
Мадонні — 55, а її бойфренду 
— 22. Дженніфер Лопес — 43, а її 
бойфренду — 26. Якщо у тебе немає 
хлопця, то не засмучуйся: може, він 
ще не народився. 


В американських жінок на вухах 

— діаманти, на шиї — перли, на ру-
ках — алмази… А у наших жінок на 
вухах — локшина, на руках — діти, 
на шиї — чоловік… 


Кожен підліток мріє покрити ас-

фальтом батьківський город... 


Як не крути, але найкраща шафа 
для одягу — це стілець. 


Молоко, настояне на оселедці, 

чистить там, де навіть «Активія» не 
дістає... 


Найкращий подарунок — це по-

дарунок, зроблений своїми рабами. 


На базарі: 
— Чоловіче, купіть у мене годин-

ник! Це точні копії швейцарських 
годинників! 

— Давайте, беру. Тримайте точні 
копії українських гривень. 


Бризки гарячого масла, кров, 

крики... Я готую вечерю. 


Вчителька української мови, 
проходячи біля кабінету трудовика, 
наступила на цвях! Трудовик був у 
шоці: таких дієприкметникових зво-
ротів в українській мові він ніколи 
не чув! 

Закон індійського кіно: якщо на 
початку фільму на стіні висить руш-
ниця, то в кінці вона буде співати і 
танцювати.


— Ні, мамо, я чесно не курю, а 

запальничка — це щоб ложку з геро-
їном нагрівати, клянусь. 


Сантехнік Петрович переконав 

свою сусідку-блондинку, що без ві-
деокамери в душі не буде гарячої 
води. 


Діти, які живуть біля тютюнової 

фабрики, одним плювком убивають 
коня... 


Хлопчик, якого виховало стадо 

баранів, успішно адаптувався в су-
часному суспільстві. 


— Чому в тебе немає хлопця?
— Я і сама собі можу шоколадку 

купити.


Чоловік після довгої суперечки з 
тещею звертається до сина: 

— Сину, принеси бабусі крем для 
губ. 

— Який крем? 
— Такий у тюбику, на ньому ще 

«Момент» написано. 


Коли маленький Вітько навчив-
ся рахувати, тату довелося ділити 
пельмені порівну. 


Шолом велосипедиста, що з роз-

гону в’їхав у рекламний щит, 17 хви-
лин був обличчям компанії «Ейвон».
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У США обрали найпотворнішу 
собаку в світі 
Переможцем чергового конкурсу найпотворні-
ших собак світу стала чотирирічна дворняга Вал-
ле. Конкурс пройшов на вихідних у каліфорній-
ському місті Чіко, що у США. Гібрид бігля, боксера 
і басета переміг у змаганні, де раніше вибирали, 
як правило, лисих чихуахуа, китайських чубатих 
або помісь цих двох порід. Як приз господарі 
Валле отримали півтори тисячі доларів. Власниця 
собаки розповіла, що дуже любить свого пса, не-
зважаючи на його зовнішність. 

Відкрита у 2012 році комета усіє 
Землю космічним пилом 
Комета ISON, яка пролетить поряд із Землею в грудні, усіє 
поверхню планети великою кількістю кометного пилу, 
заявив російський учений Лев Гінділіс. За попередніми 
оцінками, частинки космічного тіла можуть випадати ще 
два роки. Комета ISON була відкрита у вересні 2012 року. 
В листопаді цього року вона пройде дуже близько від 
Сонця. У цей час її яскравість може збільшитися до яскра-
вості повного Місяця, і вона, не виключають учені, стане 
найяскравішою за десятиліття. У грудні комета пройде на 
мінімальній відстані від Землі. 

«Є політична вага президен-
та і політична вага якогось лідера 
фракції. Це — небо і земля. Це — 
«слон і моська». Має бути якась 
елементарна повага, культура і ви-
ховання».  

Михайло Чечетов, нардеп від 
Партії регіонів 

«Для мене побудова Євразій-
ського економічного союзу — це 
побудова Ноєва ковчега, на нас 
дивиться весь світ. А запрошення 
України в зону вільної торгівлі та 
в Європейський Союз у таких умо-

вах, без участі в Митному союзі та 
ЄЕП, на мою думку, — це запро-
шення на «Титанік». 

