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Пивний клуб 
«Оболонь»

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

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

e-mail:obolon@morepiva.com

ОВЕН 
З’явиться можливість про-
демонструвати задатки 
лідера, цілісність своєї на-
тури, індивідуальність і ве-
ликодушність. Врешті зміц-

ните позиції та доб’єтеся визнання заслуг. 
Саме час для активного відпочинку.

ТЕЛЕЦЬ
Неодноразово доведеться 
мати справу з неприємними 
людьми, що викликають у 
вас антипатію. Через це 
відчуватимете емоційний 

дискомфорт. Спілкування з друзями розва-
жить і додасть душевних сил.

БЛИЗНЮКИ
Вельми складний тиждень. 
Доволі важко буде завер-
шити розпочате. Не підве-
діть тих, кому щось обіцяли: 
зараз особливо важливо 

показати, що на вас можна покластися. Є 
ризик сварки з коханою людиною.

РАК 
Усе, чого вдалося досягти, 
несподівано опиниться під 
загрозою. Якщо спробуєте 
зміцнити позиції, ситуація 
навряд чи поліпшиться. 

Опоненти розкритикують вас. Імовірні свар-
ки та запеклі суперечки з колегами.

ЛЕВ 
Отримаєте негативну реак-
цію оточуючих на ваші сло-
ва чи вчинки. Будьте уважні 
до друзів. Надмірна само-
впевненість та агресивність 

щодо колег можуть призвести до конфліктів 
на роботі. Тримайте себе в руках.

ДІВА
Готуйтеся долати де-
пресію та розчарування. 
Пам’ятайте: щоб утілити 
мрії в реальність, необхідна 
рішучість. Будьте стримані 

у спілкуванні. Негативні емоції помітно по-
значаться на самопочутті. 

ТЕРЕЗИ 
У професійній сфері мож-
ливі прорахунки та помил-
ки. Спілкуючись із керівни-
цтвом, будьте стримані. Та 
й для романтичних стосун-

ків цей період не надто вдалий: нетактовна 
поведінка обранця засмучуватиме. 

СКОРПІОН 
Доля шле вам випробуван-
ня. Будьте готові докласти 
значних зусиль, аби захис-
тити інтереси дорогих вам 
людей. Потурання власним 

слабкостям може призвести до сварки в сі-
мейному колі.

СТРІЛЕЦЬ 
Доволі напружений тиж-
день. Не проґавте шанс 
навчитися чомусь новому: 
отримані навички неодмін-
но знадобляться. Намагай-

теся критично ставитися до своїх недоліків 
та не вимагайте неможливого від близьких.

КОЗЕРІГ
Відповідальний період, який 
вимагатиме емоційного на-
пруження. Виконуйте свою 
роботу спокійно й уважно. 
Будьте готові до несподі-

ваного візиту родичів. Намагання повернути 
втрачені стосунки будуть марними.

ВОДОЛІЙ
Наразі вам доволі важко 
чітко окреслити свої ба-
жання. Тож насамперед 
слід розібратися в собі, а 
вже тоді — будувати плани. 

З’явиться змога поліпшити матеріальне ста-
новище, піднятися по кар’єрній драбині.

РИБИ
Жага емоцій — от ті два 
слова, які влучно харак-
теризують цей тиждень. 
Суперництво, бурхливий 
роман, авантюри — вас ці-

кавитиме все, що обіцяє викид адреналіну. 
Будьте обачні, побережіть себе.
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Папа Римський уперше 
подзвонив у космос
Папа Римський Бенедикт XVI провів бесіду з космо-
навтами, що перебувають на Міжнародній космічній 
станції. Ця розмова стала першим в історії сеансом 
зв’язку між понтифіком і космічним об’єктом. Папа 
Римський зазначив, що захоплюється хоробрістю та 
дисциплінованістю астронавтів. Також Бенедикт XVI 
поцікавився в екіпажу враженнями від вигляду Землі 
з космосу та висловив співчуття італійцеві Паоло 
Несполі, мати якого померла, поки він перебував на 
Міжнародній космічній станції.

Скажи мені що-небудь лагідне…
— Зайчик…
— Мало…
— Зграя зайців!

☺☺☺
Народна мудрість: кілька тисяч-

них купюр, надрукованих на струме-
невому принтері, надовго відучують 
тещу нишпорити по кишенях зятя.

☺☺☺
Стрибнули два парашутисти. 

Раптом один іншому каже:
— Хочеш яблуко?
— Хочу.
З’їли. Перший знову:
— Хочеш яблуко?
— Хочу.
З’їли. Так повторюється п’ять ра-

зів. Другий здивовано запитує:
— А де ти їх береш?
— У тебе ж за спиною повний 

рюкзак!
☺☺☺

Народна мудрість: якщо чебурек 
виє на Місяць, значить, він іще сві-
жий...

☺☺☺
Комісія приймає роботу:
— Так, а це в нас тут що? «Лежачі 

поліцейські»?
— Так!
— А чому не пофарбовані?
— Вони в штатському...

