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Президент Естонії виступить
діджеєм у фінському клубі
28 квітня Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес
спробує себе в ролі діджея в нічному клубі «Сілтанен»
у Гельсінкі. 62-річний політик представить публіці свої
улюблені рок-композиції 1960–1970 років, серед яких
пісні Девіда Боуї, The Beach Boys, The Who і Ramones.
До речі, багато що з треків, які прозвучать в клубі, виходили на власному диску Ільвеса під назвою «Вітер в
голові». Усі виручені на концерті гроші будуть передані
на лікування хворим дітям. Ільвес уже проводив подібні
благодійні заходи в Таллінні та Ризі в 2015 році.
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Фанати
розкритикували
відверту
фотосесію
Бейонсе через
фотомонтаж

ього літа в столиці Великобританії відкриється ресторан
для тих, хто вважає за краще «бути
природним».
Заклад розділять на два зали
— «традиційний» і «нудистський»,
де всі охочі зможуть пообідати голяка.
Позбутися від одягу можна
буде в заздалегідь передбачених
роздягальнях. Назва закладу —
The Bunyadi — у перекладі з хінді
означає «природний». Власники
ресторану говорять про намір
подавати виключно екологічні
продукти. Офіціанти та адміністративний персонал також об-

слуговуватимуть
відвідувачів
голяка, проте кухарям одяг все ж
залишать.
У чергу на відвідування ресторану стало вже 4 тисячі осіб.

Іракські військові вирішували долі
полонених бойовиків «ІДІЛ» голосуванням
в Instagram

І

Улітку в Фінляндії пройде чемпіонат світу
з розігріву сауни

У США обрали
«короля бульдогів»

З

олодий 27-кілограмовий англійський бульдог на ім’я Вінсент 24 квітня був визнаний найгарнішим бульдогом у світі й отримав
корону переможця 37-го щорічного
конкурсу Beautiful Bulldog, що відбувається в Університеті Дрейка (Айова, США), повідомляє US News.
Король Вінсент стане талісманом Drake Relays — престижних
змагань з легкої атлетики, які пройдуть наступного тижня. Виконувати представницькі обов’язки йому
допомагатимуть Фрикаделька, який,
як з’ясувалося, дуже боїться мішків
для сміття, а також щеня на ім’я Нарцис. Двоє цих бульдогів готові замінити Вінсента під час офіційних
церемоній, якщо той з якихось причин не зможе бути присутнім на відкритті змагань і фотосесіях.
Для того, щоб піднятися на трон,
Вінсенту довелося обійти Танка, чий
могутній корпус, камуфляжне забарвлення та ніжний характер підкорили суддів конкурсу в 2015 році.
Делайл, яка виступала в 2013 і 2014
роках, народила чотирьох цуценят у
минулому році — в той самий день,
коли проводився конкурс. Цієї неділі вона і троє цуценят взяли участь
у театралізованій виставі. Делайл
стала володаркою нагороди «Дух
Дрейка» за повернення на сцену після річної відсутності.
Назва породи собак — англійський бульдог — визначила стилістику заходу. На відміну від господарів,
які дозволили собі легковажні шорти
та майки, — конкурсанти прибули в
Університет Дрейка в капелюшках
і костюмах у колоніальному стилі.
«Дами» демонстрували пір’я, стрази
та навіть різнокольорові крильця.

ту з розігріву сауни. Переможцем
стане та команда, яка швидше
встановить сауну-палатку та розігріє її до температури 70 градусів.
З 1999 року по 2010 рік у фінському місті Хейнола проводився
чемпіонат світу з сауни. Шість років тому його вирішили скасувати
після того, як конкурсант з Росії
помер, а фінський учасник отримав множинні опіки. Обидва вони
пересиділи в жаркій парильні. Організатори цьогорічного фестивалю обіцяють не наражати життя та
здоров’я людей на небезпеку.

У Росії від вибуху комп’ютерного стільця
ледь не загинула дівчина

Челябінській області РФ стався небезпечний інцидент, у
результаті якого ледь не постраждала 16-річна дівчина.
У її квартирі вибухнув
комп’ютерний стілець. Метал і
пластик розлетілися по всій кімнаті, вибивши скло в дверях. Дівчина
в цей час встала з-за комп’ютера,
тільки це допомогло їй уберегтися.
Як з’ясували місцеві журналісти, цей комп’ютерний стілець сім’я
дівчини купила приблизно два
місяці тому в магазині, який розташований у Челябінській області
РФ. З’ясувалося, що виріб зроблений в Уфі.
Журналісти побували на уфімському заводі з виробництва офісних меблів, де з’ясували, що для
регулювання стільця по висоті використовується деталь, яка називається газ-патрон. Він наповнений
зсередини повітрям, але, як ствер-
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Ц

Мережі активно обговорюють фотосесію співачки Бейонсе для журналу W
Magazine, датовану 2011 роком. На світлині артистка постає в спідній білизні та виглядає дуже спокусливо. Видання
згадало цю світлину, аби привітати бездоганну Бейонсе з
виходом нового дуже особистого відеоальбому Lemonade.
Однак, як зазначає Daily
Mail, не у всіх шанувальників
зірки ця світлина викликала
приємну ностальгію. Прихильники бідкаються, що від
апетитних форм Бейонсе на
фото не лишилося й сліду —
з фігуристої Бейонсе зробили
худеньку кралю. «Жахлива
робота... Вона любить і пишається своїми вигинами і стегнами... Чому ви обробили фотошопом їх?» — пишуть одні
фанати співачки. «Дивно, що
ви використали обличчя Джади Пінкетт Смітт і тіло Холлі
Беррі, щоб створити Бейонсе.
Сором, сором W Magazine»,
— висловлюють невдоволення
інші.

