
Найбільша студентська брехня: 
«Я сам усе здаю». 


Мене жодна реклама так не вби-

ває, як ця: «Як у 50 виглядати на всі 
100...». 


— Мужики! А у мене машина те-

пер — «дев’ятка»! 
— У тебе ж «шестірка» була...
— Перекинулася! 


Рекламу про кредити треба чита-

ти навпаки: не «Візьми кредит! Не-
має проблем!», а «Немає проблем? 
Візьми кредит!». 


Ніс засвербів — і печінка захви-

лювалася... 


Чорношкірий сперечається з бі-
лим:

— Ось ми, коли народжуємося, 
— чорні, коли мерзнемо — чорні, 
коли хворіємо — чорні, коли заго-
ряємо — чорні, коли бентежимося 
— чорні, коли нудить — чорні, коли 
лякаємося — чорні, коли вмираємо 
— чорні. А ви, коли народжуєтеся, 
— рожеві, коли мерзнете — сині, 
коли хворієте — жовті, коли засма-
гаєте — коричневі, коли сердитеся 
— червоні, коли нудить — зелені, 
коли лякаєтеся — бліді, коли вмира-
єте — сірі. І після цього ви ще нази-
ваєте нас «кольоровими»? 


Дивлячись, на чому їздять наші 

судді, прокуратура, міліція, головні 
лікарі, хірурги та гінекологи, почи-
наєш розуміти, як дорого цінують-
ся в нашій із вами країні свобода та 
здоров’я! 

Корпоратив вдався — це коли 
заходиш на роботу під свист і апло-
дисменти колег. 


Тільки що пропонувала чай, а 

тепер уже постіль... Ух! Подобаються 
мені провідниці!


СРСР, звичайно, був мирною 

державою, але кидати гранати нас 
учили ще зі школи. 


У нашому районі вночі ходити 

небезпечно. Але якщо втрьох — 
прибутково. 


Сидить п’яний на тротуарі, до 

нього підходить перехожий і запи-
тує: 

— Ви що тут сидите? 
— Кажуть, що Земля вертиться... 
— Ну й що?
— Чекаю, коли мій будинок 

під’їде! 


Чоловіча хитрість порівняно з 
жіночою — це художня самодіяль-
ність...


За останнє десятиріччя з Укра-

їни за кордон на заробітки виїхало 
5670 фізиків, 1349 хіміків, 986 біо-
логів і, що парадоксально, жодного 
даішника!


Лише 11 ударів знадобилося Во-

лодимиру Кличку, щоб перемогти 
збірну Англії з футболу. 


Коли мене запитують: «Дівчино, 

а вашій мамі зять потрібен?», то я 
завжди відповідаю: «Братові боксер-
ська груша не завадила б». 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

ОВЕН 

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 29 КВІТНЯ — 5 ТРАВНЯ

Відомості.інфо

№17 (657)

25 квітня - 1 травня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Почався набір учасників для 
експедиції на Марс 
Проект Mars One з подорожі на однойменну 
планету в один кінець офіційно відкрив набір 
учасників. Перші колоністи опиняться на Марсі 
через десять років, 22 квітня 2023 року. Чотири 
астронавти стануть першими марсіанськими 
колоністами і проведуть залишок життя в по-
селенні, яке побудують для них автоматами 
заздалегідь. До липня 2015 року відберуть 24 
кандидатів у астронавти, які наступні сім років 
будуть готуватися до польоту. 

Вчені довели, що шопінг 
кращий за бігову доріжку 
Британські вчені довели, що шопінг не менш ефек-
тивний і корисний для здоров’я, ніж бігова доріжка. 
Вони підрахували, що в середньому за рік жінка 
проходить магазинами 330 км, тобто втрачає калорії, 
які містяться аж у 67 шоколадках. Таким чином, регу-
лярний шопінг принаймні замінює пробіжку. А якщо 
ходити по магазинах швидко і тягнутися за речами, 
що висять вище голови, то й м’язи зміцнює. 

«Хто зі мною працював, знає, 
що в регіоні, де я працював, ми 
були «законодавцями моди», тоб-
то ми знали, що будувати і як буде 
краще». 

Віктор Янукович, Президент 
України 

«Це було сказано шовіністич-
ною істотою. Це нормальна росій-
ська антиукраїнська пропаганда». 
Ігор Швайка, ВО «Свобода» про не-

вдалий жарт російського шоумена 

Івана Урганта про українців

«Мікола Яновіч, вас сігодня 
відпрявляють у відстівку з усіма 
вашими кровосісями». 