Валерій Мунтіян, урядовий 
уповноважений України з питань 
співробітництва з Російською Фе-

дерацією, державами-учасницями 
СНД, ЄврАзЕС 

«Партія регіонів дуже любить 
бавитися в доброго царя: є там 
поганий Табачник, Азаров і до-
брий цар. Нам було важливо знати 
і донести безпосередньо людині, 
яка стоїть на чолі цієї злочинної 

конструкції, те, що відбувається 
в державі, що відбувається перед 
державою». 

Андрій Парубій, депутат від 
ВО «Батьківщина» 

«Я не думаю, що глава ВР буде 
ганятися за депутатами і міністра-
ми, хто з них і де що випив». 

Володимир Рибак, голова ВР про 
прохання депутатів перевірити, 

чи пахне від заступника міністра 
фінансів Анатолія Мярковського 

алкоголем 

«Коли мене 
запитують, 

чому так дов-
го Лукашенко 
не приїжджав в 
Україну, я відразу 
згадую карту, яку 
бачив у 2010 році 
в Білорусі. Карта 
виглядала таким 
чином: посеред-
ині республіка 
Білорусь, на місці 
Заходу написано 
«козли», внизу, 
тобто українці, 
— «вошиві», а 
праворуч — «не-
доноски». Так він 
назвав Путіна і 
компанію. Розу-
мієте, після таких 
пасажів ніхто 
тебе не буде при-
ймати».

Роман 
Безсмертний, 

екс-посол Украї-
ни в Білорусі

Ви налаштовані романтично, і це неда-
ремно. На представників знака чекають 
побачення. Перша половина тижня ви-
магатиме від Овнів важливих рішень, 
пов’язаних із особистим життям. 

Якщо вам захочеться зачарувати когось 
і підкорити, проблем із цим не виникне. 
Зможете досягти результату в будь-
чому, якщо не пошкодуєте на це зусиль 
і часу. 

Ви відрізните кохання від захоплення, 
а дружбу — від приятелювання, яке ні 
до чого вас не зобов’язує. Велика ймо-
вірність нових знайомств, здебільшого 
романтичних. 

Здоровий скепсис і розсудливість допо-
можуть вам оминути пастки, розставле-
ні людьми, що хочуть використати вас. 
Успіху досягнуть ті, хто звик покладатися 
на себе, а не на щасливий випадок. 

Не будьте наївними та довірливими: 
велика ймовірність того, що хтось спро-
бує загребти жар вашими руками. Цього 
тижня Леви потерпатимуть від браку мо-
ральної підтримки. 

Цього тижня ваші фінанси співатимуть 
романси, тож не залишається нічого 
іншого, як затягти пасок і почати заоща-
джувати. Почуття, які відчуваєте до сим-
патичної вам людини, взаємні. 

Гаманці Стрільців цього тижня помітно 
потовщають, а тому і настрій буде під-
несеним. Вдалий час для примирення 
після сварок, налагодження обірваних 
зопалу зв’язків. 

Якщо не хочете помилитися, переймай-
те досвід старших. Саме той тиждень, 
коли краще вчитися на чужих помилках, 
аніж набивати ґулі на власному лобі. На 
ваші плечі ляжуть нові зобов’язання. 

Початок тижня — один із тих напружених 
періодів, коли дуже легко втратити впев-
неність у своїх силах, опустити руки. Але 
не забувайте, що за чорною смугою за-
вжди йде біла. 

Тиждень для Риб розпочнеться з приєм-
ної несподіванки. Хоча попередні плани 
доведеться змінювати, ці зміни вас тіль-
ки тішитимуть. Насолоджуйтеся непо-
вторними митями. 

Спокійний тиждень. Завдяки розваж-
ливості вам вдасться захистити себе і 
близьких від непотрібних хвилювань. 
Можете розслабитися і дозволити собі 
плисти за течією. 

На Скорпіонів чекає емоційно насичений 
тиждень. Ризикуєте втратити голову від 
кохання. Романтичні побачення, запла-
новані на ці дні, перевершать ваші очі-
кування. 
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м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
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(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

Дозвілля

Пт 28.06 — Українська Дискотівка. Спеціально до Дня Кон-
ституції України 

Сб 29.06 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Нд 30.06 — День Молоді. Танці 

Пт 05.07 — Тільки Хіти. Танці
Сб 06.07 — “Лише вершки: 1990-2013”. Дискотівка
Нд 07.07 —“Поп-Панк Фестивальчик” за участі гуртів:   

“Серцевий Напад” (Чернівці), “Superkeks!” (Чернівці), 
“Княжий Градъ” (Луцьк)

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


