
Чоловіча прикмета: почав зачі-
суватися вранці — пора стригтися. 


Коли я була маленькою, то мрія-

ла, що одного разу мене забере пре-
красний принц кудись далеко-дале-
ко. Тепер про це мріє мій батько. 


Українські медики про дороги: 
— Наші дороги — найкращі: і 

грижу вправлять, і камені з нирок 
витрусять! 


Купила в овочевому відділі: 

єгипетську картоплю, китайський 
редис, польські огірки, турецький 
часник, ізраїльську селеру. Я пере-
прошую, але в нас в Україні що, крім 
цін, нічого не росте? 


Думала, що вийшла заміж, а вия-

вилося, що взяла на виховання сина 
свекрухи... 


Плюси ходіння у нижній білизні 

вдома: зручно, не жарко, легко ру-
хатися, тіло дихає, нічого не дратує. 
Мінуси: дзвінок у двері. 


Українське незалежне правосуд-

дя — найнезалежніше у світі: від за-
кону воно взагалі не залежить. 


Вітати вчителя першого вересня 

з Днем знань — те саме, що привіта-
ти коня з початком весняно-польо-
вих робіт. 


Я таке опудало поставив у себе 

на городі, що ворони повернули 
врожай за минулий рік. 

— Діти, хто може назвати слово, 
в якому є літера «ч»? 

— Сковорідка. 
— Івасю, та де ж у «сковорідці» 

літера «ч»? 
— У ручці. 


Не поспішайте пропонувати 

руку й серце: а що як візьме?! А по-
тім буде вам цим докоряти: «Який 
ти безрукий!», «Який ти безсердеч-
ний!». 


— Фімо, навіщо ти взяв новий 

пакетик чаю? 
— На старому вже ниточка обі-

рвалася. 
— А що, рук немає, щоб приши-

ти? 


Читаю: «Пачка цигарок за 10 гри-
вень щодня позбавляє тебе 3660 гри-
вень у рік. За ці гроші можна поїхати 
на тиждень до Праги». Я от не курю. 
Питання: чому я ще не в Празі? 


Дивлячись на деяких людей, ро-

зумієш, що ти не з тих, кому можна 
довірити зброю. 


Я зрозуміла, що від кохання одні 

проблеми, ще в шість, коли у мене 
почався діатез від жуйки Love is. 


Нардепи часто застрягають у 

ліфті, тому що за звичкою натиска-
ють кілька кнопок одночасно. 


Виявилося, що футболісти збір-

ної України грають під фонограму. 
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Зірка Мережі кіт Полковник 
Няв потрапив до Книги 
рекордів Гіннеса 
Полковник Няв став зіркою Інтернету після запуску 
його сайту й облікових записів у соцмережах, на 
які підписано понад два мільйони користувачів. 
Популярність дворічного кота гімалайської породи 
пояснюється незвичним забарвленням і смішною 
кошлатою шерстю, яка додає його мордочці суво-
рого «полковницького» виразу. Наразі шерсть кота 
досягає майже 23 см. 

Викрадачі дали заручниці 
грошей, дізнавшись, що її родині 
нічим платити викуп 
Кримінальні авторитети у Китаї захопили 11-річну ді-
вчинку, сподіваючись таким чином змусити сплатити борг 
її тата-ігромана. Спочатку планували «струсити» з батьків 
щонайменше мільйон юанів, але після довгих розмов із 
«жертвою» злочинці усвідомили, що отримати викуп не-
має жодних шансів. Закінчилося тим, що викрадачі дали 
маленькій заручниці 500 юанів і відправили геть. 

«Ця «берлінська стіна» за заду-
мом повинна пройти на кордонах 
України та ЄС».

Арсеній Яценюк, голова фракції 
«Батьківщина», про те, що Росія 

прагне створити нову «берлінську 
стіну» на кордонах України та ЄС

«Опозиція, як завжди, зали-
шилася, що називається, на узбіч-
чі». 
Михайло Чечетов, регіонал, про те, 

що опозиція не змогла 
перешкодити сесії Київради 

«Необхідно діяти відповідно 
до закону. Тоді як опозиціонери 
діють, як «брати-мусульмани», — 
б’ють і громлять». 

