Плюшевий ведмедик став
мамою для покинутого
лошати

Вчений розгадав таємницю
чудовиська з озера Лох-Несс
Італійський вчений запевняє, що розгадав таємницю
страшного чудовиська з шотландського озера Лох-Несс.
Доктор Луїджі Піккарді вважає, що ніякого таємничого і
древнього монстра просто не існує. Геолог стверджує, що
усі зафіксовані випадки появи Нессі в темних водах озера
Лох-Несс насправді були бульбашками, утвореними під
дією геологічних сил. Більша ж частина тих, хто вірить в
існування монстра, впевнена в тому, що в озері Лох-Несс
живе дивом уцілілий плезіозавр. На думку скептиків, міф
про чудовисько є результатом складної містифікації.

М’яка іграшка замінила осиротілому двотижневому лошаті на ім’я Бриз маму. Покинуте дитинча
знайшли рятувальники поруч з парком у Великобританії. Знесилену тварину доставили в найближчу ветеринарну клініку. Однак лоша не йшло
на поправку. Тому медики підселили до нього
півтораметрового плюшевого ведмедя. Бриз дуже
прив’язався до іграшки і став набирати вагу.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«З

гідно
з
даними
соціологічних
досліджень, ми
можемо
чітко побачити,
що 20% людей
категорично
відкидають
Україну як незалежну державу і демократію
як
принцип.
Це
екстракт
«совка» за вибором», а також прошарок
гопників і гангстерів. З цими
людьми немає
сенсу домовлятися про нову
Україну».

Луцька маршрутка: влітку — мікрохвильовка, взимку — холодильник…


Штани — D & G, туфлі — Gucci,
майка — Armаni, сумка — Louis
Vuitton... Одного не можу зрозуміти:
що ти робиш у автобусі?


Зустрічаються два директори
українських підприємств:
— Ти своїм зарплату платиш?
— Ні.
— І я ні. А вони все одно на роботу ходять?
— Ходять.
— І мої ходять. Може, вхід платний зробимо?


У школі на уроці ОБЖ вивчають
прийоми першої медичної допомоги:
— Назаре, що б ти зробив, якби
твій молодший брат проковтнув
ключ від вхідних дверей?
— Лазив би додому через вікно.

Юрій Луценко, екс-міністр
МВС



 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«В Україну приїжджає набагато більше злодіїв у законі, ніж
у минулі роки. У нас зараз дуже
комфортно — законодавство не
передбачає ні адміністративної, ні
кримінальної відповідальності за
в’їзд в країну після депортації».
Віталій Стрижак, заступник начальника управління по боротьбі
з організованою злочинністю МВС,
заявив, що Україна стала комфортною країною для злодіїв у законі

«Те, що накрапали прокурори
у справі про вбивство Щербаня, не

називається юридичною мовою обвинуваченням — це казки діда Рената. Вони не мають ніякого відношення до юридичного документа».
Сергій Власенко, захисник експрем’єра Юлії Тимошенко

«Завили комуністичні виродки, кримінальні регіонали і ще
якийсь завербований послід…
Мова вижила, нарощує м’язи і,
всупереч усьому, просториться
всією країною. А виродки як символ рабства і зла нехай бадьористо
виповзають зі своїх нір, аби ми по-

бачили всю їхню жалюгідність».
Ірина Фаріон, ВО «Свобода», про
свою поїздку до Донецька, де комуністи намагалися зірвати її зустріч з
прихильниками

«Я перший, хто буде просити
Президента прийти в парламент
до депутатів, і перший, хто буде
виступати проти того, щоб він
прийшов у цирк подивитися на
клоунів».
Михайло Чечетов, Партія регіонів
про можливий виступ Президента
Віктора Януковича у Верховній Раді

Поїзд Львів — Сімферополь. Заходить провідниця:
— Іноземці є?
Скрізь відповідають, що ні. Вона
виходить у коридор і кричить:
— Іване! Вирубуй кондиціонер!
Тут одні наші!


— Куме! ви вчорашній борщ будете?
— Буду!
— Приходьте завтра!

Сідає українець у потяг: заходить у вагон, знайшов своє купе.
Відчиняє двері — а там троє негрів
сидять!
Українець:
— Ой, хлопці! А що тут горіло?


Сиджу в темряві: ноутбук, ліворуч шоколадка. Намацую щось довгасте і кусаю... Немає у мене більше
флешки на 16 гігабайт.


