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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
Вас чекає дуже неспокійний 
тиждень, протягом якого буде 
важко розібратися з тим, 
що відбувається. Овнам, які 
зможуть зберегти позитивне 

ставлення до подій навколо, тиждень здасться 
досить приємним.

ТЕЛЕЦЬ
Доведеться вирішувати 
серйозні професійні про-
блеми, справжньою причи-
ною яких є відсутність вза-
єморозуміння з колегами. 

Велика  ймовірність нових знайомств, хоча 
вони можуть принести неприємності.

БЛИЗНЮКИ
Близнюків, які ще не зна-
йшли свою другу «половин-
ку», чекає цікава зустріч. 
Хороший час для початку та 
зміцненя ділових стосунків. 

А також співпраці з існуючими партнерами.

РАК
Приватне життя тісно пе-
реплітається з роботою, і 
саме на початку тижня буде 
найбільш високою ймовір-
ність службових романів. 

Вдалий момент для проведення важливих 
переговорів.

ЛЕВ
Працювати, працювати і 
ще раз працювати — це 
лейтмотив тижня для левів. 
Розслаблятися не можна, 
спочивати на лаврах небез-

печно: недовго і впасти або бути поваленим 
недоброзичливцями та конкурентами.

ДІВА
Доведеться вибирати, що 
для вас важливіше — мож-
ливість самовиражатися, 
займатися цікавими спра-
вами або земні блага в їх 

грошовому еквіваленті. Спирайтесь на влас-
ні думки та бажання, а  не оточуючих.

ТЕРЕЗИ
Прийшов час дати другий 
шанс людині, з якою ви 
колись не змогли знайти 
спільної мови. Непоганий 
тиждень із точки зору діло-

вого співробітництва: вас готові підтримати 
всі.

СКОРПІОН
Намагайтеся не приймати 
втрати і труднощі початку 
тижня близько до серця. 
Якщо докласти хоч якихось 
зусиль, уже через кілька 

днів ситуація стане більш сприятливою, а 
перед вами відкриються нові можливості.

СТРІЛЕЦЬ
Навіть для того, щоб про-
сто зберегти все, чого ви 
встигли досягти, доведеть-
ся бути досить жорстким у 
спілкуванні. Будьте готові 

стійко зустріти несправедливу критику від 
впливових людей.

КОЗЕРІГ
Неоднозначна фінансова 
картина — можливі затрим-
ки очікуваних надходжень. 
Втім, свої борги мусите по-
вернути, що б не сталось. 

Можуть виникнути труднощі у стосунках з 
коханою людиною. 

ВОДОЛІЙ
У ваше життя вторгнеться 
щось зовсім нове, захоплю-
юче, здатне поглинути вас 
повністю. Це може бути як 
нове романтичне захоплен-

ня, так і якийсь діловий проект. Але одно-
значно це принесе вам успіх.

РИБИ
Сприятливий тиждень для 
бізнесу. Втім, варто вивчи-
ти та прорахувати, яку мак-
симальну користь можна 
отримати від нових зв’язків. 

В особистому житті не все так сприятливо. 
Подарунки долі щедрими не назвеш.
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На операційному столі лежить 
тесть, хірург — зять:

— Синку, ти, головне, коли по-
чнеш, не забудь про те, що якщо моя 
дружина стане вдовою, вона нео-
дмінно захоче переїхати жити до вас 
з Машею.

☺☺☺
Співробітники офісу сидять, 

працюють до 10 вечора, а одна мадам 
іде о 18.00. Один день так, другий, 
третій. Зрештою один співробітник 
запитує у начальника:

— Чому вона йде о шостій, а ми 
до десятої сидимо?

— Так вона ж у відпустці!
☺☺☺

— Мамо, я йду гуляти!
— З ким ти йдеш? А де ви гуляти-

мете? Ти коли повернешся додому? А 
на чому ти поїдеш? Що одягнеш?

— Тату, я йду гуляти!
— Добре.

☺☺☺
Дві блондинки святкують Новий 

рік:
— Cлухай, а того року Новий рік 

у п’ятницю був!
— Хух, добре, що не тринадця-

того…
☺☺☺

— Абраме, ти занедужав?
— Ні.
— А чого таблетки їси?
— Так термін придатності закін-

чується...
☺☺☺

Нападник футбольної команди 
питає суддю на полі:

— Яка кличка у вашого пса?
— У мене нема ніякого пса!
—  Як, сліпий і без пса?!

☺☺☺
Виявляється — огорожа навколо 

Верховної Ради складається із 450 
гострих металевих кілків. Це випад-
ковість чи так було задумано?

☺☺☺
Найбільш нейтральною краї-

ною у світі визнано Україну. Вона не 
втручається навіть у свої внутрішні 
справи.

☺☺☺
Подзвонила чоловікові, питаю:
— Ти мене дуже любиш?

Відповідає:
— Купуй.
Ось що таке — справжнє по-

дружнє взаєморозуміння!
☺☺☺

Що треба зробити, щоб у блон-
динки загорілись очі?

— Посвітити їй ліхтариком у 
вухо.