У

Передплатний
індекс —

Будь-яке копіювання, у т.ч. окремих частин текстів чи зображень,
публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації, в якій би формі та яким би технічним способом
воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої
письмової згоди редакції газети «Відомості.інфо». Відповідальність
за зміст та текст реклами несе рекламодавець. Відповідальність
за достовірність фактів, власних імен та інших даних несуть автори
публікацій. Відповідальність за якість друку несе друкарня. Матеріал,
відмічений даним значком , друкується на правах реклами.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій і залишає за
собою право редагувати матеріали або не друкувати зовсім.
Друк газетний. Обсяг 4 друковані аркуші. Адреса друкарні: Львівська
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5, тел.
(032) 297-47-46.
Замовлення №22727. Тираж згідно замовлення.

У Лондоні відкриється нудистський
ресторан

У

магання прийме Центральна
Фінляндія, яка називає себе регіоном сауни.
На початку липня в містечку
Хімос пройде тиждень сауни. У
програмі фестивалю заплановано
багато заходів, з яких найважливіші матимуть спортивне забарвлення.
Організатори тижня збираються встановити рекорд для Книги рекордів Гіннеса з одночасної
кількості людей в сауні, помістивши в парну 500 осіб відразу.
У містечку Пеурунка до кінця
фестивалю пройде чемпіонат сві-
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джують на підприємстві, деталь абсолютно безпечна. Цей газ-патрон
підприємство закуповує в постачальника, але, де саме, керівництво
вирішило не говорити.
Представники заводу стверджують, що ці деталі, які наповнюються стисненим повітрям, виробляються за кордоном і нібито не
можуть вибухати.
Однак, як пояснюють фахівці,
якщо ємність зі стисненим повітрям нагріти, то тиск усередині
збільшиться. При цьому, якщо ємність пошкоджена або недостатньо міцна — може розірватися.
Для того, щоб нагріти патрон для
комп’ютерного стільця, вистачить
кількох рухів вгору і вниз, так що
нагрівати його на вогні зовсім не
обов’язково.
Аналогічний інцидент стався
кілька років тому в Китаї. Жінка,
що сиділа на офісному стільці, хотіла відрегулювати його висоту. У
результаті стався вибух, осколки
поранили черевну порожнину
мешканки Китаю. Внаслідок інциденту жінка померла в лікарні.
На щастя, мешканка Челябінській області не постраждала.
Але її бабуся потрапила до лікарні
після того, як зрозуміла, що могло
трапиться з онукою.

М

ракські солдати, котрі воюють
проти «Ісламської Держави»,
публікували на своїй сторінці в
соціальній мережі Instagram фотографії захоплених бойовиків і
пропонували підписникам самим
вирішити долю полонених.
Наразі вже недоступний аккаунт iraquiswat, імовірно, вели члени шиїтського ополчення, в рядах
якого воюють вихідці з іракського
спецназу. Крім страхітливих відео
та фотографій своїх солдат, аккаунт «Іракського Спецназу» регулярно публікував фотографії захоплених у полон чоловіків, яких

представляли як бойовиків «Ісламської Держави». Ці фотографії
супроводжувалися закликами до
читачів аккаунта вирішити долю
полоненого голосуванням.
У підписників була година на
те, щоб вирішити, вбивати полоненого або залишити в живих. Як
повідомляє британське видання
Express, у більшості випадків підписники голосували за страту.
Наразі обидва аккаунти «Іракського спецназу» в Instagram
(основний @iraqiswat і резервний
@iraqiswat2) заблоковані адміністрацією сервісу.

У Хорватії лелека вже 15 років прилітає до
своєї пораненої подруги

К

ожного серпня лелека на ім’я
Клепатан змушений залишати
свою подругу Малену, щоб мігрувати в Південну Африку.
На жаль, Малена не може полетіти разом із ним — 22 роки
тому її поранив мисливець, і з тих
пір вона залишається одна і терпляче чекає свого судженого.
І ось вже протягом 15 років вірний Клепатан, долаючи відстань
13 тисяч кілометрів, повертається
до своєї коханої в березні.
Поки лелека в Африці, за Ма-

леною доглядає колишній шкільний прибиральник. Лелеки побудували своє любовне гніздечко
прямо на даху його будинку, який
знаходиться в маленькому селі
Бродські-Варош (Хорватія). Саме
завдяки чоловікові стало відомо
про цю історію справжнього кохання.
І щороку у пари народжуються
чарівні пташенята, яких Клепатан
допомагає виховувати.

Поліцейські з американського штату
Небраска оплакують смерть улюбленої
білки

В

Омасі (штат Небраска, США)
поліцейські дуже засмучені
смертю улюбленої білки. Кажуть,
звірятко постійно мешкало на поліцейській автостоянці, біля одного з відділень поліції. Вона часто
приходила на стоянку і дружила з
усім відділком.
Гризун отримав таку популярність у співробітників поліції, що
хтось із них навіть завів аккаунт у
Twitter від імені «Білки-поліцейського», де викладалися фотографії
звірка та новини про його життя.
Минулого тижня білку знайшли мертвою на стоянці. Смерть
звірятка залишається загадкою,
і, незважаючи на те, що розслідувати інцидент не будуть, офіцери
оточили місце виявлення тіла і

віддавали почесті загиблому товаришеві. Дружба з білкою, кажуть
поліцейські, була чимось особливим для них, всім було приємно,
що у відділення є власний майже
домашній улюбленець.

