

Насправді ангели-охоронці не 

бiлi. Вони сиві.


Рибалки розмовляють:
— Ну як, зловив сьогодні що-

небудь на вечерю?
— Зловити-то зловив, але не 

стану ж я їсти аквалангіста...


— Сигаретки не буде?
— Ось зараз докурю — і не буде.


— Як вам лекція про культуру 

мови?
— Я напружений і роздратова-

ний. Тепер піди геть.


Бісить, коли набираєш 8 кіло-
грамів для ролі, а потім згадуєш, 
що ти ніякий не актор.


Сценарій фільму «Ми з май-

бутнього-3». Хлопець із прапором 
РФ і георгіївською стрічкою на 
грудях потрапляє в 1943, де його 
розстрілюють на місці за симво-
ліку.


Коли прорвало каналізацію, 

нашому кореспондентові вдалося 
першому опинитися в гущі подій.


Пора готуватися до пляжного 

сезону. Зробив три підходи з втя-
гування живота.


Увага! Акція!!!
Тільки до 30 червня 2016 року!
Хочеш заміж за мільйонера?!
Приїжджай у Білорусь! Поспі-

шай!!!
P.S. 1 липня акція закінчується, 

тому що починається деномінація.


— Сергію, а чого ти хочеш до-

сягнути в житті?
— Я хочу нічого не робити і 

отримувати купу грошей!
— Що ж, перше тобі вже вда-

лося.

В управлінні ДАІ прибрали всі 

дзеркала після того, як з’ясувалося, 
що більшість співробітників в них 
не відбивається.


Стас П’єха став переможцем 

шоу «Голос. Онуки».


Із віком починаєш частіше за-
мислюватися про високе. Напри-
клад, про свій тиск.


Дружина попросила передати 

їй тюбик з помадою, а я переплу-
тав і дав тюбик із суперклеєм.

Вона до цих пір зі мною не роз-
мовляє.


Я параноїк із заниженою само-

оцінкою. Мені постійно здається, 
що я не гідний того, щоб за мною 
стежили.


Найгірше, якщо тебе звільня-

ють з центру працевлаштування 
безробітних. На наступний день 
тобі знову доведеться туди йти.


Іноді я чую голоси... Потім, 

правда, згадую, що живу в панель-
ному будинку.


Мої джинси, яким 20 років і 

які я кілька разів вже порвав, длу-
баючись на дачі, стають все більш і 
більш модними.
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Монах створив японський сад 
на пустирі в Британії
Колишній буддистський монах з британського 
графства Ноттінгемшир витратив 35 років на 
створення традиційного японського саду на 
місці пустиря. Чоловік ушляхетнив два акри 
землі. 76-річний Будда Майтрея посадив вишні, 
бамбукові дерева та інші рослини, які прижилися 
в британському кліматі. Також пенсіонер зробив 
штучний ставок і наповнив його коропами. У своєму 
парку житель Ноттінгемшира займається медитацією 
та проводить чайні церемонії. 

Гонконгський ресторан 
випустив їстівний лак для 
нігтів
Незвичайний продукт, повністю виготовлений з 
натуральних інгредієнтів, став спільною роботою 
агентства Ogilvy & Mather і компанії McCormick, 
яка займається постачанням соусів для мережі 
закусочних KFC. Лак випущений у двох варіантах 
— зі смаками Original  і Hot & Spicy. За задумом 
розробників, шанувальники KFC у будь-який час 
зможуть лизнути ніготь і згадати улюблений смак.

«Якщо революції 2004-го і 
2013–2015 років мали внутрішнє 
походження, і західні агенти лише 
намагалися додати свій тиск до 
тиску внутрішніх проблем, то нова 
революція буде пов’язана з прямим 
публічним тиском Заходу на укра-
їнську громаду. Західні еліти вклали 
багато ресурсів (і не тільки грошо-
вих) в українські зміни, і вони ба-
жали би бачити результат».

Сергій Дацюк,  філософ

«Усі речі, за котрі ми боролися 
на Майдані і боремося на війні з Ро-

сією, у медійній сфері зараз прива-
тизовані «фейковими» політиками 
та «фейковими» активістами». 