☺☺☺
В аптеці:
— Мені, будь ласка, півлітра 

спирту...
— А у вас рецепт є?
— Аякже! Треба додати 750 гра-

мів кип’яченої води, дві ложки цу-
крового піску та настоювати тиж-
день на апельсинових кірках...

☺☺☺
— Судячи з того, що Черновець-

кий вивіз свої речі з Конча-Заспи, 
він більше ніколи не з’явиться в 
Україні...

— Цікаво, це більша втрата для 
українського шоу-бізнесу чи для ві-
тчизняної космонавтики?

☺☺☺
— Ну, хлопці, я сьогодні точно 

виграю!
— О, в мене так батько говорив, 

коли у нас іще квартира була... 

— Тато, мама просила, щоб ти 
ходив удома без капців — у одних 
шкарпетках.

— Чого б це?
— Вона загубила голку і хоче її 

знайти.
☺☺☺

Жінка говорить чоловікові:
— Любий! Я зараз іду до сусідки 

на п’ять хвилин, а ти кожні півгоди-
ни розмішуй кашу...

☺☺☺
У перукарню ввалюється зарос-

лий чоловік:
— Підстрижіть, як минулого 

разу!
Перукар:
— Це не до мене, я тут лише рік 

працюю.
☺☺☺

Флірт по-українськи:
— Уляно, ти цибулю їси?
— Їм.
— Сало їси?
— Їм.
— Ти ж моя ласунка!

☺☺☺
Дві блондинки:
— Кажуть, розмір грудей переда-

ється у спадок. Чому тоді в мене 1-й 
розмір, а в мами 4-й?

— Значить, у тебе татові гени!
☺☺☺

Тепер у куток на гречку ставлять 
тільки дітей олігархів. 

☺☺☺
— А я в куплених млинцях із 

м’ясом шматочок гумової рукавички 
знайшла.

— Що, правда? Який жах!
— Це добре, значить, млинці ро-

бляться з дотриманням санітарних 
норм... 

☺☺☺
На своїй випускній стрічці Ан-

дрій написав домашню адресу, ма-
мин мобільний і групу крові — і не 
прогадав...

«Не за політиків і партії по-
трібно рвати душу, а за нову систе-
му облаштування нашої країни».

Юлія Тимошенко, лідер «Батьків-
щини» про те, що потрібно повністю 

змінити систему життя в Україні

«Підхід один для всіх. Є закон, 
є Конституція, і той, хто не впи-
сується в їх рамки, покладе свою 
голову під гільйотину».

Михайло Чечетов, перший за-
ступник голови парламентської фрак-
ції Партії регіонів 

«Через п’ять років маршрутки 
в Україні зникнуть. Їх замінять 

більш місткі автобуси. Подивіться 
на Європу — маршруток там не-
має. А в Києві по проспектах «чор-
на сотня» несеться! Водії маршру-
ток наражають на небезпеку й свої 
життя, і пасажирів».

Борис Колесніков, віце-прем’єр-
міністр, міністр інфраструктури 

України

«Думаю, Президент не ви-
падково став приділяти увагу 
Києву. Він, нарешті, зрозумів, що 
Межигір’я — це не столиця, а сто-
лиця — не його приватне володін-
ня».

Віктор Небоженко, політолог 

про плани Віктора Януковича впоряд-
кувати Київ 

«Та у прибиральниці з Адміні-
страції Президента більше реаль-
них повноважень, аніж у Печер-
ського суду».

Юлія Тимошенко, лідер «Батьків-
щини»

«Люди можуть судити, хто 
має рацію, хто винен, просто по-
дивившись у свій гаманець. Коли 
людина відкриває гаманець, ніяка 
пропаганда не діє».

Андрій Павловський, «БЮТ-
Батьківщина» 

«Я виріс за 40 
км від Росії і 

пас якось у дитин-
стві корів. Із усіх 
президентів — я 
головний «схід-
няк». Там у нас 
стояв пам’ятник — 
знайдений кістяк 
мамонта. На одній 
стороні його було 
написано «Тут про-
ходив російсько-
польський кор-
дон». Поруч балка, 
Напівлях. І я поду-
мав: так хто ж я — 
«напівлях»? А де ж 
Україна?». 

Віктор Ющенко, 
колишній прези-

дент України

У Британії рятували 
іграшкового тигра
Мешканці міста Хедж-Енд у графстві Хемпшир 
сприйняли великого плюшевого тигра, що лежав 
на полі, за справжню тварину та викликали загін 
поліцейських, інформує BBC. Вертоліт із право-
охоронцями наблизився до тигра. Та прилади 
не фіксували теплове випромінювання. Потік 
повітря перевернув тигра — і фахівці зрозуміли, 
що це плюшева тварина, а не справжня. За по-
передньою версією, власник іграшки виграв її на 
місцевому ярмарку та загубив чи забув у полі.


