
— Коханий, пам’ятаєш, як ти 
їздив на рибалку? 

— Так, а що? 
— Щука твоя дзвонила, сказа-

ла, що з ікрою. 


Сучасним школярам, у котрих є 
інтерактивна дошка, не зрозуміти, 
як це — піти намочити ганчірку та 
прогуляти 15 хвилин уроку. 


Якщо у жінки в руках качалка, 

то ще не факт, що будуть пиріж-
ки... 


Сплячий малюк — це не тільки 

мило, але й «ну нарешті!». 


Чоловік у відрядженні на-
думав купити дружині в подару-
нок бюстгальтер. Продавець хоче 
взнати розмір: 

— Ну хоча б за формою, що це: 
персик, яблучко, маленька динька? 

— Вуха спанієля... 


Возлюби ближнього свого. Бо 
возлюбиш дальнього — всі гроші 
на дорогу підуть. 


Ніхто так не дивується, поба-

чивши свого колишнього, як самка 
богомола. 


Спеціально для Путіна пові-

домляємо, що єдиний іноземний 
легіон на території України — це 
котячий спецбатальйон НАТО зі 
знищення снігурів. У його складі 
служать: британці, перси, а також 
сибірські, сіамські, російські бла-
китні та степові українські коти. 


Чоловік без дружини — як дуб 

без дятла. 

Приходить мама по дитину в 
дитсадок. Дивиться, діти сидять у 
пісочниці з телефонами, а вихова-
телька на лавці спить. 

— Що ж ви спите?! У вас же 
діти порозбігаються... 

— Та куди ж вони дінуться? У 
нас Wi-Fi тільки в межах пісочни-
ці. 


Сусіди реально дратують. Не 

свердлять, не слухають музику, не 
горлають п’яних пісень, не шум-
лять. Таке враження, що сидять і 
підслуховують. 


Розривати стосунки з дівчи-

ною найкраще в «Макдональдсі». 
Там немає гострих ножів/вилок, 
важкого посуду й завжди можна 
сховатися за товсту дитину. 


Росія — країна контрастів. Ма-

тір сімох дітей, у т. ч. немовляти, 
найімовірніше, посадять на 20 ро-
ків за телефонний дзвінок у по-
сольство України... 

Садиста-солдата, який убив у 
Вірменії сім’ю із семи осіб, у т. ч. 
немовля, найімовірніше, засудять 
умовно та «відправлять у відпуст-
ку» на Донбас... 


Дружині вже самій набридло 

кричати на чоловіка, але тут він 
попросив її заспокоїтися. 


Блондинка телефонує в таксі: 
— Алло, це таксі? Я вже півго-

дини чекаю вашу машину апельси-
нового кольору! 

Оператор: 
— Дівчино, «Опель» синього 

кольору вас уже півгодини чекає 
у дворі... 
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Альпініст підкорив Ніагарський 
водоспад проти течії 
Альпініст Вілл Гадда зміг піднятися на Ніагарський 
водоспад по замерзлому потоку. Він став першою лю-
диною в історії, яка зуміла пройти цей водоспад проти 
течії. Для сходження альпініст використовував льодо-
руби, «кішки» і спеціально розроблені льодові гаки. 
При цьому він відмовився від будь-яких пристосувань, 
які залишаються в кризі, пояснивши це турботою про 
довкілля. Маршрут Гадда становив близько 44 метрів. 
Він піднявся на водоспад тричі, витративши на кожне 
сходження по годині. 

Найповніша модель у світі 
важить 155 кг 
Сьогодні зовсім не обов’язково мати струнку фігуру, 
щоб стати успішною в модельному бізнесі. Оскільки 
населення багатьох країн стрімко гладшає, все більш 
популярними стають так звані моделі «plus size», тобто 
великих розмірів. Тесс Холлідей 29 років. Вона носить 
60-й розмір одягу. При цьому дівчина працює моделлю 
і недавно з’явилася на сторінках Vogue. Вага красуні з 
пишними формами — 155 кг. Контракт із нею уклало 
британське модельне агентство Milk Model. Тесс із ди-
тинства цікавилася модою і навіть вела блог на цю тему.  

«Або Вуглегірськ та Дебальцеве 
вистоять і противник буде відкину-
тий на свої рубежі, або я не зможу 
пояснити народу України, який 
голосував за мене і за партію «На-
родний фронт», про те, чому так 
відбувається, що ворог наступає, а 
для наших керівників ВСУ це стає 
несподіванкою». 