— Бачите який ви є, куме... Собі
взяли більший шмат сала, а мені лишили менший.
— А ви як би зробили?
— Та, думаю, взяв би менший.
— Ну то що ви хочете, я ж вам і
залишив менший!


Тільки в Україні беруть рекламки на вулицях не для того, щоб почитати, а щоб допомогти тому, хто
роздає.


— Офіціанте! В моєму супі щось
плаває!
— Так це суп, у ньому завжди
щось плаває...
— Так, але воно пливе брасом і
хвильку жене!


У нашій країні яма будь-якої
глибини і розміру на дорозі вважається неіснуючою, якщо перед нею
поставлено знак «Дорожні роботи».


Скрізь мух вбивають газетою і
тільки у Львові підручником російської мови.

Афіша заходів пивного клубу
«Оболонь»
Пт 05.07 — «Тільки Хіти». Дискотівка
Сб 06.07 — «Лише Вершки: 1990-2013». Дискотівка!
Нд 07.07 — POP-PUNK ФЕСТИВАЛЬЧИК. За участі гуртів:
Superkeks! (Чернівці), Серцевий Напад (Чернівці), Княжий Градъ (Луцьк)
Пт 12.07 — гурт «Дядя Гєна і Компанія» (Луцьк). Pop-Jazz
Сб 13.07 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні
Нд 14.07 — Літній Екватор. Спекотні танці

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а.
Телефон для довідок:
(0332) 72-33-53.
www.morepiva.com;
e-mail:obolon@morepiva.com

 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 8 — 14 ЛИПНЯ

ОВЕН
Тиждень вимагатиме продуманих вчинків і відповідальних рішень. Настала
пора розставити пріоритети. На роботі
звільнитеся від усього, що було зайвим.
Виникне необхідність у поїздках.

ТЕЛЕЦЬ
Професійні інтереси будуть переплітатися з сімейними. Будьте уважні до друзів,
але намагайтеся не просити допомоги,
якщо зіткнетеся з фінансовими труднощами. Старайтеся менше нервуватися.

БЛИЗНЮКИ
Матимете прогрес у професійних справах. Колеги та керівництво оцінять ваші
прагнення та ентузіазм. Ви отримаєте
шанс зробити багато корисного. Відновите спілкування з колишніми друзями.

РАК
Тиждень буде сприятливим — вас очікують слава і гроші. Знайомі повернуть
борги. Близькі люди порадують приємними сюрпризами. Варто більше часу провести вдома й завершити старі справи.

ЛЕВ
Перед вами відкриються запаморочливі
можливості і нові перспективи. Однак не
слід розповідати про свої наміри першому зустрічному. Також не можна діяти зопалу. Постарайтеся уникати перевтоми.

ДІВА
Вдалий період для ділових зустрічей і
переговорів. Варто забути на час про
амурні справи і зосередитися на вирішенні фінансових питань. Намагайтеся
не обмежувати спілкування з родиною.

ТЕРЕЗИ
Хороший час для подорожей та фізичних
навантажень. Вас очікують ділові й особисті побачення. Зараз будь-яка справа
буде вдаватися, однак не поспішайте
приймати кардинальні рішення.

СКОРПІОН
Можлива поява свіжих ідей, а також нових джерел підробітку. Будь-яка діяльність вимагатиме значних зусиль. Тим,
хто ще не має сім’ї, варто якомога більше часу проводити поза домом.

СТРІЛЕЦЬ
Найбільш важливі справи варто планувати на першу половину тижня. Ви ризикуєте потрапити в неприємну ситуацію.
Варто відмовитися від прийняття важливих рішень і не давати зайвих обіцянок.

КОЗОРІГ
Вам важко буде приймати важливі рішення. Можливі непорозуміння в спілкуванні
з людьми. Тиждень хороший для шлюбу,
а також нових знайомств, особливо з
представниками протилежної статі.

ВОДОЛІЙ
Доведеться зіткнутися з непорозуміннями. Важливі рішення варто поки що відкласти. Фінансове становище буде хитким. Намагайтеся триматися подалі від
людей, які вже одного разу підвели вас.

РИБИ
Будь-яка дрібна сварка може перерости
у скандал. Варто приділити більше уваги
дітям. Тиждень буде несприятливий для
розвитку сімейних і романтичних стосунків, тож поводьтеся стримано.

