Учасники марафону в Китаї з’їли
мило замість енергетичних
батончиків
Курйозний випадок стався в китайському місті Ціньюань,
де 20 березня відбувся марафонський забіг. 12 тисяч
бігунів звернулися за медичною допомогою — вони
стали скаржитися на судоми, запаморочення, біль у
животі і розтягнення зв’язок. У результаті з’ясувалося,
що замість батончиків спортсмени з’їли мило, яке
знаходилося в подарункових пакетах, розданих перед
забігом.

Внучка Сталіна показала
свої татуювання

15

Внучка радянського диктатора Йосипа Сталіна,
дочка Світлани Аллілуєвої з Портленда (США)
Кріс Еванс опублікувала в соцмережі фотографії
своїх татуювань. «Татуювання від Педро Дорсі,
туфлі від Sketchers, я — від мами (дочки Сталіна
Світлани Аллілуєвої — ред.)», — прокоментувала
Еванс знімки, опубліковані 20 березня 2016 року
на її сторінці в Facebook.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«Зараз вибудувані кримінальні схеми за
участі лісників,
контрабандистів, митників,
за сприяння
правоохоронців
та із залученням
партнерів у країнах ЄС. Саме
вони вирубують
ліс без дозволів
і вивозять його
без сертифікатів».
Ігор Попов,
народний
депутат
України,
заступник
Голови
Комітету
з питань
запобігання
і протидії
корупції
 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Російська історична та політична думки завжди прославляли
зв’язок реформ та репресій і зневажали політиків, які намагалися модернізувати суспільство без насильства. Так що популярність Сталіна
— навіть після кількох десятиліть
чесної розповіді про його злочини
— цілком зрозуміла».
Віталій Портников, журналіст
«Коли Томенко та Фірсов «хлопали дверима», про них думали як
про чистоплюїв і ніяково дивилися
їм услід. Але після партійної «за-

чистки» статус обох «політемігрантів» змінився кардинально: вони
виявилися інакодумцями і без п’яти
хвилин — борцями з режимом».
Орест Сохар, шеф-редактор
«Обозревателя»
«Не знаю, кому як, а особисто
мені не хочеться, щоб непрофесійних політиків у моїй країні змінили
професійні прокурори, нехай навіть кристально чесні».
Віталій Шаповалов, журналіст
«Якщо подивитися на демокра-

тичні країни Східної Європи, то виявиться, що кожна держава програє
вибори через корупцію. А хто відповідає за корупцію? Звичайно ж,
ті, хто при владі».
Андерс Аслунд, шведський
економіст
«Політична проституція» — це
перш за все ментальний стан політика, який за місце для дупи своєї
або своїх родичів при владі готовий
продати і переконання, і душу».
Микола Томенко, екс-народний
депутат


За синцями на обличчі філософа можна зробити висновок, що
його висловлювання нікого не залишають байдужим.

Важко робити бізнес самому.
Бухгалтер — ти.
Прибиральник — ти.
Продавець — ти.
Вантажник, який запив і не
вийшов на роботу, підставивши
всю компанію, — теж ти.

У житті кожного батька одного разу настає щасливий момент,
коли дзвонить дитина і питає:
— Тату, тобі скільки пляшок
пива брати?

Британські вчені з’ясували, але
не змогли пояснити, що саме.

Я фінансово незалежний.
Немає фінансів — немає залежності.

Шукаю дівчину! Будь-якої зовнішності: блондинку, брюнетку,
шатенку, та хоч руду. Вік будь-який,
до національності вимог немає.
Статура ролі не грає. Рід занять не
принциповий, усі спеціальності хороші. Сума зарплати, прописка не
мають для мене значення.
Про себе: я кіт.

Порошенко нагородив футболістів збірної України пістолетами.
А після першого програшу подарує по одному патрону...

— Ти займаєшся спортом?
— Так, фігурне лежання.


Після того, як моя дівчина переїхала до мене жити, в квартирі
почало з’являтися все більше її
речей. Наприклад, вчора вона відібрала мій телефон.

