У світі почали з’являтися
безшумні дискотеки

Мешканка Непалу підкорила
Еверест двічі за тиждень

«Беззвучна дискотека» — загальний термін
опису дискотеки, де люди танцюють під музику
в бездротових навушниках. Замість того, щоб
використовувати акустичну систему, музика
транслюється через FM-передавач для бездротових приймачів, вбудованих у навушники. Ті,
хто не в навушниках, не можуть чути музику, при
цьому виникає ефект кімнати, повної людей, які
танцюють у тиші. Беззвучна дискотека дуже популярна на музичних фестивалях.

До Книги рекордів Гіннеса потрапила молода непальська альпіністка Чхурім, яка стала першою людиною,
що двічі за один сезон підкорила найвищу вершину
світу — Еверест. Проміжок між двома підйомами Чхурім на гору, висота якої становить 8,85 тисячі метрів,
склав лише сім днів — вона піднімалася на вершину
12 і 19 травня 2012 року. Сама рекордсменка заявила,
що в майбутньому планує підкорити й інші найвищі
вершини планети.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«Я

читав, що є
наукова теорія про те, що душі
померлих людей,
які жили колись,
передаються душам сьогоднішніх.
Як мені здається,
один із опричників Йосипа Сталіна зразка Вишинського
(йдеться
про прокурора Вишинського, радянського партійного
діяча) потрапив у
душу нашого прокурора, звідси і
такі дії».

«Саша Янукович купить Бучу,
тому що там виходить, що кланом
лікують. А він же стоматолог! Але
так, як він усе загрібає, то стає схожий на проктолога!»
Юрій Луценко, екс-міністр МВС

«Потрібно зупинити ці маскишоу та ці карнавальні речі циркового плану у Верховній Раді. Це



Ніщо так не орієнтує людину на
місцевості, як пошуки туалету.



Українцю досить сказати, що на
небі 9576432876932176978 зірок, і він
повірить. А варто написати на лавці:
«Обережно! Пофарбовано!» — і він
обов’язково перевірить пальцем.


Тільки в Україні
об’їжджають по узбіччю.

Наближається весна... З-під ліжок з’являються перші ваги.

Маленька Емма закопує ямку в
саду під деревом. Інтелігентний сусід містер Волтер ввічливо запитує:
— Що ти там закопуєш?
— Мою золоту рибку, сер, —
схлипуючи відповіла дівчинка.
Містер Волтер зауважив:
— Щось занадто велика ямка для
маленької золотої рибки...
Кинувши останню лопатку землі, Емма затихла, а потім прокричала
з образою:
— Це все тому, що вона всередині вашого дурного кота, сер!



«Косить» призовник від армії.
Заходить до окуліста, сідає на стілець (дивитися букви). Окуліст (показуючи на букву):
— Яка буква?
Призовник (здивовано):
— Хто тут?!

Віталій Журавський,
ПР вважає, що нардепи, які прийшли до Верховної Ради у вишиванках, порушують регламент

«Ви приїжджайте сюди, в Харків, а не в Охтирку, тоді зрозумієте, де ваше місце. «Джентльмени
удачі» подивитеся. Ось там буде
ваше місце».
Геннадій Кернес, мер Харкова обіцяє переламати руки і ноги тому,

«Я хочу запевнити всіх, що все
буде відбуватися відверто і всі будуть знати, як це відбувається. Це
не буде під килимом».
Едуард Ставицький, міністр енергетики та вугільної промисловості
про домовленості щодо
української ГТС

«Я ні в яку Партію регіонів не
йду. Швидше на Марсі яблуні зацвітуть, ніж я до них піду».
Олег Ляшко, нардеп



Дев’ять місяців виношуєш, п’ять
годин народжуєш, півроку не спиш
ночами, а вона, бачте, на тата схожа!




хто приїде до Харкова зносити
пам’ятник Володимиру Леніну



— Ніколи! Цуєте? Ніколи не відкливайте субами сампанське!

Дівчата, думайте про тих, хто носитиме вас на руках, не їжте на ніч.

Моїх сліз гідна тільки цибуля.

ненормально, коли сьогодні в майках, футболках приходять депутати. Й у вишиванках у тому числі.
Кажу як українець».



асфальт



 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

Олександр Єфремов, лідер фракції
ПР

Де я тільки не був! Греція, Іспанія, Куба, Франція, Марокко. І на
Мальдівах я теж не був.

Чи є в мені родзинка? У мені
купа родзинок! Та я просто кексик!

