
Дівчина і хлопець збираються 
жити разом: 

— Так, я буду готувати і приби-
рати. А ти що робитимеш? 

— Я буду пити пиво і їсти м’ясо.
— А з корисного?
— А з корисного — овочі… 


90% українців живуть у стресі. 

Решта живе у Великобританії, Фран-
ції, Італії, Швейцарії, США.


Сергій, який заплатив за тай-

ський масаж 200 євро, відчув під-
ступ уже після слів: «Рейки-рейки, 
шпали-шпали...».


Мама немовляти наївна і недо-

свідчена, як новобранець в армії. 
Мама дворічного малюка спокійна 
та впевнена, як «дід». Мама триріч-
ної дитини — це спецназ.


Напис на парті в інституті: 

«Мамо, забери мене звідси», далі 
йде різними почерками: «І мене», «І 
мене», «І мене»... 


Добре видресирувана совість не 

стане гризти свого господаря...


11 років школи, 5 років універ-
ситету — і тепер я з упевненістю 
можу сказати: «Вільна каса!». 


Гідрометцентр попереджає: 

«Прийдешня зима буде найхолодні-
шою за останніх 100 років!». Спон-
сори прогнозу погоди — виробники 
обігрівачів, шуб та пластикових ві-
кон. 

Конституційний Суд дозволив 
призначати суддів пожиттєво. Ймо-
вірно, наступним рішенням КС ста-
не дозвіл передавати звання судді 
спадково. 


Ось так зустрічаєш через 25 ро-

ків того, кого у свої 18 вважала 
принцом, і радієш, що тоді він про-
скакав на своєму білому коні повз... 


Якщо на ковбасі вказано, що 

вона зроблена по ГОСТу, перевірте, 
чи це, бува, не ГОСТ 10700-97: «Ма-
кулатура паперова і картонна».


Українські чиновники вже роз-

почали процес євроінтеграції — бе-
руть хабарі тільки в євро. 


В Біблії багато чого виглядає ціл-

ком сучасно — взяти хоча б історію 
про Ноя, який сорок днів шукав міс-
це для парковки.


Ось мені завжди було цікаво, хто 

визначає, що корм для кішок «став 
іще смачніший»?


Якщо «Форсаж-7» знімати на 

українських дорогах, можна добряче 
зекономити на спецефектах.


Сорок хвилин пояснюючи даіш-

нику, що права залишилися в іншій 
сумочці, тому що вчора вона була в 
інших босоніжках, блондинка зла-
мала чоловічий мозок. 


Характер у мене золотий, тому 

важкий… 
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Британці вивели гібрид 
картоплі з помідором 
У Британії представили гібрид картоплі та помідора, 
який можуть вирощувати фермери. Назвали рослину 
томтато, об’єднавши слова «томато» і «потато», що 
означають помідор і картоплю відповідно. Її виводять 
методом щеплення: стебла бараболі та помідора роз-
різають і з’єднують спеціальною скріпою. Один кущ 
може дати врожай із 500 помідорів чері. На коренях 
же ростуть бульби білої картоплі. Томтато не є про-
дуктом генної інженерії, кожен саджанець прище-
плюють вручну. 

Бразильська сім’я тримає 
вдома сімох тигрів 
Сім’я з бразильського штату Парана проживає в 
одному будинку з сімома тиграми. Вісім років тому 
Арі Боржес урятував від смерті двох тигрів, яких 
експлуатували в місцевому цирку. Відтоді хижаки 
проживають із його родиною і вже дали потомство. 
Діти Боржеса бавляться зі смугастими, купаються 
разом із ними в басейні та годують їх із рук. Невдо-
взі глава сімейства планує створити екологічний 
парк розміром 40 гектарів, де тигри змогли б жити 
вільно. 

«Кірєєва повинні покарати, бо 
він посадив екс-прем’єра під час 
слідства, порушивши законодав-
ство. Фролову, як представника 
прокуратури, треба зняти з поса-
ди і відправити в Хацапетівку са-
дити картоплю». 

Олег Соскін, політолог, про зам-
генпрокурора Лілію Фролову, яка 

вела справу Юлії Тимошенко (газова 
справа) 

«І Яценюка, і Кличка, й Тягни-
бока стільки вже штурхали, і всіх 

разом і кожного окремо, з вазелі-
ном і без, що я зараз їх добивати 
не буду. Об’єктивно ж говорити 
про них щось хороше поки перед-
часно. Але сподіватися на те, що 
вони стануть справжніми лідера-
ми, можна і потрібно». 

