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ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ 
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Пивний клуб 
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

ОВЕН
Чекайте на приємні зміни. 
Знайдете спільну мову з 
близькими, залагодите про-
блеми, що останнім часом 
затьмарюють стосунки з 

тими, хто вам дорогий. Кропітка робота, 
здійснена минулого тижня, принесе плоди.

ТЕЛЕЦЬ
Знизиться ділова актив-
ність, через що поступи-
теся конкурентам, які не 
випередили б вас за інших 
обставин. Не розраховуйте 

на розуміння близьких: ваші вчинки частіше 
засуджують, аніж схвалюють.

БЛИЗНЮКИ
Стосунки з родичами мо-
жуть раптово погіршитись із 
незрозумілих причин. Вам 
важко правильно оцінити 
події, що відбуваються в 

житті близьких, тож спроби втрутитися бу-
дуть не тільки марними, а й небезпечними. 

РАК
Хоча матимете достатньо 
справ, залишиться час і на 
відпочинок, розваги, спілку-
вання з друзями. Високий 
енергетичний потенціал 

дозволить уникнути перевтоми, навіть якщо 
ритм життя буде дуже насиченим.

ЛЕВ
Події змінюються надто 
швидко, тож не встигатиме-
те зорієнтуватися: то потра-
плятимете в точку, то зали-
шатиметеся ні з чим. У кінці 

тижня можливі конфлікти, які вам навряд чи 
вдасться швидко врегулювати.

ДІВА
Не піддавайтеся емоціям. 
Зберігати спокій принципо-
во важливо: без цього не 
зможете подолати вплив 
несприятливих тенденцій. 

Ви схильні переоцінювати власні сили, про-
те не варто сподіватися на легкий успіх.

ТЕРЕЗИ
Досягнення мети давати-
меться важче, а перепон 
побільшає. Що ж, це привід 
трохи знизити темп, змен-
шити ділову активність, об-

межитися рішенням нескладних завдань. Не 
випробовуйте організм на міцність.

СКОРПІОН
Вас чекає насичений тиж-
день, події якого настільки 
суперечливі, що часом ви 
будете дивуватися тому, як 
вони взагалі можуть відбу-

ватися одночасно. Розраховуйте винятково 
на власні сили.

СТРІЛЕЦЬ
Ваша чарівність вабитиме 
протилежну стать. Мож-
ливі цікаві пропозиції, за-
хоплюючі поїздки. Навіть 
найбільш непосидючі та 

нетерплячі Стрільці не будуть нудьгувати. У 
кишенях зашелестять купюри.

КОЗЕРІГ
Можливі значні успіхи у про-
фесійній діяльності, є вели-
ка ймовірність кар’єрного 
зростання. З’явиться шанс 
відновити якісь стосунки, 

зруйновані у минулому. Прекрасно ладнати-
мете з ріднею, особливо з дітлахами.

ВОДОЛІЙ
Складний і напружений 
період, що не підходить 
для імпровізацій, експери-
ментів, необдуманих дій. 
Корисний чужий досвід, тож 

не залишайте без уваги поради старших і 
досвідченіших людей.

РИБИ
Незважаючи на те, що ро-
бота забирає багато часу, 
ви не забуваєте і про осо-
бисте життя. Перша поло-
вина тижня сприятлива для 

спілкування в неформальній обстановці, 
романтичних побачень, знайомств.
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У США собакам заборонили 
гавкати довше 10 хвилин
Суд Лос-Анджелеса зобов’язав власників псів 
стежити за гавкотом своїх вихованців. Відтепер чоти-
рилапі можуть безперестанку гавкати не довше 10 
хвилин. Згідно з новими правилами, кожна наступна 
хвилина — платна й може обійтися хазяям кудлатих 
у 1000 доларів. За перший «проступок» свого собаки 
власник заплатить 250 доларів, за другий — 500, за 
третій — уже 1000. При цьому система штрафів буде 
застосовуватись як до господарів місцевих псів, так і 
до «гостей» міста.

Діма сказав «Привіт», а Даша по-
думки зіграла весілля та народила 
трійко дітей. 

☺☺☺
— Дівчата! Вчимося варити суп 

з фрикадельками! Спочатку необхід-
но очистити від шкірки пельмені... 

☺☺☺
Михайло Булгаков за фахом був 

медиком, а прославився як письмен-
ник. Ось що виходить, коли в лікаря 
розбірливий почерк.

☺☺☺
— Мій персидський кіт влашту-

вав на моєму персидському килимі 
персидську затоку!

☺☺☺
— Сусіде, що ж це коїться? Ваш 

пес з’їв мою курку!
— Спасибі, що попередили. Сьо-

годні його не годуватиму.
☺☺☺

Діти:
— У нас «Лексус»!
— А у мого тата «Мерс»!
— А у нас отакенний щур у під-

валі!
Всі хором:
— Та ти що!? Покажи!!!

☺☺☺
Мати одинадцяти дітей заявила, 

що для повної колекції їй бракує Во-
долія.

