
12 січня

Всесвітній день «дякую»
1998 — 19 країн-членів ЄС 
підписали протокол про за-
борону клонування людини.
1628 — народився Шарль 
Перро, франц. письменник.
1936 — народився Раймонд 
Паулс, латвійський компо-
зитор.

Щедрий вечір
1854 — Фаас Ентоні з 
Філадельфії запатентував 
новий музичний інструмент 
— акордеон.
2000 — відставка Гейтса з 
поста глави «Microsoft».
1977 — народився Орландо 
Блум, англійський кіноактор

1794 — Елізабет Хог Бен-
нетт, США, перша американ-
ська жінка, якій було успішно 
зроблено кесарів розтин.
1883 — народилася Ніна 
Річчі (Марія Нієллі), відома 
французька модельєрка.
1963 — Стівен Содерберг, 
американський кінорежисер.

2001 — почав працювати 
сайт «Вікіпедія».
2009 — екіпаж аеробуса 
А-360 посадив літак із зупи-
неними двигунами на воду р. 
Гудзон посеред Нью-Йорка.
1929 — народився  Мартін 
Лютер Кінг, борець за права 
чорношкірих.

1997 — компанія «Microsoft» 
випустила «Offi ce-97»
1820 — народився Йоханнес 
Ребманн, німецький 
мандрівник, який відкрив 
Кіліманджаро.
1974 — народилася Кейт 
Мосс, англійська супер-
модель.

1861 — запатентований 
змивний туалетний бачок. 
1991 — почалась операція 
«Буря в пустелі» (американ-
ські авіанальоти на Ірак).
1962 — народився Джим 
Керрі, американський актор.
1960 — народився Ігор Ніко-
лаєв, російський композитор.

Голодна кутя
1934 — англійську поліцію 
спорядили радіоприймача-
ми, по яких передавали дані 
про скоєні злочини.
1955 — народився кіноактор 
Кевін Костнер.
1962 — Тамара Гвердцителі, 
грузинська співачка.
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ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ 

АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ 

Пивний клуб 
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

ОВЕН

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 16 - 22 СІЧНЯ 
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— Я сьогодні не виспався...
— А причина?
— Причина теж не виспалась...

☺☺☺
Всі ми — білоруси, українці, ро-

сіяни — мріємо жити разом в одній 
великій, багатій і дружній країні... 
Канаді, наприклад.

☺☺☺
Чоловік рано-вранці збирається 

на рибалку. Дружина:
— Ти куди?
— На рибалку.
— Злови, будь ласка, одну щуку, 

кіло карасів, мішок картоплі й пакет 
молока.

☺☺☺
«Перевірив дату виготовлення 

сиру — врятував дерево!». Всесвіт-
нє товариство охорони туалетного 
паперу.

☺☺☺
Я б поїздив на хорошій вітчизня-

ній машині... але хто мене пустить у 
місто на танку.

☺☺☺
— Миколо, а ким ви працюєте?
— Слюсарем.
— О, це має бути дуже цікаво! 

Всі ці ваші рашпілі, керни, штихелі, 
фланцеві притирання, різьблення 
під муфту, стопоріння калібруваль-
ним шпунтом! Знаєте, я в цьому ні-
чого не тямлю, але з задоволенням 
послухаю вас...

☺☺☺
— Хочеш кішку подарую?
— У мене алергія...
— Хочеш кішку подарую в гер-

метичній упаковці?
☺☺☺

— Ще секунда — і я тебе вб’ю!
— Секунда пройшла...
— Час лікує будь-які рани!

☺☺☺
Ніколи людина не буває такою 

уважною і обережною, як коли йде з 
кухні в зал із повною тарілкою супу.

☺☺☺ 
Майонез «Загадковий»: термін 

придатності зазначено на дні банки.
☺☺☺

— Як на особистому фронті?
— Багато ваших полягло...

Кінотеатр. Іде фільм, аж раптом 
вимикається звук... Крик із залу: «У 
кого пульт?».

☺☺☺
— Якщо ти не їстимеш манну 

кашу, то я покличу Бабу-Ягу.
— Ма, невже ти думаєш, що 

Баба-Яга буде їсти цю кашу?
☺☺☺

Дружина каже чоловікові:
— Любий, наша хатня робітниця 

каже, що вагітна!
— Бреше. Немає такого лікаря, 

який визначив би це на третій день.
☺☺☺

Розваж себе в маршрутці. Дов-
го і наполегливо розглядай одного 
з пасажирів, а потім візьми телефон 
і скажи: «Алло, шефе, я його знай-
шов».

☺☺☺
Як пояснити котові, що квар-

тира і так наша, а тому мітити її 
необов’язково?

☺☺☺
Вчені стверджують, що люд-

ський організм росте лише до 25 ро-
ків. Але про це, ймовірно, не знають 
ані живіт, ані сідниці...

☺☺☺
— Через що ти мене полюбив?
— Через очі!
— Тобі одразу сподобалися мої 

очі?
— Ні, просто у мене зір поганий.

☺☺☺
Дочка начальника міліції прихо-

дить до батька: 
— Тату, я вагітна. А ось список 

підозрюваних.
☺☺☺

— Любий, чому в тебе черевики 
в помаді?