Віктор Балога, позафракційний 
депутат, екс-глава МНС 

«Можу сказати лише одне: я, 
чесно кажучи, не зміг би відпо-
вісти на запитання про особисте 
життя Путіна. Він стільки працює, 

що я не можу зрозуміти, звідки 
тому життю взятися». 

Дмитро Пєсков, прес-секретар 
президента РФ Володимира Путіна 

«Уряд не допустить спекуляцій 
навколо організації навчального 
процесу в школах, а з другого боку 
— окозамилювання та халатності 
чиновників». 

Микола Азаров, Прем’єр-міністр, 
про перевірку стану загальноосвіт-
ніх навчальних закладів до нового 

навчального року 

«У нас з’явився 
такий собі 

бабай для депута-
тів. Юрій Кармазін 
знайшов себе! Його 
вже всі ще рік тому 
списали в утиль, у 
технічний непотріб, 
а тут раптом він 
зробився таким собі 
термінатором». 

Андрій Окара, 
політолог, упевне-

ний, що, добившись 
позбавлення Ігоря 
Маркова депутат-

ського мандата, 
Кармазін раптом 
повернувся з по-

літичного забуття 

Цього тижня Овни опинятимуться в по-
трібному місці у слушний час. Ваша 
природна чарівність нікого не залишить 
байдужим. Хтось мліє від самого вашого 
погляду. 

Зірки віщують Тельцям просування 
кар’єрною драбиною. Гаманець потов-
щає. У спілкуванні виникатимуть проти-
річчя, та до сварки не дійде, якщо будете 
стримані у висловлюваннях.

Насичений тиждень. Матимете не один 
привід для радості. Фортуна на вашому 
боці. Інтуїція загостриться, тому відчує-
те, з ким не варто мати справи, а на кого 
можна покластися. 

Ваше вміння відчувати людей і ладнати 
з будь-ким виявиться цього тижня дуже 
корисним. Порозумієтеся навіть із тим, 
кого бачите вперше. Виділіть годинку, 
щоб зустрітися з друзями. 

Випаде нагода виправити помилку, якої 
припустились у минулому. Вдасться по-
долати протиріччя з близькими, які дав-
но захмарювали ваш настрій. Знайдіть 
час на відпочинок. 

Отримаєте відповідь на запитання, яке 
вже давно вас непокоїло. Причому ба-
гато Водоліїв зітхне з полегшенням: вия-
виться, що не таким страшним був чорт, 
як ви собі малювали. 

Стрільці не гають часу, впевнено набли-
жаючись до мети. З’являться заздріс-
ники, та боятися їх не варто: навряд чи 
хтось зможе вам нашкодити. У кишенях 
побільшає грошенят. 

Цей тиждень пов’язаний із відгуками з 
минулого. Нагадає про себе давно забу-
те. Спогади втомлюють Терезів, гнітять 
їх. Мусите нарешті розібратися з давніми 
гріхами. 

Отримаєте шанс утілити свою заповітну 
мрію. Ймовірний початок нового роману. 
А втім, можливе й відновлення розірва-
них стосунків. Одержите несподівану 
пропозицію. 

Риби звільняться від тягаря непотрібних 
переживань, і настрій помітно покра-
щиться. Дослухайтеся до порад рідних: 
беручи їх до уваги, зможете оминути під-
водні камені. 

Згадайте про людей, які колись дуже 
вам допомогли: зараз вони потребують 
вашої підтримки. Наприкінці тижня ви-
никне бажання побути наодинці зі своїми 
думками, розібратись у собі. 

Тиждень видасться щедрим на сюрпри-
зи. Поводьтеся стримано з залицяльни-
ками, якщо не хочете, щоб половинка 
влаштувала вам сцену ревнощів. На са-
мотніх чекає доленосна зустріч. 
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м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

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

e-mail:obolon@morepiva.com

Дозвілля

Пт 04.10 — гурт «РОЛЛІКС» (ХерСон). Несподіваний ексклю-
зивний концерт 

Сб 05.10 — «Ритмотека». Нова дискотівка 
Нд 06.10 — Ретро-Танці 

Пт 11.10 — «Лише Вершки: 1990-2013». Танці 
Сб 12.10 — гурт «GREEN SILENE» (Львів). Disco-Funk, Jazz-Rock, 

Ska-Roll 
Нд 13.10 — «Гарячі Танці!». Суміш балканської та української 

музики

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