Антон Геращенко, нардеп 
 
«Росія робить ставку на гангре-

ну українського суверенітету, маю-
чи намір шматок за шматком відку-
шувати територію і дестабілізувати 

ситуацію всередині країни. У реалі-
зації своїх планів наші противники 
вирішили не чекати весни, що свід-
чить про обмежений ресурс часу». 

Євген Магда, політолог 
 
«Бальний зал, картинна галерея, 

бібліотека, караоке, дискотека, тре-
нажерний зал, масажна, басейн… 
Це перелік приміщень і об’єктів у 
новому «Межигір’ї», яке запланова-
но звести для Сергія Льовочкіна. У 
країні криза, закриваються підпри-
ємства, банкрутують банки, бізнес 
затягує паски, але депресія дійшла 

не до всіх жителів Конча-Заспи. 
Шеф у бігах, а Льовочкін із сестрою 
— депутати Верховної Ради». 

Сергій Лещенко, нардеп 
 
«Російський народ захворів Пу-

тіним і рашизмом. Не всім це ще 
очевидно, але це факт, і він стане 
очевидним скоро: український на-
род скасував Путіна і рашизм. І 
(поки що тільки деякі) люди в Росії 
за це дуже вдячні українцям». 

Слава Рабинович, російський бло-
гер, фінансист 

«Путіна або ві-
зьмуть за зя-

бра, або він встигне 
померти в Кремлі — 
ніякого третього варі-
анту немає». 

Віктор Шендерович, 
російський опозиціо-

нер, письменник 

Хоча не все дається так легко, як 
би того хотілося, не засмучуйтеся. 
Згадайте: «Крізь терни до зірок». Ще 
трохи — і матимете привід собою пи-
шатись. Лишився всього один ривок. 

Сердитеся на тих, хто цього не за-
служив, без причин дратуєтеся. На 
щастя, швидко повернете самовла-
дання, не встигши дощенту зіпсува-
ти стосунки. Мусите виправлятися. 

Ви настільки енергійні, що ваше всю-
дисуще маячіння втомлює інших. Не 
намагайтеся нав’язати свій ритм жит-
тя близьким і не ображайтесь, якщо 
ваші ідеї сприймуть без ентузіазму. 

Цього тижня Ракам треба встигнути 
дуже багато, не матимете вільної хви-
лини. Деколи ви різкі у висловлюван-
нях, і це засмучує близьких, що звикли 
до вашої терплячості й тактовності. 

Зосередьтеся на найважливішому, 
а другорядне не бійтеся лишити на 
потім. Якщо прислухаєтеся до цієї 
поради, неодмінно досягнете успіху. 
Не дайте, щоб вам вилізли на шию. 

У складній ситуації порадьтеся з тими, 
кому довіряєте. Замикатись у собі не 
можна. Пробачайте рідним їхні слабкості 
та помилки, адже вони теж люблять вас 
такими, якими ви є. 

Сміливо беріться за складні завдання: 
те, що іншим здається «непідйомним», 
Стрільцям виявиться під силу. Не обго-
ворюйте з кимось особисте: саме ви ма-
єте вирішити, що робити зі своїм життям.

Немає перешкоди, яку б ви цього тижня 
не змогли би здолати. Вам усе під силу! 
Енергійні Терези не відчувають утоми, 
попри те, що працювати доводиться 
більше, як зазвичай. 

Зустріч зі старими друзями, яких 
знаєте ще з пісочниці, зарядить по-
зитивом на весь тиждень. Пригадані 
разом найсмішніші історії з дитин-
ства піднімуть настрій. 

Природжений талант розбиратися в лю-
дях допоможе не помилитися, коли ви-
рішуватимете, варто почепити на ново-
го знайомого ярлик «друг» чи краще не 
спішити з цим. 

Спілкування з близькими все більше 
ускладнюється. Ви не отримуєте від них 
тієї підтримки, на яку розраховуєте. На-
томість самі приходите на допомогу, не 
чекаючи просьб. 

Усе йде не так, як ви очікували, і дово-
диться швидко орієнтуватися в ситуації. 
На щастя, ви повороткі й вам не потрібно 
багато часу на розгойдування. Заоща-
джуйте, щоб не опинитися на мілині. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 06.02 — день народження БОБА МАРЛІ! Вечірка за учас-
ті: PJN SOUND & MC JAMPYTA MAN (Київ – 
Гвінея), WHATAFUNK, DJ NJOI, TIMA 

Сб 07.02 — «ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ». Вечірка 
Нд 08.02 — гурт «FREEDOM» (Луцьк). Hard blues. Акустика. 

Оновлена програма 