— По бабах ходив...
☺☺☺

Аби прикрасити оселю на свята, 
киньте петарду в вінегрет...

«Наші еліти — це типаж, що 
відходить. Вони не розуміють, що 
перебувають на перехресті епох, 
що зараз інша погода. З’являються 
вільні люди, яким потрібна влада 
не для того, щоб «кидати понти» 
або збагачуватися, а щоб робити 
щось для суспільства».
Вадим Карасьов, політолог, дирек-

тор Інституту глобальних стратегій

«Влада готує подальші дії для 
здачі газотранспортної системи. 
Бо цей законопроект тільки роз-
чищає їм дорогу. Він ділить НАК 
«Нафтогаз» на три частини і до-
зволяє Кабміну потім передава-

ти їх будь-куди. Це увертюра до 
урядової угоди між Україною та 
Росією, яка поки що знаходиться 
в процесі підготовки. На неї в пар-
ламенті чекає та сама доля, що і 
«Харківські угоди».

Олександр Гудима, «БЮТ-
Батьківщина» 

«Життя нашої влади могли би 
продовжити сибірського масшта-
бу природні ресурси, яких в Укра-
їні немає, та сибірського розмаху 
ГУЛАГ, для якого владі забракне 
снаги. Тому не сумніваймося: но-
осфера врешті-решт «зішкрябає» 
зі свого днища оці зашкарублі на-

рости. Можна сперечатися, коли 
це станеться: 2012 чи 2013 року, — 
але станеться це обов’язково».

Мирослав Маринович, право-
захисник

«Партія регіонів може маніпу-
лятивно виграти найближчі ви-
бори, але вона програє своє май-
бутнє. Якщо ж Віктор Янукович 
виграє президентські вибори, то 
на свою біду… Влади мені не жаль 
— вона жалюгідна. Жаль народу, 
який ніяк не може зрости у сво-
боді».

Мирослав Маринович, право-
захисник

«Влада намага-
ється роби-

ти реформи, народ 
пробує сказати 
свою думку, але 
найчастіше це на-
гадує розмову глу-
хого з німим».

Анатолій Близ-
нюк, міністр регіо-
нального розвитку, 
будівництва й ЖКГ 

України  про діалог 
влади з народом

Помірний плин цього тижня сподобався 
би будь-кому, та не вам. Овнам же будь-
що кортить діяти, керувати кимось. Не 
марнуйте сили, аби бути в центрі уваги, 
а просто насолоджуйтеся життям.

Доволі важкий тиждень. Клопотів поміт-
но побільшає, й усі вони ляжуть на ваші 
плечі. Інші ж люди здаватимуться лег-
коважними, безвідповідальними, а їхні 
вчинки не на жарт дратуватимуть.

Життєрадісні Близнюки цього тижня 
буквально випромінюватимуть щастя, 
поліпшуючи настрій усім навкруги. Тіши-
тиме атмосфера гармонії та взаєморозу-
міння. Пригоди самі вас знайдуть.

Тиждень почнеться на мажорній ноті: 
все йтиме як по маслу, завиграшки по-
долаєте будь-які перешкоди. Саме час 
придбати щось дороге — знайдете саме 
ту річ, яку шукали.

Тиждень швидше корисний, аніж приєм-
ний. Аби чогось досягти, доведеться, як 
кажуть, умитися потом. Тринькатимете 
навсібіч гроші, хоча розумна економія не 
завадила б.

Настрій змінюватиметься щохвилі, наче 
зірки навмисне з вас кепкують. Намагай-
теся не зірватися на рідню і друзів. Не 
все так погано у вашому домі — просто 
скельця окулярів надто темні.

Мінливий, але цікавий період. У житті 
постійно щось відбуватиметься, раптово 
поряд опиниться купа цікавих людей, і 
кожен буде прагнути вашої уваги. Гарний 
час для романтичних стосунків.

Не надто вдалий початок тижня. Важко 
буде ладнати не лише зі знайомими, а й 
з ліпшими друзями. Тож краще відмови-
тися від посиденьок у гамірній компанії. 
Наприкінці тижня ситуація налагодиться.

Чергуватимуться вдалі й невдалі дні, тож 
тиждень нагадуватиме зебру. Пристосу-
ватися до норову «смугастої» буде важ-
ко, тож не варто планувати щось важли-
ве. Краще перечекати певний період.

Початок тижня складний і дискомфорт-
ний. Старі проблеми гнітитимуть, але 
вам не забракне енергії, аби все владна-
ти. А опісля можна й відпочити: саме час, 
аби гайнути кудись із коханою людиною.

Ситуація вимагатиме терплячості та на-
полегливості. Власних ідей бракуватиме, 
а от чужі ви значно переоцінюватимете, 
тож на фоні колег почуватиметеся не-
здарою. 

Щиро радітимете будь-якій нагоді поси-
діти з друзями в затишному кафе й по-
теревенити. Підтримка рідні та приятелів 
для вас нині дуже важлива.Знайдіть спо-
сіб поліпшити собі настрій.
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