
2 лютого

1935 — уперше у судовій 
практиці використано 
детектор брехні (Портедж, 
Вісконсин).
1970 — у Мюнхені уперше в 
історії відбулась операція з 
трансплантації нерва.
1977 — нородилася Шакіра, 
колумбійська співачка.

1966 — радянська не-
пілотована космічна станція 
«Луна-9», здійснила посадку 
на поверхню Місяця. Станція 
першою передала на Землю 
місячні панорамні фото.
1984 — у США народилася 
перша дитина, зачата штуч-
ним методом.

1974 — після двох років 
дресирування шимпанзе 
Нім Чимскі в США написав 
перше слово.
2004 — почала роботу со-
ціальна мережа Facebook.
1974 — народився Оскар 
де ла Хойя, американський 
боксер.

1999 — Майк Тайсон одер-
жав рік тюрми за побиття 
двох людей, машина яких 
зіткнулася з його автомобі-
лем. Боксер відсидів лише 
3,5 місяця.
1985 — народився Кріштіану 
Роналду, португальський 
футболіст.

Міжнародний день бар-
менів
1935 — у продаж уперше 
надійшла настільна гра 
«Монополія»
1313 — народився Джованні 
Бокаччо, італійський пись-
менник.
1945 — Боб Марлі, музикант.

1889 — американець 
Герман Холлеріт (1860-1929 
рр.) запатентував першу 
електричну обчислювальну 
машину.
1968 — пісня групи Beatles 
Sergeant Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band отримала 
премію «Греммі» (Grammy).

1964 — Beatles прибули 
в аеропорт «Кеннеді», й 
Америку охопила хвиля 
бітломанії.
1828 — народився Жуль 
Верн, французький 
письменник-фантаст.
1834 — народився Дмитро 
Менделєєв, російський хімік.
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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 6 — 12 ЛЮТОГО 
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Чоловік зробив замовлення в 
ресторані. Сидить, годину чекає, 
другу. Нарешті приходить офіціант:

— Ось ваша кава. Бразильська.
— А-а-а-а... Тепер зрозуміло, де 

ви були.
☺☺☺

Вона:
— Ми не будемо більше зустрі-

чатися.
Він:
— Що, таргани в твоїй голові 

проголосували проти мене?
☺☺☺

Чоловік каже дружині:
— Я ж просив тебе випрасувати 

мій піджак!
— Але ж я попрасувала!
— Неправда! Сто доларів як ле-

жали у внутрішній кишені, так і ле-
жать!

☺☺☺
— У мене не целюліт! Це анти-

кризовий запас!
☺☺☺

Ніколи не забувай про тих, хто 
був із тобою у складну хвилину: 
Google, «Вікіпедію» і «Перекладач».

☺☺☺
— Ти в якому магазині печиво 

купував?
— У тому, де напис «Низькі 

ціни».
— Схоже, воно прострочене. 
— Чому? 
— Бо в свіжому родзинки не во-

рушаться.
☺☺☺

Син запитав у мами:
— Мамо, чому цукерка назива-

ється «Яблуко»?
— Бо в неї добавляють трохи 

яблучка.
— А що додають у цукерки 

«Киць-киць»?
☺☺☺

Рецепт борщу по-чоловічому: 
береш 55 кг жінки і ставиш біля пли-
ти на 40 хвилин до повної готовності 
борщу.

☺☺☺
Гірше заплутаних навушників 

може бути тільки заплутана гірлян-
да.

Стрибає кенгуру по дoлині. Зу-
пиняється і чухає сумку. Потім зно-
ву стрибає. Потім знову зупиняється 
і чухає сумку… На третій раз витя-
гує кенгурятко з сумки та каже:

— Скільки разів тобі казала, щоб 
не їв печиво в ліжку!

☺☺☺
Даішник зупинив сященика:
— Отче, ви порушили правила, 

але я не буду вас штрафувати, якщо 
ви чесно мені скажете...

— Що сказати?
— Чи є Бог?
— Звичайно, є.
— А рай є?
— І рай є.
— А пекло?
— А от пекла немає.
— Чому?
— Вся смола пішла на асфальт, а 

вас, чортів, на дороги поставили.
☺☺☺

Телефонна розмова:
— Привіт. Ти де?
— В пеклі.
— Коли вийдеш зі школи, по-

дзвони.
☺☺☺

На сайті новин пишуть: «Через 
морози закриватимуть школи й дит-
садки».

У відповідь коментар: «А про 
студентів хтось подумав?! Студенти, 
до речі, не моржі! Їм теж холодно!».

☺☺☺
Приходить чоловік із хлопчиком 

до перукарні. Постригся і каже: 
— А поки мого сина стригтиме-

те, я до магазину зайду. 
Хлопчика постригли, а чоловіка 

все нема. Запитують малого: 
— Коли ж твій татко прийде? 
— А це не мій тато. 
— Як так? 
— Ну, дядько підійшов і запитав: 

«Хочеш постригтися безплатно?».

