
Батько і мати ввечері йдуть у 
гості й кажуть синові: «Залишишся 
один, то не заходь у татів кабінет. Не 
відкривай книжкову шафу. Не лізь 
на верхню полицю. Не бери книгу 
в чорній обкладинці. Не читай із 
п’ятої до сто п’ятої сторінки...». 

Повернулися... Дивляться — не 
допомогло, не слухав син їхніх слів. 
Як сидів за комп’ютером, так і си-
дить. 


Настанова до року Коня: щоб 

підкови приносили щастя, треба 
прибити їх до копит і пахати, паха-
ти... 


Вчора мій чоловік заявив моєму 

батькові, що той виростив змію...
На що тато з гордістю відповів, що 
виростив не просто змію, а королів-
ську кобру. 


Я не сприймаю всерйоз лю-

дей, котрі з’явилися на світ після 
Windows 95. 


Найдовший сон зареєстровано 

на парі з історії: студент заснув на 
15 столітті, а прокинувся аж на 18-
му. 


Дитяча логіка: 
— Віка, вдягни капці. Ти ж каш-

ляєш! 
— А я і в капцях кашляю... 


Чоловіка спіймали за незаконну 

вирубку лісу і засудили до п’яти ро-
ків законної вирубки лісу. 

У сім’ї суперечка, хто піде по 
сина у садок. Чоловік: 

— Я тобі шубу подарував? 
— Подарував! 
— Зимові чоботи подарував? 
— Подарував! 
— Ну ось і йди по сина! 
— А чому не ти? 
— У чому? В шкарпетках і з пін-

кою для гоління? 


Дідусю Морозе, борода із вати, 
зроби у Верховній Раді всім, як у нас, 
зарплати! 


Хочу таке реаліті-шоу, де народ-

них депутатів садовлять в інвалід-
ний візок, поселяють на третій по-
верх хрущовки та змушують жити 
на саму пенсію. 


Вранці я, як завжди, вимкнув 

будильник і закрив очі на секунду: 
люблю ризикувати. 


Чоловіки, не зліть своїх жінок! 

Бо якщо в 2013 році ми на вас ши-
піли, то в 2014-му можемо і копитом 
зацідити! 


У мене класична дівчача шафа: 
1. Надіти нічого. 
2. Вішати нікуди. 
3. Викинути шкода. 
4. І спеціальна полиця «Раптом 

схудну». 


Цікаве спостереження: 90% леда-
чих чоловіків вважають, що їм пасує 
борода. 
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Вчені створили поросят, які 
світяться в темряві 
Науковці з Китаю створили зеленкуватих поросят, 
які випромінюють салатове світло в темряві. 
Дослідники з Південнокитайського аграрного 
університету вводили в ембріони тварин флуорес-
центний протеїн із медуз, тож паці народилися з 
особливою здатністю світитись у темноті. Однак 
учені переконують, що це побічний ефект, отрима-
ний у ході експерименту, який передусім націле-
ний на створення ліків для людей, що страждають 
від вроджених хвороб. 

Науковці навчились 
омолоджувати організми 
Безжалісний хід часу можна зупинити, а біологічний 
годинник — змусити йти у зворотному напрямку. Та-
кої думки дотримуються фахівці з Британії. Приголом-
шливе відкриття зроблене ними в ході експериментів 
із гризунами. Експерти підвищили у мишей дворіч-
ного віку рівень одного протеїну. Й отримані згодом 
зразки тканин відповідали шестимісячним гризунам. 
Учені простимулювали клітини ДНК тварин, щоб ті 
взаємодіяли більш ефективно. Щоб помолодшати на 
півтора року, мишкам знадобився один тиждень. 

«Майдан підтвердив усі про-
гнози, які я і мої однодумці озву-
чували після мого виходу на волю. 
І про необхідність єдиного кан-
дидата в президенти, і про масо-
ве мирне повстання мільйонів 
громадян, охоплених ідеєю «пе-
резавантаження» країни. Тоді на 
мене дивились як на божевільно-
го. Казали: він у в’язниці відстав 
від життя. Але вийшло навпаки. 
Швидше відстали від життя ті, хто 
перебував на псевдосвободі». 

Юрій Луценко, екс-міністр МВС 

«Я хочу, щоб ви не очікували, 

що ми будемо співати тут якісь пе-
редноворічні дифірамби». 

Віктор Янукович, Президент, за-
кликав чиновників із усією серйоз-
ністю поставитися до проблем, які 

існують у країні 

«Полетів би хоч до чорта на 
роги. Щоб дали грошей для того, 
щоб Україна не стала банкрутом».