Сусід винен мені сто доларів.
Тепер о першій годині ночі можна
шуміти скільки влізе, ніхто не прийде.

Мою дівчину звуть Анжела,
але вона відгукується тільки на
ім’я «Куплю».

— Пам'ятаєш, як ми дітьми билися?
— Та чим ми тільки не билися.

Я працював у шиномонтажі,
знімався в кіно і відсидів. Камери
мене люблять.

Є два види подарунків:
1. Я.
2. Мені.

Час найкращий лікар, але найгірший косметолог.

Якщо football — гра, де б'ють
ногою по м'ячу, то що це за гра
така facebook?

Шановні випускники, які пишуть під своїми фотографіями з
дипломами коментарі: «Усе скінчилося! Ура! Свобода!». Ви ще ніколи так не помилялися.

Реаніматологи — це люди, які
іноді здатні переконати Господа,
що він поквапився.

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 01.04 СМАЖЕНІ ЖАРТИ. Вечірка до Дня Сміху з Микитою
Чибарем
Сб 02.04 Beer Mix: дискотівка на будь-який смак!
Нд 03.04 гурт «KОРІНЬ МАНДРАГОРИ» (Луцьк). Фольк-Рок.
Кавери на відомі українські хіти

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.
Телефон для довідок: +38 (050) 2154156, 72-33-53
www.morepiva.com, obolon@morepiva.com
 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 4 – 10 КВІТНЯ

ОВЕН
Настає сприятливий тиждень для спілкування, передусім — неформального.
Можна приймати гостей, відпочивати та
розважатися в компанії колег, проводити переговори в комфортній обстановці.

ТЕЛЕЦЬ
Тельцям варто спробувати взятися за
нові справи, творчі проекти. У Вас не
лише з’являтимуться незвичайні ідеї
— незабаром знайдуться і люди, які
допоможуть їх реалізувати.

БЛИЗНЮКИ
Намагайтеся надміру не поспішати.
Може скластися враження, що мета
дуже близька, варто лише руку простягнути. Але якщо ви зробите необдуманий крок, то створите чимало проблем.

РАК
Обережність — ось що головне для
Раків цього тижня. Намагайтеся не
вплутуватися в зайву боротьбу, перш
ніж взяти участь у будь-якій справі, подумайте, чи справді Вам це потрібно.

ЛЕВ
Приймайте рішення самостійно, не бійтеся відступити від традицій. Тоді Ваші
ініціативи будуть вдалими, з’являться
блискучі ідеї, які вдасться негайно втілити в життя.

ДІВА
Настав вдалий момент для того, щоб
прийняти важливе рішення, почати
щось змінювати у своєму житті. Щоправда, для цього потрібно бути готовим почати діяти негайно.

ТЕРЕЗИ
Наполегливість, твердість у переконаннях і впевненість у своїх силах допоможуть Терезам впоратися з впливом
несприятливих тенденцій. Головне, не
допускайте дрібних промахів.

СКОРПІОН
У Скорпіонів буде можливість зробити
багато корисного, особливо в діловій
сфері. Ніхто краще за вас не проведе
переговори та не справить кращого
враження на потенційних партнерів.

СТРІЛЕЦЬ
Для Стрільців настає вдалий тиждень,
щоб нарешті проявити ініціативу в усіх
сферах життя. Вам вдасться так піднести свої ідеї, що до них ніхто не залишиться байдужим.

КОЗОРІГ
Цього тижня ділове чуття не підведе навіть тих Козорогів, хто дуже далекий від
комерційної діяльності, тому їм варто
використати прихильність зірок для покращення свого фінансового стану.

ВОДОЛІЙ
Настає сприятливий тиждень для поїздок, у першу чергу — романтичних.
Зміна обстановки піде на користь,
подарує натхнення, якого Водоліям
останнім часом могло не вистачати.

РИБИ
Серйозне ставлення до справ і цілеспрямованість відкриють перед Рибами широкі можливості для кар’єрного
зростання. Це сприятливий час для
початку взаємовигідної співпраці.

