобса
Канадський художник віддав шану Стіву Джобсу, 
виконавши портрет гендиректора «Apple» у вигля-
ді мозаїчного панно зі справжніх яблук. Для свого 
твору автор обрав сад містечка Мон-Сен-Ілер у 
провінції Квебек. Панно, викладене монреальцем 
Олівером Лефебвром із 3750 плодів, називається 
«Steve Jobs Landart Tribute». Нагадаємо, що Джобс 
помер від раку підшлункової залози шостого 
жовтня цього року.