Леонід Кравчук, перший пре-
зидент України, про те, що теж до-

мовлявся б із Росією, щоб врятувати 
Україну від банкрутства 

«Влада поводиться, як япон-
ська мавпочка: закрила очі, вуха, 

рота. Не чує, не бачить, не гово-
рить із народом. У цієї мавпочки є 
дуже погана річ — граната в руках. 
Тобто влада. І вона не знає, що з 
тією гранатою робити». 

Юрій Сиротюк, ВО «Свобода» 

«Вибори в такій системі, в якій 
ми живемо, проводити немає жод-
ного сенсу. Що б ми не робили, у 
влади достатньо ресурсу, щоб усіх 
придушити.  Будь-якого кандида-
та в президенти зможуть зняти з 
виборів чи очорнити так, що він 
точно не переможе». 

Микола Булатецький, кандидат у 
депутати по 194 округу 

«Ніяка це не 
п р о в о -

кація з нашого 
боку. Чорновол 
били так, що 
могли і вбити, 
це мені нагадує 
«Гонгадзе-2». А 
що відбувається 
в Харкові? Там 
узагалі у влади 
«дах поїхав»: то 
машини підпа-
лили, то людину 
підрізали… Зро-
зуміло, що влада 
переслідує іна-
комислячих». 

Геннадій 
Москаль, 

нардеп, вважає, 
що активістів у 

Харкові пере-
слідує місцева 

влада 

Намагайтесь уникати зустрічі з людьми, 
які вам неприємні: енергетичні вампіри 
висисатимуть із вас усю енергію. Овнам 
необхідно навчитися розмежовувати мрії 
та реальні плани на майбутнє. 

Цього тижня Тельцям доведеться ви-
кластися на всі 100%. А втім, ви звичні 
до виснажливої роботи. Зате потім мог-
тимете собою пишатися. Ймовірний по-
чаток пристрасного роману. 

Емоції потрібно тримати під контролем: 
давши їм волю, неодмінно наламаєте 
дров. Не беріть усе так близько до сер-
ця: всі труднощі здоланні, а от здоров’я 
не купиш. 

Порозумітися з рідними буде важко, та 
непорозуміння й невдоволення одне 
одним, на щастя, у сварку не перерос-
те. Будьте ощадливі: зекономлене вам 
скоро знадобиться. 

Дуже хочеться, щоб усе було по-вашому,  
та доведеться змиритися з тим, що умо-
ви цього тижня диктуєте не ви. Не мар-
нуйте часу на протистояння: воно тільки 
знесилить вас. 

Зустріч із давніми друзями, яких знаєте, 
мабуть, ще з пісочниці, зарядить енер-
гією на весь тиждень. Пригадані разом 
найщасливіші миті дитинства піднімуть 
настрій. 

Стрільцям нарешті вдасться довести 
до кінця справи, розпочаті ще минулого 
року. Зітхнете з полегшенням. Можете 
відпочити, розслабитися. Не бійтеся зі-
знатися коханим у почуттях. 

Виходить усе, що заплануєте, причому 
для цього не доводиться докладати ве-
ликих зусиль. Синя птаха везіння сама 
летить вам до рук, лишається лишень 
ухопити її за хвоста. 

Не відштовхуйте того, хто намагається 
вам допомогти. Навряд чи цього тижня 
Діви впораються з усіма клопотами, що 
зваляться на їхні бідолашні голови, са-
мотужки. 

Цей тиждень поверне представникам 
знака впевненість у власних силах і на-
дихне рухатись уперед. Знайомлячись із 
кимось, довіртеся першому враженню: 
воно не підведе. 

Трудоголіки-Козороги зовсім запрацю-
валися. Так і «батарейку» недовго по-
садити. Якщо не хочете підірвати своє 
здоров’я, збавте оберти. Краще побудь-
те довше з сім’єю. 

Зосередьтеся на найважливішому, а 
другорядне не бійтеся залишити на по-
тім. Якщо прислухаєтеся до цієї поради, 
то неодмінно досягнете успіху. Не давай-
те, щоб вам вилізли на карк. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Чт 26.12-Нд 29.12 — ПередНаворочені Гоцалки
Ср 01 — «Будуна не буде!». Вечірка за участі гурту «Чорні 

Черешні XXXL»
Пт 03 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьо-

годні
Сб 04 — Українська Дискотівка
Нд 05 — гурт «Лучеськ Бенд» (Луцьк). Джаз-рок

Вт 07 — Різдвяні Вечорниці з фольклорним колективом 
«Свято»