Леонід Кучма,
екс-президент про
заступника Генпрокурора Рената
Кузьміна щодо
існування доказів
його причетності до вбивства
журналіста Георгія
Гонгадзе

«Ми готові голосувати як завгодно, будь-яким способом. Хоч
головою об стінку битися».

— Як тебе звуть, пам’ятаєш? Сам
встати зможеш?
— Ти чого причепився до дитини? Йому ж іще року немає.



Кохання робить людину чистішою. Принаймні змушує митися,
голитися та прати шкарпетки.


Дружина довго випрошувала у
чоловіка взяти її на полювання, він
відмовлявся, поки вона його не допекла остаточно. Погодився взяти
з собою. І ось приїжджають вони в
ліс, чоловік дає їй рушницю і каже:
— Ти стій тут і чекай, а я з іншого боку лося на тебе гнати буду.
Коли лось на тебе вибіжить, стріляй,
потім кричи мені й охороняй тушу,
поки не прийду, тільки не йди з цього місця, поки мене не дочекаєшся.
Кинув дружину, а сам пішов на
сусідню галявину з друзями горілку
пити. Тільки розлили, аж тут стрілянина, крики якісь. Біжить мужик на
те місце, де жінку лишив, і бачить:
біля неї туша лежить і дядько якийсь
бігає та кричить:
— Та твій це лось, твій, Господи!
Дай мені хоч сідло зняти!





Справжній джентльмен завжди
знає, як правильно подати дамі руку,
коли та вилізає з льоху з мішком
картоплі.


Найпереконливіший доказ глобального потепління — жіноча спідня білизна: порівняйте XVI і XXI
століття...


Біля Челябінська сталася ДТП.
Зіткнулися міністр оборони та генерал міліції. Винуватець — метеорит,
який, згідно з протоколом, перевищив швидкість і не зупинився на
червоне.

Пивний клуб
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а.
Телефон для довідок:
(0332) 72-33-53.
www.morepiva.com;
e-mail:obolon@morepiva.com

 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 4 — 10 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
Будьте обачні, думайте про можливі наслідки кожного свого кроку. Інтуїція посилиться, та ви не завжди прислухаєтеся
до її підказок, через що невдовзі пошкодуєте.

ТЕЛЕЦЬ
Ризикуєте нажити серйозного ворога,
який намагатиметься зруйнувати ваші
плани. Помітно загостриться конкуренція. До того ж вас утягнуть у конфлікт, до
якого не маєте жодного стосунку.

БЛИЗНЮКИ
Будьте обережні у спілкуванні, не поспішайте ділитися з кимось поглядами,
навіть якщо стовідсотково впевнені у
своїй правоті. З’явиться шанс докорінно
змінити своє життя.

РАК
Багато що здаватиметься зрозумілим
і простим, але насправді розібратися з
цим буде нелегко. Спостерігайте, робіть
висновки, не поспішайте діяти. Розслабитися допоможуть друзі.

ЛЕВ
Єдине, що може стати на заваді до успіху, — ваші лінощі. Саме з ними буде найважче впоратися. Цього тижня нарешті
поладнаєте з людиною, розмова з якою
раніше не клеїлася.

ДІВА
Імовірні конфлікти, тому не давайте волю
язику: в’їдливі зауваження відштовхують
людей. Можливе нове романтичне захоплення. Та, щоб зацікавити когось, доведеться постаратися.

ТЕРЕЗИ
Не довіряйте людям, із якими познайомилися недавно, хай як улесливо вони
з вами говорять: ризикуєте бути ошуканими. Тиждень вимагає від Терезів обережності у вчинках і самоконтролю.

СКОРПІОН
Тиждень суперечливий. Ви наче навмисно не робите жодного кроку назустріч меті, коли обставини складаються
так сприятливо. Відірвіться від канапи,
змусьте себе діяти!

СТРІЛЕЦЬ
Цього тижня ви сприймаєте бажане за
дійсне, тож легко можете стати жертвою
ошуканця. Не літайте у хмарах: ліпше
твердо стояти ногами на землі, ніж потім
визбирувати уламки ілюзій.

КОЗОРІГ
Тиждень може скластися цілком вдало, якщо не піддастеся своїм емоціям.
Багато відповідей на запитання, які непокоять вас не перший день, лежить на
поверхні.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня вам буде важко встояти
перед спокусою, через що зважитеся на
необдуманий вчинок. Якщо пощастить,
нетерплячість не вилізе вам боком, але
це малоймовірно.

РИБИ
Врешті впораєтеся з проблемою, яка
довго обтяжувала ваші плечі. Зітхнете
з полегкістю. Та не варто на радощах
тринькати гроші, бо потім доведеться
врізати щоденні видатки й економити.

