В Японії навчилися
відновлювати зір за повної
сліпоти

Студенти зробили з
мертвого кота пам’ятник
зимі

В Японії провели першу успішну пересадку сітківки
мавпі з пігментним ретинітом. Фахівці в лабораторних умовах виростили сітківку ока. Як основу
використовували стовбурові клітини, змінені за
допомогою медичних технологій, повідомляє
medvesti.com. У результаті вченим вдалося створити повноцінний орган, що сприймає світло. Пересадка сітківки мавпі пройшла успішно.

Пофарбований труп тварини можна побачити
на території одного з вишів російського міста
Омська. Невідомі запхали в замет тіло замерзлого
кота, попередньо «прикрасивши» його синьою
фарбою. Як повідомляє видання «СуперОмск»,
тварину можна побачити на території шостого
корпусу ОмДУ. Місцеві студенти прозвали його
пам’ятником зимі, який символізує вбивчий холод.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«Спочатку уряд оббирає народ до
нитки, а потім кидає дещицю грошенят у вигляді субсидій».
Олег Тягнибок, голова ВО «Свобода»

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Адже мільярди, які буцімто
компенсують споживачам комунальних послуг, насправді одразу
потрапляють на рахунки газо-, тепло- чи водопостачальних монополій. А належать ці підприємства
олігархам, які колись за безцінь
скупили їх як «збиткові» в держави».
Олег Тягнибок, голова ВО «Свобода»

«За допомогою брудного трюку
з призупиненням власного розпорядження уряд позбавив підприємства зони АТО передбачених законом пільг стосовно сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове дер-

жавне соціальне страхування».
Ігор Головань, адвокат

«В Україні сформувалося ціле
покоління молодих політиків і
функціонерів, які виросли в умовах
спотвореної політичної реальності і
які впевнені, що саме так і потрібно
діяти».
Всеволод Кожем’яко, власник та
генеральний директор компанії
«Агротрейд», засновник благодійного
фонду «Мир і порядок» (Про вибори
в Харкові)

«Інтерес цивілізованого світу
— не дати себе спокусити підкупом
і шантажем, не дозволити спруто-

ві путінського режиму запустити
свої липкі щупальця в європейські
інституції та наводити там свої порядки».
Олексій Гончаренко, народний
депутат України

«І тут же налетіли машини з
автоматниками в масках — шум,
крик, Лакарена з дружиною ставлять до стінки з руками за головою,
як зазвичай ставлять небезпечних
злочинців. «Героїчне» захоплення
особливо небезпечної родини!».
Павєл Шеремет, тележурналіст (Про
обшук французьких виноробів у
Одеській області).


— У чому зберігаєш гроші? У
доларах чи євро?
— У спогадах.

— Бабусю, а чого ти видалилася з «Однокласників»?
— Однокласники закінчилися.

— Розумієш, я просто хочу,
щоб все було як раніше.
— Але ж раніше ми навіть не
були знайомі.
— Саме так.

Парочка в парку цілується. Дівчина перервалася на секунду:
— Про що ти думаєш? Я хочу
думати про те ж, про що й ти!
— Маринко, ну навіщо тобі
про інших жінок думати?

Кінь в яблуках і гусак в яблуках
— це дві принципово різні долі!

— Гей, красуне, у тебе вся спина біла!
— Ви жартуєте?
— Звичайно. Яка ж ти красуня.

Не люблю повторювати пліток,
але що з ними ще робити?

Я, будучи совою, вставав все
пізніше і пізніше, поки, нарешті,
не став жайворонком.


Статистик потонув, переходячи річку, середня глибина якої становила лише один метр.

Не варто прислухатися до внутрішнього голосу, адже він зовні
ніколи не був...


«Роскосмос» повідомляє, що у
зв’язку з деяким запізненням фінансування змушений пересунути
термін запуску місячної станції на
півроку. З лютого 2053 р. на серпень.