☺☺☺
Хлопчик із міста вперше приїхав 

до своїх у село. Оглядаючи терито-
рію, знайшов у траві кілька пляшок 
з-під молока, що лежали поряд. Зі-
рвавшись із місця, він чимдуж побіг 
у хату з криками: «Бабцю, я щойно 
знайшов гніздо корови!».

☺☺☺
Хлопчик запитує у тата:
— Тато, а що таке філіал?
— Синку, ти пам’ятаєш свій гор-

щик?
— Так.
— От твій горщик і є філіал на-

шого унітаза.
☺☺☺

Розмовляють дві пенсіонерки:
— Я відучила свого чоловіка 

гризти нігті.
— Як?
— Ховаю його зуби...

У любові — як на мотоциклі: 
третій або зайвий, або в колясці.

☺☺☺
Дівчина приходить здавати іспит 

із літератури. Екзаменатор:
— Прізвище, ім’я?
— Якщо не здам, то Анна Каре-

ніна...
☺☺☺

Олігарх — другу: 
— Уявляєш, я закохався! Але їй 

25, а мені 65. Але ж я дуже багатий! 
Як ти гадаєш, мої шанси збільшать-
ся, коли скажу, що мені 55?

— Твої шанси збільшаться, якщо 
скажеш, що тобі 75!

☺☺☺
— З вас штраф — 100 гривень.
— За що?!
— За те, що ловите рибу в нена-

лежному місці!
— Я не рибу ловлю. Я черв’яка 

купаю.
— Покажіть мені цього черв’яка. 

Так... З вас штраф — 200 гривень!
— А цього разу за що?!
— За те, що черв’як купається 

без купальника!
☺☺☺

Народна прикмета: якщо ви ви-
рішили подзвонити найкращій по-
друзі з телефону чоловіка, а на екра-
ні висвічує «Сергій Геннадійович» 
— це до розлучення...

☺☺☺
— Я минулого тижня опубліку-

вав у газеті оголошення, що шукаю 
собі дружину. І ось уже отримав ці-
лий мішок листів.

— І що в них?
— В основному одна і та ж про-

позиція: «Бери мою!».
☺☺☺

Учитель:
— Які зуби у людини з’являються 

останніми?
Учень:
— Штучні.

«Президент має абсолютно 
всю владу, але не здатен звіль-
нити навіть найбільш одіозних 
міністрів… Він лише вкотре про-
довжує їх перебування на висо-
ких посадах… Це нагадує Задзер-
калля, паралельну реальність. Де 
гарантія, що завтра вся країна не 
прокинеться з комендантським 
часом, який запровадять під при-
водом нападу інопланетян на Ка-
бінет Міністрів?».

Арсеній Яценюк, лідер партії 
«Фронт змін»

«Ви розумієте, звільняти є кого. 
Але питання в іншому. Нагадаю 
слова Кучми про те, що лава запас-
них дуже маленька. Так от, зараз 
взагалі немає цієї лави… Україні 

необхідно відійти від принципів 
партійності, земляцтва, відданості 
до мозку кісток. Країною повинні 
керувати менеджери, управлінці».

Геннадій Москаль, НУ-НС

«В Україні опозиція просто не 
вміє працювати з вулицею і соці-
альними групами, зате завжди до-
бре почувається під час договорів 
із владою, дискусій у телевізійно-
му форматі та пафосної боротьби 
на виборах». 

Віктор Небоженко, політолог

«Більшість фаворитів Яну-
ковича сьогодні дуже добре вла-
штувалися: вони наполягають, 
вимагають, аби Президент був 
рішучим, але коли відбуваються 

якісь неприємності, то їх немає».
Віктор Небоженко, політолог

«У нас є такі випадки, коли ме-
талева бочка має напис «власність 
народного депутата». Очевидно, 
там якісь Діогени в таких бочках 
живуть».

Анатолій Могильов, міністр 
внутрішніх справ України вимагає 

законодавчо врегулювати поняття 
«громадська приймальня 

народного депутата» 

«Українська музика — це не 
інвалід, якому потрібні милиці з 
квотування».
Олена Бондаренко, Партія регіонів 

про скорочення квот на українську 
продукцію в теле- та радіоефірі 

«Вибори — 
це єдиний 

спосіб влити сві-
жу кров у чахлий 
український полі-
тикум. Аби щора-
зу не доводилося 
пускати «погану 
кров», вибори ма-
ють бути своєчас-
ними і справедли-
вими. Хоча б тому, 
що іншого спо-
собу вирішення 
політичних кон-
фліктів і напруги 
Європа поки не 
придумала».
Віктор Небожен-

ко, політолог

Пес проковтнув дев’ять 
більярдних куль
Ветеринари у США влаштували конкурс на найне-
ймовірніший рентгенівський знімок, аби показати, 
які несподівані речі іноді ковтають домашні улю-
бленці. Переміг пес, який спромігся проковтнути 
аж дев’ять більярдних куль. Знімок нетямущому 
собаці зробили у ветеринарній лікарні штату 
Орегон. Кудлатого привезли у медзаклад занепо-
коєні власники, які помітили, що пес накульгує. 
Та невдовзі виявилося, що у нього в череві кілька 
кілограмів куль для гри у більярд. 


