
9 лютого

1648 — Богдана Хмель-
ницького обрано гетьманом 
України.
1863 — американець 
Елансон Крейг запатентував 
вогнегасник.
1893 — відбувся перший у 
світі сеанс стриптизу (Париж, 
«Мулен Руж»).

Європейський день без-
печного Інтернету
1995 — під час випро-
бувального польоту біля 
Києва зазнав катастрофи 
дослідний літак Ан-70, який 
не мав аналогів у світі.
1890 — народився Борис 
Пастернак, російський поет.

1922 — у Торонто (Канада) 
оголошено про відкриття 
інсуліну.
1847 — народився Томас 
Едісон, американський ви-
нахідник.
1922 — народився Леслі 
Нілсен, американський 
комедійний кіноактор.

1914 — перший політ літака 
«Ілля Муромець» (конструк-
ції Ігоря Сікорського) .
1924 — мумію Тутанхамона 
вийняли з гробниці.
1946 — Вінстон Черчілль 
уперше промовив улюблену 
фразу всіх політиків: «No 
сomments».

1895 — брати Луї й Август 
Люмьєри створюють перший 
кіноапарат.
1940 — Михайло Булгаков 
закінчив роман «Майстер і 
Маргарита».
1974 — народився Роббі 
Уільямс, екс-учасник англій-
ської поп-групи Take That.

День Святого Валентина
842  — умовний день наро-
дження французької мови.
1876 — Александер Белл 
продемонстрував перший 
побутовий телефон.
1946  — фірмою IBM пред-
ставлений ENIAC — один із 
перших у світі комп’ютерів.

1926 — в Естонії було ви-
голошено найдовшу в історії 
парламентську промову (11 
годин).
2005 — у США започаткува-
ли відеосайт YouTube.
1564 — народився Галілео 
Галілей, італійський філо-
соф, фізик і астроном.
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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
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АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 13 — 19 ЛЮТОГО 
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Не можна бути пухнастою для 
всіх — розтягнуть на коміри...

☺☺☺
Гламурна дівчина приїхала у село 

до бабусі:
— Куди у вас тут уночі можна 

сходити?
— У відро...

☺☺☺
Однооку дівчинку більше не ці-

кавить, хто живе в шпаківні.
☺☺☺

Дві блондинки:
— У тебе який зір?
— Мінус п’ять.
— Холодно, напевно...

☺☺☺
Чую, що хтось ходить у шафі... 

Відкриваю, а там плаття з моди ви-
ходять.

☺☺☺
На уроці фізики: 
— Діти, пам’ятаєте фільм «Згада-

ти все» зі Шварценеггером у головній 
ролі, де на Марсі була жінка-мутант 
із трьома грудьми? Пам’ятаєте? От 
бачите... Це ви пам’ятаєте, а третій 
закон Ньютона — ні!

☺☺☺
Поштар із листом перед тим, як 

увійти в двір дачного будиночка, 
розглядає табличку: «Обережно! 
Злий папужка!». Повагавшись, він 
все ж вирішує, що папуга не може 
бути небезпечним, і заходить у двір. 
Побачивши листоношу, папуга як 
загорланить зі своєї жердинки:

— Рексе, фас!!!
☺☺☺

Зі шкільного твору: «Влітку ми 
з хлопцями ходили в похід і взяли з 
собою лише найнеобхідніше: карто-
плю, палатку й Марію Іванівну».

☺☺☺
— Ти за що сидів?
— За хабар!
— А за що відпустили?
— За те саме…

☺☺☺
П’ятикласниця Оля заробляла 

гроші, отримуючи двійки. Схема 
проста: одержала двійку — отрима-
ла ременем, зняла побої — виграла 
суд…

Третя година ночі. Дзвінок у две-
рі. Відкриває чоловік:

— Ой! А ви хто?
— Грабіжники!
— А що вам треба?
— Золото. 
— А багато?
— Сто кілограмів.
— А сто п’ять не хочете?
— То давай сто п’ять.
— Маринко, золотце, вставай! За 

тобою прийшли!
☺☺☺

Дружина — благовірному:
— Скажи, якщо я піду від тебе до 

іншого чоловіка, ти шкодуватимеш?
— Шкодувати незнайомого чо-

ловіка?!
☺☺☺

Розривати стосунки з дівчиною 
найліпше в «Макдональдсі». Там не-
має гострих ножів і виделок, тяжко-
го посуду і завжди можна сховатися 
за товстого малюка.

☺☺☺
З щоденника студента: «Хотів 

було взятися за розум, але щойно 
спробував, одразу виявилося, що 
надто пізно — розум здичавів і не 
хоче даватися в руки».

☺☺☺
Репортаж зі змагань: «Любі теле-

глядачі, наших спортсменів ви легко 
упізнаєте завдяки червоним шор-
там із номерами та зеленим майкам. 
Адже решта лижників вбрані значно 
тепліше».

☺☺☺
Журналіст:
— А навіщо вам голова?
Боксер:
— Для адекватного сприйняття 

довколишньої дійсності…
Журналіст:
— Що?
Боксер:
— Та шуткую, я в неї їм!

