
І що за життя! Я досить скромна 
і вихована жінка, проте розмовляти 
іноді доводиться так, немов у мене 
дві судимості... 


Прокидатись о сьомій ранку на 

роботу — це справжня мука! Зате 
схопитись о третій годині ночі на 
рибалочку — це відпочинок! 


— Алло, це жіноча консультація? 
— Так. 
— А педаль гальма праворуч чи 

ліворуч? 


На екзамені з права: 
— Професоре, наголошу, що 

шпаргалка є моєю власністю, а ви її 
вилучили без дотримання відповід-
ної процесуально-правової проце-
дури! 


Коли учень матюкнувся на уро-

ці, трудовик вигнав його зі слова-
ми: «Іди, я навчив тебе всьому, що 
знаю». 


Вчора лісоруб Петрович зі своєю 

бензопилою «Дружба» повертався з 
роботи. Коли на нього напало шість 
хуліганів, перемогла «Дружба». 


У дворі все догори дриґом: ас-

фальт перекопаний, дерева з ко-
рінням вирвані, на місці пісочниці 
— яма глибиною метрів зо шість. А 
посеред усього цього хаосу лежить 
дівчинка: платтячко брудне, руки 
розкинуті, дихає ледве-ледве. До ма-
лої підходить бабуся і з жахом питає: 

— Дитинко, що з тобою?! 
Дівча відкриває спочатку одне 

око, потім — друге та слабким голо-
сом каже: 

— Ху-у-у-у-х, награлася! 

Ідеальна угода — це коли дві лю-
дини вважають, що обдурили один 
одного.


Тільки у нас у країні можна: 

платно народитися, платно вчитися, 
платно лікуватися, платно померти і 
безкоштовно... працювати! 


Купив надувне ліжко. В інструк-

ції сімома мовами написано: «Не 
використовувати для плавання». І 
тільки українською: «На воді три-
майтеся за бічні ремінці». 


З’їздив у кардіоцентр. Повісили 

апарат для добового виміру тиску: 
манжета на руці та моторчик у су-
мочці. Періодично тиск міряє. На 
зворотному шляху підійшло два 
гопники: хто такий, мовляв, звідки? 
Стоїмо, значить, обстановка заго-
стрюється, і тут цей моторчик почав 
гудіти — манжету качати. Я від не-
сподіванки аж випростався і завмер 
(забув про нього). Ці два типи теж 
очманіло на мене дивляться: раптом 
дзижчати почав, а ліва рука накачу-
ється на очах! Через кілька секунд 
мотор заглухнув, і тут я механічним 
голосом робота видаю: «Ввімкнено 
бойовий режим». Як же вони тікали! 


У наш час людей із хорошим на-

строєм можна записати або в Черво-
ну книгу, або в наркодиспансер. 


— Що вам заважає бути самим 

собою? 
— Етикет і кримінальний ко-

декс... 


Вихідні... Прибирання... По чому 
треба постукати, щоб виліз містер 
Пропер?! 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

ОВЕН 

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 29 ЛИПНЯ — 4 СЕРПНЯ

  Відомості.інфо

№30 (670)

25 - 31 липня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Американець лякає людей, 
бігаючи з половиною 
власного тіла в руках 
Комік Енді Гросс розігрує людей на вулицях мото-
рошним фокусом: він з’являється зненацька в не 
дуже людних місцях, тримаючи в руках половину 
власного тіла. Реакцію очевидців, нажаханих та-
кою картиною, знімає на відео. Ролики вже стали 
хітами на YouTube, набравши більше мільйона пе-
реглядів. У вільний від цієї розваги час Гросс ви-
ступає на стендап-шоу й показує чарівні фокуси. 

Для парижан випустили 
«путівник по туристах» 
У Парижі з’явився новий туристичний гід: не путівник по 
пам’ятках, а гід по... туристах для городян. Мета видання 
— навчити ввічливості водіїв таксі, офіціантів і власників 
готелів, які відомі своїми грубощами, та показати їм, що 
у різних національностей можуть бути різні уявлення 
про відпустку. В буклеті, зокрема, йдеться, що британці 
полюбляють, коли до них звертаються на ім’я, китайці 
одержимі шопінгом, німці люблять точність, а італійці по-
дорожують групами та пізно вечеряють. 

«Хотілося б нагадати пред-
ставникам московської влади, що 
коли в Києві було хрещення Русі, 
то ніякої Москви ще в проекті не 
було і ця імперська пиха трохи не-
актуальна. Сучасна Росія до Русі 
має такий же стосунок, як сучасна 
Румунія до Римської імперії». 

