
16 лютого

1659 — в Англії Ніколас 
Ванакер виписав перший у 
світі чек на 400 фунтів.
1937 — воллес Г’юм Каро-
зерс, хімік-дослідник фірми 
«Дюпон», запатентував 
нейлон.
1942 — народився Кім Чен 
Ір, екс-керівник КНДР.

1795 — в Англії викопали 
картоплину вагою 8,5 кг.
1876 — Джуліус Вольф 
(США) виготовив перші 
консерви з сардинами.
1963 — народився Майкл 
Джордан, баскетболіст.
1981 — народилася Періс 
Хілтон.

1930 — американський уче-
ний Клод Томбо виявив 9-ту 
планету Сонячної системи 
— Плутон.
1979 — уперше за багато 
століть у Сахарі випав сніг.
1898 — народився Енцо 
Феррарі, італійський авто-
мобілебудівник.

1861 — Олександр II видав 
«Маніфест про скасування 
кріпосного права» в Росії.
1878 — Томас Едісон за-
патентував фонограф.
1473 — народився Миколай 
Коперник, астроном.
1945 — народився Юрій 
Антонов, російський співак.

1872 — у США запатентова-
но електричний ліфт.
1877 — у Великому театрі в 
Москві відбулася прем’єра 
балету Петра Чайковського 
«Лебедине озеро».
1940 — на екранах з’явився 
мультик «Том і Джеррі».
1988 — народилась Ріанна.

ООН: Міжнародний день 
рідної мови
1878 — у Нью-Гейвені 
випущена перша в світі теле-
фонна книга на 50 імен.
1993 — Сергій Бубка 
встановив світовий рекорд у 
стрибках із жердиною  — 6 
м 15 см.

1946  — доктор Зельман 
Ваксман відкрив антибіотик 
стрептоміцин.
1966  — у СРСР запущений 
супутник «Космос-110»: екі-
паж складався з двох собак 
— Вєтєрка й Уголька.
1788 — народився Артур 
Шопенгауер, філософ.
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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 20 — 26 ЛЮТОГО 
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— Я тут завдання зробив із фі-
зики .

— І що? 
— У мене муха зі швидкістю 8266 

км/год літає.
☺☺☺

— Ну і де ти був?
— Пив із друзями.
— А чому жіночими парфумами 

пахне?
— Від тебе взагалі 10 років пахне 

жіночими парфумами, а я тобі хоч 
слово сказав?

☺☺☺
Гостинний сторож заряджає 

рушницю сіллю та хлібом...
☺☺☺

Знайдена найдобріша блондин-
ка. Вона скуповує в магазині живих 
коропів і відпускає їх на волю в ліс.

☺☺☺
Природа відмовила жінці у фі-

зичній силі, тому жінка досконало 
оволоділа мистецтвом психологіч-
ного насильства.

☺☺☺
— Я не можу жити з таким ску-

пердяєм! На, забери свою каблучку!
— А де коробочка?

☺☺☺
Працювати з думками про май-

бутній відпочинок значно приємні-
ше, ніж відпочивати з думками про 
майбутню роботу.

☺☺☺
У вагон входить вагітна. Місцем 

ніхто не поступається. Вона стукає 
хлопця сумкою по коліну. Той піді-
ймає очі, розлючена дівчина кивком 
вказує йому на живіт. Хлопець ди-
виться на неї з жахом: 

— Це не я! Я вас узагалі не знаю!
☺☺☺

На передачі «Найрозумніший» 
на запитання «Морквина, цибуля, 
картопля, «Лексус» — що зайве?» 
Семикласник відповів: «Морквина, 
цибуля, картопля».

☺☺☺
— Мамо, чому всі кажуть, що я 

вдягаюсь, як селюк?
— Та який же ти селюк, синочку? 

Все правильно: піджачок — у брюч-
ки, брючки — у шкарпеточки.

З пояснювальної записки: «Я 
прийшов на роботу о 10-й, а не о 
8-й, бо до 10-ї все одно ніхто нічого 
не робить, усі лише чай п’ють. А я 
стільки чаю випити не можу».

☺☺☺
Чоловік телефонує тещі:
— Заберіть дочку. Ми прожили з 

нею тільки місяць, а я вже не можу!
Теща:
— Вибач, зятю, після 14 днів ви-

робник повернення не приймає!
☺☺☺

Психіатр до пацієнтки: 
— У вашій родині хтось страж-

дає на манію величі? 
— Так! Іноді мій чоловік заявляє, 

що він глава сім’ї.
☺☺☺

Купив сьогодні цукерки «Лісова 
білочка»... Намальована білочка... 
Читаю склад: білки — 10%.

☺☺☺
Спочатку я довго розглядав, що 

це за пов’язка у неї на голові. Підій-
шов ближче. Виявилося, що брови.

☺☺☺
Онуки лікаря вже тиждень не 

можуть прочитати, що написано в 
заповіті.