«Сучасна Україна перетвори-
лася на зону первісних інстинктів. 
У цій зоні з опонентами розправ-
ляються дикими і нелюдськими 
способами. Їх просто знищують 
різними витонченими методами 
на допитах, судах, у тюрмах, те-
роризуючи родичів, не надаючи 
жодної медичної допомоги, що-
хвилини принижуючи людську 
гідність».

Олександр Тимошенко, чоловік 
екс-прем’єра Юлії Тимошенко

«Один мій російський колега 
чітко оцінив сенс того ж «Півден-
ного потоку» (південний маршрут 
транзиту природного газу з РФ до 
Європи в обхід України). За слова-

ми цього експерта, у ядерних ра-
кетах нема жодного економічного 
сенсу, та вони ефективно працю-
ють як аргумент зовнішньої полі-
тики. Саме це значення має і «Пів-
денний потік».
Петро Порошенко, екс-глава Мініс-

терства закордонних справ

«Влада Львівщини — це сво-
єрідний штрафбат, на кожного з 
очільників відкрито цілу «гірлян-
ду» кримінальних справ. Такими 
людьми можна керувати як за-
вгодно».

Юрій Винничук, поет, письменник, 
перекладач, упорядник, автор вірша 

«Убий під*раса»

«Які норми Конституції за-
важають нинішній владі робити 
життя людей кращим, захищати 
їхні права та свободи? Відповідь 
проста — жодні норми цьому не 
заважають. Тобто не Конституцію 
треба міняти, а тих, хто її не до-
тримується».

Олександр Мороз, лідер Соціаліс-
тичної партії України

«Опозиція тільки тим і займа-
лася, що забруднювала костюм 
влади й України. Їй вдалося обля-
пати Україну».

Ганна Герман, радник Президента 
про те, що опозиція постійно втягує 

Україну в конфлікти

«На посади мерів, 
депутатів, пре-

зидентів винесло не 
краще, не сильніше — 
сірість, слухняність. 
20 років ми говоримо 
про зміну еліт, і ви-
бори в жовтні 2012 
року дають нам такий 
шанс. Нам ніхто з кос-
мосу її не скине».

Анатолій Гриценко, 
народний депутат

В цілому гарний тиждень, та вряди-годи 
настрій затьмарюватимуть дрібні не-
приємності. Утім, легко усе здолаєте й 
зможете насолодитися відпочинком. До-
слухайтеся до інтуїції.

Відносно спокійний період. Максимально 
ефективно використайте його, кинувши 
усі сили на досягнення мети. Не відволі-
кайтеся на дрібниці. Зібраність і серйоз-
ність — ключ до успіху.

Не форсуйте події. Тиждень буде вдалим, 
якщо будете обачні й не вплутаєтеся в 
сумнівну історію. Поки інші тупцювати-
муть на місці, ви діятимете за принципом 
«прийшов, побачив, переміг».

Тиждень буде «смугастим»: після невдач 
засяє сонце. Тому не поспішайте здава-
тися, бо сприятливий період не за гора-
ми. Не переймайтеся через гроші, бо це 
в житті не головне.

Праця вимагатиме неабиякої відпові-
дальності й уважності. Якщо гаруватиме-
те в поті чола, результат не забариться. 
Можливі стресові ситуації, та негативні 
емоції вас не здолають.

Доведеться попрацювати, але резуль-
тати будуть цього варті. Не втручайтеся 
у чужі справи: сил змарнуєте чимало, а 
толку з цього не буде жодного. Отримає-
те нагоду змінити життя на краще.

Професійні проблеми слід вирішувати 
традиційними методами, уникаючи екс-
периментів і невиправданого ризику. 
Над романтичними стосунками скупчать-
ся хмари.

Постарайтеся владнати всі справи до 
четверга, а якщо не встигнете — відкла-
діть на наступний тиждень. Адекватно 
оцінюйте свої можливості, аби не загруз-
нути у роботі по горло.

Цього тижня діви отримають спокусли-
ву пропозицію щодо підробітку. Коханій 
людині доведеться терпіти ваші капризи, 
та не перестарайтеся, аби перед вашим 
носом не грюкнули дверима.

Доволі вдалий тиждень. Робитимете 
саме те, що потрібно, й опинятиметеся 
у слушний час у потрібному місці. Встиг-
нете не лише свої справи владнати, а й 
іншим допомогти.

Не проґавте шанс піднятися по кар’єрній 
драбині. В кишенях побільшає грошенят. 
Попри гарні перспективи, час від часу 
відчуватимете занепад сил, розчаруван-
ня. Не дайте цьому себе здолати.

Цього тижня ви не раз опинитеся в центрі 
уваги, та, на жаль, вами не завжди захо-
плюватимуться. Навпаки, можете стати 
об’єктом нищівної критики, мішенню для 
надокучливих глузувань.
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