☺☺☺
— Зеник, що трапилося?
— Мене з університету вигнали.
— Не плач! Солдати не плачуть!

☺☺☺
Вітаємо! Ви потрапили в про-

граму ДАІ, і ми відразу ж починаємо 
з питання на 500 гривень. Чому ре-
мінь не пристебнутий?

☺☺☺
Жінка заходить до сусідки:
— Позичте, будь ласка, солі.
Та виносить. Жінка:
— Дивно, менше двох хвилин. 

Чоловік, коли до вас по сіль ходить, 
каже, щоб тільки достукатися до вас, 
треба хвилин 15, потім 15 хвилин 
пояснювати, що потрібна сіль. Потім 
ви 15 хвилин її шукаєте...

☺☺☺
На прийомі у лікаря:
— Знаєте, хворий, я дивився на 

вашу флюорографію і знайшов див-
ну помилку…

— Лікарю, у мене рак?!!
— Гірше, хворий, гірше…
— Боже! Що може бути гірше?!
— Ви живете за адресою, якої не 

обслуговує наша поліклініка.
☺☺☺

— А твої подружки всі страшні!
— А твої друзі всі п’ють!
— Так! Тому, що всі твої подруж-

ки страшні!
☺☺☺

Тема дисертації аспіранта: «Ухи-
лення від проходження військової 
служби методом імітації наукової 
діяльності».

Поблизу Бразилії помітили 
унікального дельфіна
Морські біологи виявили унікальний та дуже рідкісний 
вид білого дельфіна у водах Бразилії. Головний біолог, 
яка очолює дослідницьку команду, Каміла Мерей Сар-
торі розповіла, що маленький дельфін плив поруч із 
дорослим, мабуть, зі своєю мамою. Вона була звичай-
ного сірого кольору. У дельфінів-альбіносів дуже мало 
шансів вижити, оскільки їх вбивають хижаки. Також 
вони часто потрапляють у сітки браконьєрів через осо-
бливу будову свого тіла. 

Художниця спить у хліві 
зі свинями
На художньому ярмарку «Арт-Базель Маямі-
Біч» (США) відбулася презентація арт-інсталяції 
художниці Міру Кім під назвою «Я як свині, свині 
як я (104 години)». Дівчина лежить за склом на 
сіні поруч із двома сплячими свинями. Міру 
Кім — молода американо-корейська худож-
ниця, яка живе у Нью-Йорку. У своїх проектах 
вона вивчає схожість між людиною і свинею. У 
своєму попередньому проекті Міру Кім знялася 
зі свинями в їхніх загонах на свинофермах.

«В останніх подіях ми бачимо, 
що нам дуже часто опонують про-
фесійні популісти й навіть про-
вокатори, які людські болі вико-
ристовують як таран у боротьбі за 
власну політичну вигоду». 

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України про протести чорнобильців

«Ющенко — провінціал. І най-
більша його вада — не те, що в 
нього поруч була Юлія Тимошен-
ко, а те, що він просто терпіти не 
може конкуренції. По-перше, він 
не вибачає образ. По-друге, він не 
дозволить поруч із собою ще ко-
мусь сяяти».

Олександра Кужель, колишній 
голова Державного комітету 

України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва

«У Словенії президент їздить 
на роботу на велосипеді, і він ро-
зуміє, що таке, коли затор або 
коли не вивозять сміття. Наші не 
розуміють. Вони встали з золото-
го унітаза, пройшли по чистому 
кришталевому коридору, сіли у 
відполіровані, фантастично дорогі 
машини, їх довезли до місця при-
значення. Звідки прийде розумін-
ня, як живуть інші?».

Олександра Кужель, колишній 
голова Державного комітету Украї-
ни з питань регуляторної політики 

та підприємництва

«Українофоби при владі зни-
щують нашу мову та культуру, 
малороси тягнуть у ярмо євра-
зійської діри, нам нав’язали оку-
паційний Чорноморський флот, 

мільйони українців опинились за 
межею бідності. Закон про вибори 
обмежує народ у праві голосу».

Валентин Наливайченко, «Наша 
Україна» 

«Велика політика зайнялася 
мною, але якщо темна сила вибрала 
мене, обрушивши гнів самого дия-
вола, я готовий йому відповісти».

Роман Ландік, депутат Луганської 
міської ради

«Совок не пройде! Наш народ 
переміг більшовизм, переможе й 
цей режим, який насправді є слаб-
ким, тому що він тримається на 
брехні, несправедливості та раб-
ській психології «гомо совєтікус».

Валентин Наливайченко, «Наша 
Україна»

«Боротьба за те, 
щоб перемог-

ти на виборах, дуже 
важлива… Коли по-
одинокі політичні 
діячі збирають на мі-
тинги кілька сотень 
людей для того, щоб 
показати їх по теле-
баченню, це є не бо-
ротьбою, а акціями, 
які дискредитують 
ідею системної опо-
зиційної діяльнос-
ті… Політикам треба 
припинити «водити 
козу» для телебачен-
ня та Адміністрації 
президента, а показу-
вати силу через спіль-
ні заходи».

Микола Томенко, 
заступник голови Вер-

ховної Ради України


