

Лісник Сергій Іванович уже 

5 разів бачив снігову людину, але 
кидати пити не збирається...


Більше 60% опитаних росіян 

визнали США країною морально-
го занепаду, причому 95% з них 
хотіли б упевнитися в цьому осо-
бисто.


На жаль, вітер змін не завжди 

дме в потрібному напрямку...


— Ви вірите в гороскопи?
— Ні! Я Лев, а Левам власти-

вий скептицизм.


Сара прожила в щасливому 
шлюбі 20 років. На це в неї пішло 
п’ять чоловіків.


— Навіщо в нового російсько-

го безпілотника кабіна для пілота?
— А раптом президент захоче 

на ньому політати?


— Сантехніка викликали? — 
Несміливо уточнив Петрович, пе-
реступаючи з ноги на ногу в центрі 
кола з п'ятикутною зіркою.


— Як справи на особистому 

фронті?
— Перемогла дружба...


Дратує коли катаєшся на сво-

єму улюбленому єдинорозі, а тебе 
намагаються пов’язати та відвести 
до лікарні.


— Беріть «Ладу». За три роки 

на сервісі був всього кілька годин.
— Провідати її заходили?


Треба зняти всі магнітики з хо-

лодильника.
Це, видно, вони мене весь час 

до нього притягують.


Більше за всіх у казці про По-
пелюшку шкода принца. Уявляєте, 
яка йому дісталася теща.


Ніщо на фото так не видає вік 

жінки, як білий монітор з випу-
клою трубкою в неї на столі.


У перспективного російського 

космічного корабля «Кліпер» вну-
трішній об'єм 18 кубометрів проти 
семи кубометрів у «Союзу». Хоч 
буде де нормальні ікони повісити.


Поки лампочка Томаса Едісона 

не завоювала популярність, люди 
спали по 10 годин на добу.

За такі винаходи розстрілюва-
ти треба.


— Ти з алкоголем дружиш?
— Ні. Але зв'язок підтримую.


Вона щоночі лягала на краю, 

щоб прийшов сірий вовк і відку-
сив ненависні боки.


Оголошення в дитячому саду:
«Шановні батьки! Не вірте, 

будь ласка, всьому тому, що роз-
повідає ваша дитина про дитячий 
садок! У свою чергу, ми обіцяємо 
вам не вірити всьому тому, що діти 
розповідають про вас».


У будь-якому місті, якщо їхати 

весь час по хорошій дорозі, можна 
приїхати до будинку мера.
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У Польщі встановили 
світовий рекорд із 
танцювання гопака
Гопак танцювали 250 українців та поляків. У 
старовинному замку в польському місті Красічин 
установили світовий рекорд із виконання укра-
їнського гопака. Протягом 11 хвилин танцювали 
250 українців та поляків. Про це пише Zycie 
Podkarpackie. Тепер організатори дійства плану-
ють подати заявку в Книгу рекордів Гіннеса, щоб 
зафіксувати наймасовіше виконання гопака.

Монах із Шаоліня вміє бігати 
по воді
Чернець Ши Ліліанг з храму Південний Шаолінь 
зміг пробігти по воді 125 метрів. Щоб бігати по воді, 
монах використовував додаткові пристосування у 
вигляді фанерних дощок. На відстань в 125 метрів 
чоловікові знадобилося 200 дощок, що плавали на 
поверхні водойми. Він не провалюється під воду за-
вдяки поєднанню швидкості бігу та утримання рівно-
ваги. Прийом, який використовує монах, називається 
«політ над водою». Кожен майстер кунг-фу повинен 
мати в своєму наборі умінь цей прийом.

«У мене є пропозиція до ва-
тажків терористів: якщо вам так 
дорогі ці символи (комуністичні 
пам’ятники), то забирайте їх. Над-
силайте свій транспорт, заванта-
жуйте їх та й моліться на них у себе 
скільки завгодно. Ми перешкоджа-
ти не будемо. Я навіть зі своєї ки-
шені обіцяю дати вантажникам «на 
пляшку» за їхню роботу».