Я на АЗС працюю, я там усім
заправляю!

Справжній джентльмен завжди виймає сигарету з рота, коли
цілує даму.

Трьох речей не можна прощати
жінці. Правда, ніхто не знає яких.

З урахуванням того, що в більшості чиновників дружини офіційно набагато багатші за своїх чоловіків, можна сказати, що ми живемо
в епоху розвиненого альфонсизму.

Не питай, що твоя країна може
зробити для тебе. Ти ж не чиновник і не депутат!


Ніщо так не загострює слух
людини, як випадково підслуханий початок фрази: «Скажу тобі
по секрету...»

Проблема людей, які вважають, що росіяни, українці та білоруси — один народ, у тому, що
вони не можуть це сказати ні українською, ні білоруською мовами.

З усіх пір року ненавиджу ранок і понеділки...

Як виявилося, сміх «Іскандерів» — це дуже погана прикмета...

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 22.01 Нарешті п’ятниця! Відривна дискотівка
Сб 23.01 гурт «LOS COLORADOS» (Тернопіль). Агро-рок
Нд 24.01 Дисколихоманка 70-80-90-х

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.
Телефон для довідок: +38 (050) 2154156, 72-33-53
www.morepiva.com, obolon@morepiva.com
 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 25 – 31 СІЧНЯ

ОВЕН
Тиждень вимагатиме обережності в
прийнятті рішень. Але варто лише дивитися на речі реалістично та правильно оцінювати ситуацію, щоб не потрапити в неприємності та досягти успіху.

ТЕЛЕЦЬ
Щоб впоратися з усіма завданнями, які
постануть цього тижня, потрібно рішуче розпрощатися з минулим, відкинути
застарілі помилки й стереотипи, поглянути на ситуацію по-новому.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня Близнюкам вдасться чимало зробити, а тому витрачати час
даремно не можна. Наполегливість і
впевненість у своїх силах — ось, що
необхідно для досягнення мети.

РАК
Ракам цього тижня не потрібно поспішати з прийняттям рішень. Дійте
обережно, зважено, розсудливо, тоді
зможете успішно довести до кінця всі
розпочаті справи.

ЛЕВ
Левам варто пам’ятати, що не завжди
очевидні рішення є правильними та
найбільш доречними, тому іноді потрібно «поламати голову», щоб знайти
вихід із ситуації.

ДІВА
Цього тижня Дівам не потрібно братися за складні та масштабні справи,
краще зосередьтеся на вирішенні повсякденних питань — з цим Ви відмінно справитеся.

ТЕРЕЗИ
Терезам варто зберігати спокій та
оптимізм у будь-якій ситуації. Не все
буде складатися відразу так, як заплановано, але тиждень стане напрочуд
вдалим, якщо докласти трохи зусиль.

СКОРПІОН
Намагайтеся не піддаватися на провокації та спроби маніпулювання, які можуть почастішати цього тижня. Бажання
відстоювати власні інтереси допоможе
подолати всі можливі негаразди.

СТРІЛЕЦЬ
Зберігайте спокій, і тоді жодні неприємності не виб’ють вас з колії. Навряд
чи виникнуть серйозні труднощі, а з
дрібними проблемами ви швидко розберетеся.

КОЗОРІГ
Козорогам не сидітиметься на місці,
вони постійно братимуться за нові
справи. Тому варто відразу потурбуватися про помічників та однодумців, які
можуть взяти на себе частину турбот.

ВОДОЛІЙ
Чим більше часу присвятять Водолії
спілкуванню з оточенням, тим краще
та плідніше йтимуть справи. Зокрема,
вдасться вдало вирішити фінансові та
майнові питання.

РИБИ
Риби потребуватимуть можливості зосередитися, обміркувати сформовану
ситуацію та вибрати правильну лінію
поведінки, щоб скористатися можливостями, які з’являються на горизонті.