Ігор Луценко, народний депу-
тат України

«Історія з прийняттям непопу-
лярних політичних рішень є пока-
зовою ілюстрацією протиріччя між 
державними інтересами та партій-
ним егоїзмом окремих політичних 
сил. Завжди знайдуться опозиційні 
партії, які будуть таврувати непо-
пулярні рішення як «антинародні».

Володимир Фесенко, політолог

«Едуард Ставицький був не про-
сто одним із стовпів режиму Яну-
ковича. Саме Ставицький під час 
перебування керівником державної 
компанії «Надра України» в 2007 
році провернув аферу, в результаті 
якої резиденція «Межигір’я» пере-
йшла під контроль Януковича, піс-
ля чого там почалося будівництво 
персонального «раю» для донецько-
го хана».

Сергій Лещенко, народний 
депутат

«В Ізраїлі затри-
мано Едуарда Ста-
вицького, Австрія 
утримує Дмитра 
Фірташа, Юрій Коло-
бов сидить у тюрмі 
в Іспанії... І тільки 
Олександр Єфремов 
вчинив мудро, за-
лишившись в Украї-
ні, бо понадіявся на 
український суд».

Віктор Уколов, 
політолог, 
журналіст

Цього тижня оточення частіше, ніж за-
звичай, судитиме про Овнів за зовніш-
нім виглядом. Тому, якщо на Вас чекає 
важлива зустріч, не пошкодуйте часу на 
те, щоб виглядати бездоганно.

Для Тельців настає вдалий тиждень, 
щедрий на приємні сюрпризи. У всьому, 
за що Ви беретеся, можна домогтися 
успіху, потрібно лише проявити наполе-
гливість і довести справу до кінця.

Настає вдалий період для розмов з 
людьми, які Вам дорогі. Відкрито гово-
ріть про свої наміри і бажання, тільки 
в цьому випадку вдасться встановити 
гармонійні та довірливі стосунки.

Цього тижня Раки можуть отримати 
несподівані пропозиції, що стосуються 
роботи або іншої комерційної діяль-
ності. Але намагайтеся не брати на 
себе занадто великих зобов’язань.

Для Левів настає вдалий тиждень для 
відпочинку, цікавих занять, приємного 
спілкування з людьми, які розуміють 
Вас з півслова. Прогулянки піднімуть 
настрій і подарують нові враження.

Настає вдалий тиждень для творчості 
та різноманітних експериментів. Але 
варто пам’ятати, що для успіху потріб-
ні рішучі дії, і чим раніше Ви почнете їх 
здійснювати, тим краще.

У Стрільців з’явиться можливість зро-
бити багато корисного і для себе, і для 
оточення. Не бійтеся складних завдань 
— ви відмінно впораєтеся з ними, швид-
ко досягнете потрібного результату.

Цього тижня події розвиватимуться у 
сприятливому для Терезів напрямку. 
Можливі незаплановані поїздки і зу-
стрічі з людьми, від яких ви давно не 
отримували ніяких звісток.

Дівам варто звернути увагу на менедж-
мент і самодисципліну: якщо не витра-
чати час даремно, можна багато чого 
встигнути. Крім того, з’явиться можли-
вість поліпшити свій фінансовий стан.

Цього тижня з’явиться багато цікавих 
ідей. Варто розраховувати і на вдалі ді-
лові та особисті зустрічі. Якщо повірите 
в себе, то зможете справити гарне вра-
ження на всіх, з ким спілкуєтеся. 

У Вашому житті можуть статися події, 
яких ви зовсім не очікували. Вони запо-
чаткують великі змін на краще. Ваше 
завдання — не розгубитися і не витра-
чати час даремно.

Настає сприятливий тиждень для ко-
мерційної діяльності, укладання угод, 
початку плідної співпраці. Варто очіку-
вати і на  значні грошові надходження, 
цінні подарунки теж не виключені.
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Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»

Пт 13.05 П’ЯТНИЦЯ, 13те! Вечірка 
Сб 14.05 Beer Mix: дискотівка на будь-який смак! 
Нд 15.05 гурт «PUR:PUR» (Харків). “We Do Change Tour”  