☺☺☺
— Кохана, де чай? Ніяк не можу 

знайти...
— Ах, який ти безпорадний! Чай 

у аптечці, в банці з-під какао з на-
клейкою «Сіль».

☺☺☺
Закохані зайшли в ресторан:
— Ти така солоденька! Так і з’їв 

би! — каже хлопець дівчині.
— І я тебе... — відповідає та.
До них підходить офіціант і, ка-

хикнувши, запитує:
— А запивати чимось будете?

☺☺☺
Ніщо не підвищує кваліфікацію 

водія так, як автівка ДАІ позаду.

«Сьогодні ми знову поверну-
лися до «нормальної», «цивілізо-
ваної» корупції, яка, на жаль, є і в 
Китаї (там за це, правда, розстрі-
люють), і в Італії, і в Америці».

Станіслав Говорухін, глава ви-
борчого штабу Володимира Путіна, 

вважає корупцію, яка існує в Росії, 
нормальним явищем

«Агітувати за політичні партії, 
за окремих кандидатів можна буде 
тільки конкретними кроками, а 
лементи «Ганьба!» й інші — це з 
арсеналу вчорашнього дня».

Володимир Литвин, голова ВР про 
методи передвиборної боротьби за 

місця в парламенті

«Призначенням своїх вірних 
«васалів» на ключові міністерства 
Янукович продовжує систем-
не формування державної «сosa 
nostra»... Цей вірний «консільєрі» 
Януковича (новий міністр оборо-
ни Дмитро Саламатін), напевно, 
не зупиниться ні перед чим. Мож-
на припустити, що у разі можли-
вих народних хвилювань такий 
міністр, не роздумуючи, може від-

дати наказ про застосування зброї 
проти мирних громадян. Страшно 
про це навіть подумати».

Зорян Шкіряк, про призначення 
міністром оборони Дмитра Сала-

матіна

«Зараз відбувається істерика, 
тому що Тимошенко не допустила 
українських лікарів, і тепер вони 
розповсюджують інформацію, що 
Тимошенко взагалі відмовилася 
від обстеження».

Сергій Власенко про обстеження 
Тимошенко

«Я не вірю у 
це, тому 

що наші укра-
їнські гетьман-
чики не здатні 
об’єднатись на-
віть перед роз-
стрілом».
Юрій Єхануров, 
член ради партії 
«Наша Україна» 
про об’єднання 
опозиції перед 

парламентськи-
ми виборами

Саме час поліпшувати свій імідж і репу-
тацію. Тепер усе у ваших руках. Варто 
лише трошки постаратися, щоб оточуючі 
побачили вас саме такими, якими ви хо-
чете виглядати.

Важко уявити собі більш нестабільний 
тиждень. Ох і погойдають же вас хвилі 
долі! Спочатку здаватиметься, що усе 
просто і до щастя рукою подати, та за-
вдання виявиться значно складнішим.

Що гріха таїти: ну любите ви увагу до 
своєї персони. Що ж, цього тижня змо-
жете удосталь нею насолодитися. Проте 
доведеться і силу характеру продемон-
струвати, і сумнівні спокуси оминути.

Цього тижня муситимете побалансувати 
на вістрі ножа: ніг не поріжете, але дозу 
адреналіну таки отримаєте. Гострі від-
чуття вам гарантовано! Не приймайте 
близько до серця докори колег.

Усе починається дуже непогано. Вдасть-
ся поєднати приємне з корисним. Може-
те сподіватися на просування кар’єрною 
драбиною. Будь-які зміни підуть вам на 
користь.

Дуже нестабільний тиждень: позитивні й 
негативні події чергуватимуться з такою 
швидкістю, що це негативно позначиться 
на емоційній рівновазі. Не конфліктуйте 
з шефом.

Наполегливість, небажання помічати 
труднощі, упертість здатні зробити цей 
тиждень напрочуд вдалим. Одначе лише 
за тієї умови, що ви ладні щодня на-
тхненно працювати.

Вам доведеться важко: усі ці натяки, 
недомовки, плутанина дратуватимуть. 
Доведеться збирати уламки докупи, аби 
побачити цілу картину. Буде спокуса по-
вірити у те, в що дуже хочеться вірити.

Почуватиметеся неспокійно. До того ж 
збентеження все наростатиме. Саме час 
впорядкувати ділові відносини, з’ясувати, 
хто ваш союзник, а хто заздрісник, а то й 
ворог.

Тиждень не без неприємностей, але не-
вдалим його не назвеш. Ви будете енер-
гійніші та рішучіші. Все це дозволить 
упоратися з проблемами, не втративши 
душевного балансу.

Дуже приємний в усіх значеннях цього 
слова тиждень. Можете просто бути со-
бою, поводитися природно, не витрачати 
сил на марні спроби комусь сподобатися 
— вас і так цінуватимуть.

Ваші ідеї здаватимуться вам найкращи-
ми. На жаль, колеги вважатимуть інакше. 
Ось із такого ґрунту і ростимуть неприєм-
ності. Не підживлюйте їх, якщо не хочете 
отримати отруйний урожай.
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