Олег Ляшко, нардеп виступив 
із трибуни парламенту «мовою 

Азарова» 

«Громадяни очікують від на-
родних депутатів особливої прав-
ди, відвертості, небайдужості, 
зречення від лукавства та припи-

нення того, що нині відбувається в 
парламенті, — ярмарку політично-
го лицемірства». 

Володимир Рибак, спікер ВР про 
ситуацію в парламенті

«Наша опозиція в демокра-
тичних памперсах ходить. Іще не 
доросла до справжньої опозиції. 
Чудять, як діти в пісочниці». 

Михайло Чечетов, Партія регіонів 
вважає, що опозиція байдикує 

«Зв е р н і т ь 
увагу на 

менеджерів: за-
прошуються на 
роботу 23-річні 
на керівництво 
фі л а р м он і є ю , 
вчорашні гоп-
ники управля-
ють містами, 
міністри прихо-
дять керувати з 
дрібних фірм». 
Степан Гавриш, 

екс-перший 
заступник 

секретаря РНБО 

Якщо не ловитимете ґав, то зможете до-
вести все розпочате до кінця. Тиждень 
підходить для того, щоб врешті розірва-
ти зв’язки, що приносять більше страж-
дань, ніж радості. 

Ви говорите те, що думаєте, і це вияв-
ляється єдиною правильною тактикою. 
Завдяки такій відвертості вдасться уник-
нути непорозумінь. Отримаєте звістку 
від дорогої вашому серцю людини. 

Важко буде порозумітися навіть із тими, 
з ким ви непогано ладнали. На щастя, 
вам вдасться згладити гострі кути і дійти 
згоди зі співрозмовниками. Прислухайте-
ся до поради друга. 

Чекайте приємної звістки. Тих, кого лю-
бите, розумітимете з півслова. Не поспі-
шайте: це один із тих тижнів, коли діяти 
треба повільно й обережно, зважуючи 
всі плюси та мінуси. 

В особистому житті пануватиме гармо-
нія. Одиноким представникам знака зір-
ки віщують зустріч, яка може стати доле-
носною. А от із грошима буде туго, тому 
затягніть пасок і заощаджуйте. 

Упродовж тижня, попри сонячну весня-
ну погоду, домінуватиме пригнічений 
настрій. Водоліям ввижається, що над 
ними згустилися хмари, та це лише плід 
розбурханої уяви. 

Стрільці хочуть усе й одразу, а от одер-
жать мало що. Цього тижня ви тонко 
відчуватимете людей, безпомилково ви-
значаючи, що коїться у них у душі. Вашої 
підтримки потребуватимуть друзі. 

На Терезів очікують нові романтичні 
знайомства. Ризикуєте втратити голову 
від почуттів. Загострена інтуїція підкаже 
вихід із будь-якої ситуації, головне — не 
нехтувати передчуттями. 

Гаманець потовщає, а отже, настрій 
помітно покращає. Можете порадувати 
себе купівлею речі, про яку давно мрія-
ли. Кохана людина не зможе опиратися 
вашій чарівності. 

Цього тижня навряд чи хтось зможе від-
мовити Рибам: їхні чари діють на співбе-
сідників безвідмовно, а сонячна усмішка 
розтопить лід найхолоднішого серця. 
Ймовірний початок нового роману. 

Ви через свою різкість у висловлюван-
нях ображаєте друзів, ризикуючи наза-
вжди втратити їх. Не переоцінюйте свої 
можливості, беручись за те, що вам не 
до снаги. 

Вам вдасться заручитися підтримкою 
людей, які раніше не розділяли ваших 
поглядів. На самотніх Скорпіонів чекає 
спалах почуттів. Не бійтеся зробити пер-
ший крок: маєте шанс на взаємність. 
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Дозвілля

Сб 27.04 - 19 РОКІВ «КОРАБЛИКУ»!!! Святкування за участі Ор-
кестру Радості і Щастя «ПЕРКАЛАБА» (Івано-Фран-
ківськ) + купа розваг від М’ячика 

Нд 28.04 - «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні 
Пн 06.05 – Великодні Українські Вечорниці
Вт 07.05 – гурт “Гайдамаки” (Київ). Козак-рок. Презентація но-

вого альбому “Годі спати!”

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


