
Шановна компаніє Orbit, зробіть 
так, щоб у вашій рекламі герой брав 
тільки одну жуйку, будь ласка! А то 
мої друзі дістали з фразою: «Дай дві, 
як у рекламі».


Розмовляють дві пенсіонерки: 
— Я нарешті відучила свого чо-

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


Кажуть, гроші псують людей. 

Наш уряд із усіх сил старається, щоб 
прості українці не псувалися. 


Найкраща дієта: понеділок — 

береш яйце, вівторок — вариш, се-
реда — чистиш, четвер — їси білок, 
п’ятниця — їси жовток, а субота, не-
діля — розвантажувальні дні (нема 
чого об’їдатись!). 


Міліція пов’язала групу шахраїв, 

які продають дипломи в метро. «Та 
нам довелося їх відпустити», — за-
явив доктор економічних наук сер-
жант Іванов. 


Роздуми доньки про маму: 
5 років: «Мама знає все».
10 років: «Не все мама знає».
18 років: «Господи, та що взагалі 

мати про життя знає!». 
30 років: «Треба було слухати 

маму...». 


Алкоголік Степан довго не міг 
зрозуміти, як коти п’ють молоко, 
поки не розлив на підлогу півпляш-
ки горілки... 

Українські вегетарiанцi довели, 
що сало — це рослина. 


— Кажуть, що ти одружився...
— Так. Розумієш, не подобалося 

мені, як готують у нашій їдальні.
— А тепер?
— Тепер подобається. 


«Дороги іншої не треба, коли 

зорить Чумацький Шлях» — гімн 
«Укравтодору». 


Якщо три рази швидко плюну-

ти через ліве плече, то ймовірність 
одержати за це по голові збільшу-
ється втричі. 


— Любий, де ти був? 
— Бігав. 
— А чому футболка суха та не 

пахне? 
— А тебе не цікавить, де барсет-

ка з грошима, пальто і черевики? 


В аптеці мені наостанок сказали: 
«Приходьте ще!». Начебто елемен-
тарна ввічливість, але ніби прокля-
ли... 


— Я коли в парку був, то монету 

кинув у фонтан. 
— Навіщо? 
— Щоб потім повернутися. 
— І що, повернувся? 
— Довелося... Грошей на зворот-

ну дорогу не вистачило. 


Хочеш збільшити заробітну пла-
ту в два рази? Поклади її перед дзер-
калом. 
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Норвезька художниця готує 
сандвічі та фруктові салати   
у вигляді картин 
Норвезька художниця Іда Сківенес перетворила 
сніданок на справжнє мистецтво. Використову-
ючи сир, оливки, фрукти і йогурти, вона створює 
кулінарні шедеври, які навіть куштувати шкода. 
У її тарілці можна побачити Червону Шапочку 
та героїв «піксарівських» мультиків, а також 
бутерброди «за мотивами Ван Гога» й інші смачні 
шедеври. 

У США відкрилося перше кафе 
помийної кухні
Все меню закладу складається з продуктів, знайдених 
у сміттєвих баках. Автор ідеї — студент із Бостона. Він 
сам виступає в ролі і постачальника продуктів, і куха-
ря, і офіціанта. Максимус Талер — один із бостонських 
фріганів. Ці люди щоночі окупують смітники міста, 
шукають їжу й одяг. Вони виступають проти марно-
тратства. «Кожен продовольчий магазин Америки 
щодня викидає в контейнери продукти майже на 2,5 
тисячі доларів. Причому більша частина викинутої їжі 
не зіпсована», — розповів Талер. 

«Пригадується фраза з відо-
мого кінофільму «Іван Васильович 
змінює професію»: «Меня терза-
ют смутные сомнения: у Шпака 
— магнитофон, у посла — меда-
льон...». Диявол, як відомо, часто 
ховається в деталях». 
Леонід Новохатько, міністр культу-
ри про гонорар Президента Віктора 

Януковича за написану книгу 

«Ми повинні бути нещадними 
до цих виродків, одні з яких вче-
пились у чиновницькі крісла, а 
інші вбрались у суддівські мантії... 
Тому чи не найбільша радість сьо-
годення — це парламентська кри-
за. Сьогодні в Україні двовладдя, 

і цю владу, що засіла на Банковій, 
потрібно спустити в каналізацію». 

Ірина Фаріон, ВО «Свобода» 

«Рано чи пізно наше суспіль-
ство стане перед вибором: чи ми 
виходимо на мітинги, висловлює-
мо свою точку зору та зупиняємо 
цей хаос, чи скочуємося до стану 
абсолютного бидла». 