Володимир Олійник, нардеп від 
Партії регіонів, про спроби опозиці-

онерів зірвати сесію Київради 

«Якщо Москва не блефує, то 
хай спочатку забере свою воєн-
ну базу. Впевнений, в Україні бу-
дуть тільки раді, якщо північний 
сусід позбавить нас труднощів, 
пов’язаних зі статусом «страте-

гічного партнера». Бо як мінімум 
останніх сто років він нам дуже 
дорого обходиться. І якщо Москва 
не блефує, то першочергово треба 
забрати воєнну базу з території 
країни-нестратегічного партнера. 
Якщо ж вона Росії так потрібна, 
то нашій владі треба перевести 
питання у суто ринкову площину. 
Так, США платить своєму страте-
гічному партнеру Південній Кореї 
12,6 млрд дол. за оренду 20 тис. га». 

Балога Віктор, депутат, про 
відносини України з РФ

«Об і ц я л и 
«повер-

нути країну 
народу». Як 
вони (КПУ) її 
п ов е р т а ю т ь , 
ми бачимо: до 
обіду вони в 
опозиції, після 
— з Партією 
регіонів. Хто 
добре погодує 
— з тим вони і 
будуть». 

Володимир 
Яворівський, 

депутат 
«Батьківщи-

ни», про КПУ 

У гаманці нарешті з’являться гроші, і це 
буде дуже доречно, бо Овни вже збира-
лися перейти на сухарі з водою. Настрій 
покращиться. Посиденьки з друзями за-
рядять позитивом. 

Плідний тиждень. Та вам наче мало тих 
проблем, що є: з наполегливістю, якій 
можна було би позаздрити, створюєте 
собі нові. Не шукайте скрізь подвійне 
дно, не підозрюйте тих, кого любите. 

Ви стараєтеся дивитись у майбутнє без 
остраху, зберігати рівновагу, та вибити 
вас із колії цього тижня дуже легко. І на-
лаштовані щодо вас вороже цим скорис-
таються. 

Вами намагатимуться маніпулювати, пе-
реконуючи в ілюзорності ваших задумів, 
але ви все одно вчините по-своєму. І бу-
дете праві. Крок за кроком наближайтеся 
до своєї мрії. 

Цього тижня Леви легко досягнуть свого. 
Та не перепрацьовуйте, щоб не видиха-
тися на півдорозі. Багато одиноких пред-
ставників знака нарешті зустрінуть свою 
половинку. 

Піклуйтеся про рідних: їм як ніколи по-
трібне ваше тепло. Цього тижня сім’я 
— передусім. Відволічіться трохи від ро-
боти, зануртеся в атмосферу родинного 
затишку. 

Обмірковуйте кожен свій крок, якщо хо-
чете уникнути неприємностей. Довіряйте 
шостому чуттю: воно підкаже, як діяти. 
Заслужите повагу людини, думка якої 
для вас дуже важлива. 

Дбаєте про інших більше, ніж про себе. 
Альтруїзм — це, звісно ж, добре, та не 
переборщіть, інакше вашою добротою 
почнуть зловживати. Не забувайте про 
відпочинок. 

Якщо хтось цього тижня і критикуватиме 
Дів, то суто через заздрощі. На вас чека-
ють незабутні романтичні побачення. Не 
варто нехтувати своєю безпекою, будьте 
уважні: ймовірне отримання травм. 

Приводів для хвилювань немало. Силку-
ватиметеся тримати себе у руках, але це 
не завжди вдаватиметься. Ймовірно, вас 
хотітимуть зробити жертовним ягням, 
зваливши чужу провину на ваші плечі. 

Події розвиваються не так, як ви сплану-
вали. Доведеться підлаштовуватись. У 
спілкуванні будьте готові до компромісів. 
Близькі потребуватимуть вашої уваги та 
допомоги. 

Здаватиметься, що вас недооцінюють, 
уперто не помічають докладених вами 
зусиль, але це не так. Імовірне просу-
вання кар’єрними сходинками. На Скор-
піонів чекають незабутні миті з коханими. 
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  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

Дозвілля

Вт, Ср, Чт — фольк-бенд “Жовтий Човен” 

Пт 06.09 — гурт «ПЛАСТИЛІН» (Ковель-Луцьк). Диско-Джаз-Рок 
Сб 07.09 — «POP VS ROCK». Батл-танцульки від М’ячика та Тіми 
Нд 08.09 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні 

Пт 13.09 — гурт «BAND.IT» (Львів). Кавер-Бенд 
Сб 14.09 — «РИТМОТЕКА». Нова дискотівка! 
Нд 15.09 — Рок-Н-Рульні танці 

Стежте за афішами - можливі зміни.

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