«Також виборець повинен 
убезпечити свій бюлетень від 
фальсифікацій. Це зробити про-
сто. Треба тільки прийти на діль-
ницю і... проголосувати. А гратися 
у «противсіха» — не кращий ви-
хід».

Андрій Магера, заступник голови 
Центрвиборчкому

«Цей пахан сьогодні що хоче, 
те й робить. Захоче — перетво-
рить Близький Схід у свою вотчи-
ну, а захоче — поставить Європу 
на коліна». 

Олексій Бабурін, нардеп від фрак-
ції КПУ про політику США

«У нас вистачає людей, які, як 
кажуть, не дружать із головою».

Віктор Янукович, Президент 
України про тих, хто займається 

реформою охорони здоров’я

«Ідеологія цих кібертерорис-
тів — свавілля, хижацтво й зло-
дійство. Їхні методи — піратство, 
грабіж і беззаконня».
Партія регіонів про хакерські атаки

«Щодо нинішніх переходів, то 
я не пам’ятаю, навіть у часи Куч-
ми, настільки безпрецедентно 
жорстоких дій стосовно політич-
них опонентів... Саме тому деякі з 
тих, хто мав сміливість у 2007-му 

скласти мандати, у 2010 році на-
клали в штани, м’яко кажучи. І 
саме тому, що удар по «Батьківщи-
ні» був найпотужніший і найжор-
стокіший, ми втратили так багато 
людей».

Олександр Турчинов, 
«Батьківщина»

«Суддя Вовк — не Кірєєв, він 
професійний і досвідчений єзуїт і 
сам глузує з маразму процесу. Але 
і Юра (Луценко), і його захист не 
плекають ілюзій щодо вироку. Не-
зважаючи на повний розвал спра-
ви, думають, що вирок буде ще 
жорсткіший, ніж у Тимошенко».

Ірина Геращенко, нардеп

«А м і ж г а л а к -
тичні про-

курори всіх око-
лишніх Всесвітів 
на дорогих літа-
ючих тарілках до 
мене випадково 
не зліталися тоді? 
Звідки у вас ця 
інформація? В Ін-
тернеті пишуть... 
На стінах у туалеті 
теж пишуть. І на 
парканах. І на са-
раях. Не читайте 
дурні».

Ренат Кузьмін, 
перший заступник 
Генпрокурора від-

повів на питання 
про подробиці 

торішнього 
святкування Дня 

прокуратури

Важко уявити перешкоду, яка б могла 
витримати ваш натиск. Досягнете бажа-
ного завдяки неймовірній наполегливос-
ті. Зросте самооцінка. Усе буде вам під 
силу.

Будьте готові до того, що колеги не над-
то високо оцінюватимуть ваші заслуги, 
попри те, що ви докладатимете чи не 
найбільше зусиль. Звісно, це образливо, 
але краще не конфліктувати.

Здаватиметься, що досягти бажаного не-
важко, проте це не так. Вам бракуватиме 
здорової скептичності: всі здаватимуться 
ліпшими, ніж є насправді. Не розкидай-
теся грішми.

Найважливіше зараз — зберігати спо-
кій. Без нього ви просто не розберетеся 
у своїх почуттях. Тримати під контролем 
потрібно не тільки негативні, а й позитив-
ні емоції.

Перша половина тижня сповнена неспо-
діванок, що здатні загнати вас у глухий 
кут. Змиріться з тим, що доведеться на-
швидкуруч змінювати плани. Поверніть-
ся на землю — не літайте у хмарах.

Тих, хто іще недавно вас недооцінював, 
неабияк здивують ваші успіхи. Тож на-
віть вороги проймуться до вас повагою. 
Виникне спокуса поставити когось на 
місце, та краще не заїдатися.

Не вдаватиметься поладнати з людьми, 
обрати правильний тон розмови. Нама-
гайтеся не привертати до себе увагу: 
зараз не час для екстравагантних ви-
бриків.

Швидко міркуватимете, миттєво орієнту-
ватиметеся навіть у найскрутніших си-
туаціях. Це дуже доречно, бо напружені 
моменти таки будуть. Не варто розпочи-
нати службовий роман.

Тиждень розпочнеться дуже вдало. Адже 
ви будете впевнені у власних силах і ма-
тимете піднесений настрій. Неабиякий 
шарм допоможе зав’язати корисні зна-
йомства.

Ну ніяк не хотітиметься думати про сер-
йозне. Літатимете в хмарах і будувати-
мете повітряні замки. Фліртуватимете 
без докорів сумління навіть із діловими 
партнерами.

За що б ви не взялися, аби досягти ре-
зультату, доведеться поборотися. Проте 
смак битви вам навіть сподобається. Та 
у пориві не переплутайте союзників із 
конкурентами.

Скорпіони захопляться пошуком винних 
у своїх проблемах. Тож питання, що 
потребують негайного вирішення, зали-
шаться без уваги. Емоційний фон буде 
нестабільним.
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