Андрій Іллєнко, ВО «Свобода»  

«Два місяці били байдики в 
парламенті, тепер на два місяці по-
їхали на Багами і Мальдіви. Де в 
Конституції написано, щоб зако-

нодавець міг чотири місяці відпо-
чивати?» 

Михайло Чечетов, депутат ПР про 
роботу опозиції в ході другої сесії 

парламенту сьомого скликання 

«В Януковича сьогодні дуже 
нелегка роль — із таким скрего-
том провести нас до Європи, і я 
особисто би порівняв його з Мой-
сеєм. Його лають, і Мойсея лаяли 
і проклинали: куди ти нас ведеш, 
ми втомилися, хочемо жерти, по-
вертаємо назад... Але він продо-
вжував свою місію». 

Ян Табачник, депутат ПР 

«Ще десять років тому Україна 
«змагалася» з Албанією в тому, хто 
бідніший. Судячи з усього, зма-
гання нами безнадійно програно. 
Україна під шумок євроінтегра-
ційної балаканини впевнено «аф-
риканізується». Слід очікувати, 
що невдовзі Україна посяде «по-
чесне» останнє місце в Європі за 
рівнем ВВП і життєвим рівнем 
громадян». 

Віктор Медведчук, екс-глава 
Адміністрації Президента 

«Лю д и н у , 
яка пу-

блічно довела 
к л е п т о к р а -
тичний, каз-
нок р а дс ь к и й 
характер ро-
сійської влади, 
звинувачують 
у розкраданні. 
Ті, хто вкрав 
країну, садять у 
в’язницю того, 
хто довів цю 
крадіжку». 
Юрій Луценко, 

екс-глава МВС 
України про 

вирок росій-
ському по-

літику Олексію 
Навальному 

Не все йтиме так, як заплановано. Та не 
переймайтеся: що не встигнете зробити 
зараз, те доробите потім. Використовуй-
те кожну вільну хвилинку для відпочинку. 
Побалуйте себе чимось смачненьким. 

Більшість проблем цього тижня Тельці 
створюють собі самі. Навіть не пробуєте 
шукати з кимось спільну мову та зовсім 
не приховуєте, що думка інших вам не 
важлива. 

Будьте обережні з висловлюваннями та 
критикою цього тижня: якщо образите 
когось, то у вас з’явиться мстивий і ви-
нахідливий ворог. Непорозуміння вини-
катимуть частіше, ніж зазвичай. 

Доведіть до кінця те, що дійсно важливо, 
перш ніж братися за нове. У стосунках 
Раки зараз до смішного сентиментальні. 
Шкода тільки, що смішно не їм. Скиньте 
рожеві окуляри. 

Тиждень видасться не з легких. І причи-
на в тому, що Леви бачитимуть усе, що 
відбуватиметься, у похмурих тонах. На-
справді не все так погано, намагайтеся 
не перебільшувати. 

Ви життєрадісні та доброзичливі як ніко-
ли. На душі погідно. Водолії буквально 
сяють, і це помічають усі — почуєте не 
один комплімент. Проведені з коханими 
миті будуть незабутніми. 

Цікавий і насичений тиждень. Фортуна 
посміхатиметься представникам цього 
знака. Не проґавте ті можливості, які 
вона зараз вам дарує. А для цього треба 
відірватися від канапи. 

Зосередитися цього тижня Терезам буде 
ой як важко! Доведеться перемикатися з 
одного на інше, а це дуже втомлює. Не 
розривайтеся, зупиніться, віддихайтеся 
й спробуйте розставити пріоритети. 

Дівам доведеться похвилюватися, та всі 
побоювання виявляться даремними, тож 
зітхнете з полегкістю. Теревенячи зі зна-
йомими, особливо з жінками, ризикуєте 
бовкнути зайвого. 

Вам вдається не тільки уникнути кон-
фліктів, а й примирити посварених. Для 
когось станете справжнім янголом-охо-
ронцем, і ця людина віддячить вам сто-
рицею. 

Сприятливий тиждень. Ви легко знахо-
дите спільну мову з усіма, навіть із тими, 
кого ще недавно не розуміли чи не хо-
тіли розуміти. Чудовий настрій ніщо не 
захмарюватиме. 

Не розраховуйте на легкі перемоги і чи-
єсь плече, підставлене для опори: щоб 
досягти чогось, муситимете попітніти, а 
покладатися на когось, окрім себе, не 
варто. 
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Дозвілля

Пт 26.07 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 27.07 — гурт «Freedom» (Луцьк). Акустика 
Нд 28.07 — Остання «Зелена» вечірка сезону! 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