Георгій Тука, голова Луганської вій-
ськово-цивільної адміністрації

 
«Здається, що вдавилася Мо-

сква саме Україною. Кримом, Іло-

вайськом, лайнером MH-17 і Над-
ею Савченко. «Повернення в рідну 
гавань» обернулося мілітаризацією 
півострова, а боротьба за «русскій 
мір» в Донбасі вже призвела до за-
гибелі більш ніж 6 тисяч чоловік».

Вахтанг Кіпіані, головний редактор 
проекту «Історична правда»

«Коли я думаю про типову пове-
дінку піромана, на думку мимоволі 
приходить російський Президент 
Володимир Путін. За 15 років при 
владі він «обстежив» регіон «у по-
шуках об’єктів, які привернули б 

його хворобливу увагу, а потім по-
чав їх підпалювати… Імператор ві-
дібрав у народу видовища, обмеж-
ивши і видачу хліба. У результаті 
країна котиться по спіралі».

Роберт ван Ворен, голландський 
правозахисник

«Пане Тягнибок, чим «Свобо-
да» відрізняється від покидьків, що 
стріляють в наших гвардійців на 
фронті?»

Арсен Аваков, глава МВС

«Новоросія» на очах 
перетворюється 

на Троянського коня, 
якого почали «впихати» 
до складу України. Гра в 
миролюбність буде тільки 
набирати обертів, і ми 
озирнутися не встигнемо, 
як отримаємо дві авто-
номні республіки, напхані 
збродом з усього колиш-
нього «совка».

Олександр Коваленко, 
публіцист, друкується під 

«ніком» «Злий Одесит»

Цього тижня Овни будуть особливо 
успішними та впевненими в собі, тому 
настав час розкритися «в усій красі». 
Спробуйте зосередитися на вже роз-
початих справах.

Тельці, будьте уважні — неприємності 
можуть наздогнати вас через вашу ж 
нерозсудливість, але не впадайте у 
відчай — проблеми вас у жодному разі 
не зупинять.

Успіхи у справах та душевний під-
йом — ось основні лейтмотиви цього 
тижня для Близнюків. Настав та вже 
«перезрів» час покращити матеріаль-
не становище.

Для Раків настає час, коли варто при-
слухатися до себе. Проведіть тиждень 
не в нудних та рутинних справах, а 
спробуйте реалізувати свої фантазії, 
погляньте на речі під іншим кутом.

Якщо Левам наскучила одноманітність 
та рутина, то настає період, коли все 
можна змінити. Але пам’ятайте, що 
досягнення серйозної мети потребує 
самодисципліни.

Для Водоліїв цей тиждень — сприят-
ливий час для покупок, великих чи ма-
лих. Подумайте, чого Вам найбільше 
не вистачало і що варто змінити, але 
приймайте рішення неквапливо.

Стрільцям варто спробувати отримати 
максимум користі з усіх справ, адже 
зорі цьому сприятимуть. Вдалий час, 
щоб завоювати симпатії оточення та 
завершити розпочате.

Навіть не намагайтеся ставитися від-
сторонено до подій, триматися осто-
ронь — чим раніше ви опинитеся у вирі 
подій, тим швидше виберетеся з нього 
з якоюсь корисною здобиччю.

Напружений, захопливий, підбадьор-
ливий тиждень. Настав час «підвести 
риску» під розпочатими проектами, 
щоб в найближчому майбутньому мати 
можливість зосередитися на нових.

Настав час повернути втрачені пози-
ції. Йдіть вперед та в жодному разі не 
опускайте рук — якщо проявите мак-
симум наполегливості, то досягнете 
свого.

Не дають спокою проблеми? Причи-
ною є ваша нестримність та завищені 
очікування. Спробуйте відпочити та 
розібратися в собі — і все зміниться 
на краще.

Будьте готовими, що цього тижня люди 
говоритимуть вам переважно те, що 
насправді думають. Але не хвилюйте-
ся — у будь-якій конфліктній ситуації 
ви блискавично роззброїте суперників.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 11.09 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні  
Сб 12.09 — РадіоХіти. Танці 
Нд 13.09 — «ОЗЕРНИЙ ВІТЕР». Благодійний рок-концерт за 

участі гуртів «Інстар», «Четвертий Вимір», «One 
Light Inside», «Freedom», «Санмай» 