Роман Шрайк, блогер, засновник 
сайту durdom.in.ua

«В Україні Помаранчева ре-
волюція була прикладом того, що 
можна було боротися за свої пра-
ва у цивілізований спосіб… Зараз 
це робиться для роздмухування 

конфлікту, щоб людей хапали та 
садили. Не лідери постраждають, 
а ті діти, яких виводять за двісті чи 
триста гривень». 

Ганна Герман, Партія регіонів про 
«снігову атаку» на Ірину Горіну 

«Партія регіонів абсорбувала 
весь суспільний негатив. Її рей-
тинг стрімко падає. Ця політична 
сила перестає бути надійною опо-
рою для президентського крісла. 
Тобто Партія регіонів із колись 
міцної опори перетворилася на 
болото, в якому цей трон може по-
тонути». 

Костянтин Матвієнко, політолог 

«Мене мій чо-
ловік на ри-

нок не бере. Каже, 
як тільки мене впіз-
нають продавці, 
ціни виростають 
удвічі. Тому, щоб зе-
кономити, я сиджу 
в машині та чекаю». 

Ганна Герман, 
Партія регіонів 

Емоційне тло цього тижня нестабільне. 
Ви втрачаєте своє життєлюбство й опти-
мізм, дратуєтеся через дрібниці. Вдасть-
ся подолати льодяну стіну між вами та 
людиною, якій симпатизуєте. 

Цього тижня порадуйте тих, кого любите. 
Знайдете слова підтримки та схвален-
ня для кожного. У вас виходить контр-
олювати емоції, тож багатьох помилок 
вдасться уникнути. 

Близнюки потраплять у коловорот подій. 
У такому швидкому темпі важко буде не 
втратити голову, але навіть зараз вам 
вдається не наробити помилок. Головне 
— не лінуватися. 

Навіть якщо ви вважаєте, що хороша лю-
дина — це не професія, саме на добро-
ту, чесність і відкритість треба звертати 
увагу, обираючи нових друзів. Цього 
разу перше враження буде правильним.

Щось надто часто у ваші справи поча-
ли втручатися сторонні. Така увага до 
вашої персони вже починає дратувати. 
Попри намагання, уникнути конфлікту 
навряд чи вдасться. 

Цього тижня Водолії похмурі та відлюдь-
куваті. Настрій помітно погіршився. Ви 
бачите все у тьмяних тонах, перебіль-
шуєте невдачі. Не беріть усе близько до 
серця, і сонце визирне з-за хмар. 

Шукаєте собі неприємностей? Нічим ін-
шим пояснити ваші вчинки цього тижня 
не можна. Ви наче навмисно поводитеся 
так, щоб усі були вами незадоволені. Та-
кими темпами ризикуєте нажити ворогів.

Тиждень буде плідним, якщо не літати-
мете у хмарах. Перед тим як зводити 
повітряні замки, подумайте, чи не краще 
побудувати щось надійніше. Не довіряй-
те малознайомим. 

Хоча багато що йтиме не так, як хотіло-
ся б, упораєтеся з усіма труднощами. У 
стосунках важливим буде вміння дійти 
компромісу: якщо нав’язуватимете свою 
думку, сварки не минути. 

Риби нервують, а тому припускаються 
помилок. Глибоко вдихніть, заспокойте-
ся та зосередьтеся. Будьте поблажливі 
до слабкостей близьких, бо й ви не до-
сконалі. 

Ви гостро реагуєте на зауваження, відля-
куючи цим від себе людей: їм здається, 
що знайти з вами спільну мову нелегко. 
Стриманіше відповідайте на критику, 
адже здебільшого вона доброзичлива. 

Менше експериментуйте, особливо якщо 
йдеться про щось важливе. Цього тижня 
Скорпіонам доведеться робити те, що є 
для них нецікавим, через що дратувати-
метеся. 
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Дозвілля

Пт 12.04  «Лише Вершки: 1990-2013». Нова дискотівка! 
Сб 13.04  гурт «ТРИСТА8ІСІМ» (Ужгород). Фольк-панк-рок з 

елементами ска, фанку та рок-н-ролу 
Нд 14.04  гурт «RAFFINAD PEOPLE» (Луцьк). Jazz-pop, soul, 

fusion 
Пт 19.04  «РОКотека» 
Сб 20.04  камеді-шоу «ШТУРВАЛ». Сьома серія. За участі: «Пер-

ша Сільська Збірна» та «Коліжанки» 
Нд 21.04  «URBAN PARTY». Частина 6. За участі: «ГАВРИК» 

(Львів), «ГЛАВА 94» (Львів) та DJ NJOI (Луцьк) 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


