
12 березня

Міжнародний день бороть-
би з глаукомою
2004 — Указом голови 
Держкомспорту Росії кібер-
спорт вперше у світі став 
офіційним видом спорту
1824 — народився Густав 
Роберт Кірхгоф, німецький 
фізик

1881 — народоволець 
Гнат Гриневський підірвав 
бомбою карету з царем 
Олександром ІІ, який того ж 
дня помер
1961 — у Києві сталася «Ку-
ренівська трагедія». Внаслі-
док техногенної катастрофи 
загинули понад 1500 людей

1492 — королева Ізабела 
наказала вислати 150 тис. 
євреїв з Іспанії, якщо вони не 
приймуть католицтво
1804 — народився Йоганн 
Штраус, композитор
1879 — народився Ейнштейн 
Альберт, фізик

1892 — винахідник Джесс 
Рено запатентував ескалатор
1906 — зареєстрована 
компанія «Роллс-Ройс»
1937 — в Чикаго відкритий 
перший банк донорської крові
 1932 — народився Єжи 
Гоффман, польський кіно-
режисер

1919 — вперше випробували 
бездротовий телефон для 
переговорів з літаком (США)
1960 — У Нью-Йорку пред-
ставлений перший автомо-
біль на сонячних батареях
1859 — народився Олек-
сандр Попов, один з вина-
хідників радіо

1930 — мафіозі Аль Капоне 
випустили на свободу через 
те, що не змогли довести 
скоєні ним злочини
1960 — У Японії вперше 
у світі надійшли у продаж 
різнокольорові фломастери
1951 — народився Курт Рас-
сел, американський актор

1662 — у Парижі почав кур-
сувати перший громадський 
транспорт — карета на вісім 
місць
1932 — у Сіднейській затоці 
відкрито найширший міст у 
світі (ширина 48,8 м)
1946 — у Вашингтоні розпо-
чав роботу Світовий банк

13 березня 14 березня 15 березня 16 березня 17 березня 18 березня

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

Пивний клуб 
«Оболонь»

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

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 12 — 18 БЕРЕЗНЯ
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Вечір, море, пляж. Два психоло-

ги відпочивають, п’ють пиво. Чують 
крик чоловіка, що тоне: «Допомо-
жіть! Допоможіть!».

Один психолог каже:
— Здається, у чоловіка проблема.
Другий йому відповідає:
— Так, але головне, що він уже 

говорить про неї.


Всі люди поділяються на:
— Сов (встають і лягають пізно);
— Жайворонків (встають і ляга-

ють рано);
— Голубів (встають пізно, ляга-

ють рано);
І дятлів — через них сови вста-

ють рано, а жайворонки лягають 
пізно.


— Офіціанте, ви принесли мені 

курку всього з однією ногою!
— А ви що, хотіли запросити її 

на танець?


— Васю, а хто вигадав 8 Березня?
— Клара Цеткін.
— А навіщо?
—Тю, та хіба я знаю... Може, кві-

тами торгувала...


— Та що ти за мужик, якщо у сті-
ну цвяха забити не можеш?

— Ти думаєш, що у мачо вся сті-
на у цвяхах?


Дружина чоловікові:
— Дорогий, а що ти мені подару-

єш на 8 березня?
— Он бачиш за вікном мерседес 

чорний стоїть?
— Так!
— Ось точно такого ж кольору 

колготки!


Приходить пацієнт до лікаря і 
питає:

— Лікарю, що ви робите, коли не 
можете заснути?

— Рахую.
— До скількох?
— До трьох.
— Як, тільки до трьох?
— Ну іноді до пів на четверту.

У сім’ї суперечка, хто піде за си-
ном у дитсадок:

Чоловік: 
— Я тобі шубу подарував?
Дружина: 
— Подарував!
— Зимові чоботи подарував?
— Подарував!
— Ну, от і йди за сином!
— А чому не ти?!
— В чому йти?! У шкарпетках і з 

пінкою для гоління?!


Мені з ДАІ надіслaли фотогрaфію 
з кaмери, яка зняла, як я перевищую 
швидкість. У відповідь я надіслав їм 
відео, як я оплачую штрaф дaішнику 
готівкою.


В кабінет до психіaтра заповзає 

чоловік з чимось в зубaх. Психіaтр:
— Ой, та хто це до нас прийшов? 

Кішечкa?
Мужик повзе в кут. Лікар слідує 

зa ним:
— Собачка?
Мужик провів рукою по плін-

тусу і поповз в інший кут. Лікар не 
відстає:

— А, напевно їжачок! Ні? Чере-
пашка?

Мужик виймає провід з рота і 
каже:

— Чуєш, мужик, ти мені дaсиш 
спокійно Інтернет провести чи ні?!


Журналіст запитує хлопця, який 

працює рятувальником на пляжі:
— Що найнеприємніше у вашій 

роботі?
— Коли тонуть чоловіки! Якщо 

їх не рятуєш — вони вмирають, а 
коли їм робиш штучне дихання — 
вони тебе б’ють!


- У вас мед справжній?
- Липовий…

«Зараз я більше не буду ви-
бирати лексику, говорячи про 
цю владу. Також я не вибиратиму 
лексику, говорячи про помилки 
людини, яку вся країна винесла на 
руках на Майдані й сказала: будь 
нашим президентом, будь нашим 
месією. І він не зміг нічого зроби-
ти, тому що йому нібито не допо-
могли ті люди, які були поруч. Він 
не зміг, тому що виявилося, що він 
такий самий».

Юрій Стець, «НУ-НС»

«Це психіатри повинні б ви-
вчити стан душі, тіла й мозку цих 
людей. Це краще оцінили б психі-
атри, тому що це пряма психоло-
гічна патологія і я вважаю, що це 
лікувати потрібно в спеціальних 

психіатричних установах... Вста-
новити пам’ятник Сталіну у Льво-
ві — це те ж саме, що встановити 
пам’ятник Гітлеру в Єрусалимі».

Андрій Шкіль, «БЮТ-Батьківщина» 
про намір встановити пам’ятник 

Сталіну у Львові

«Мені здається, у нас був дуже 
поганий перекладач. Я не бачу 
сенсу в подальшому спілкуванні. 
Янукович не розумів, що йому го-
ворять. Ну, або робив вигляд, що 
не розумів».

Хілларі Клінтон, держсекретар 
США залишилася незадоволена 

останньою зустріччю із Президен-
том України Віктором Януковичем 

«Отримавши владу з рук Яну-
ковича, він (Сергій Тігіпко) сьо-

годні відпрацьовує — вливає свій 
електорат і закриває політичний 
проект. Для цього у нього є певні 
мотиви, зокрема фінансово-еко-
номічні… Він знаходиться на «гач-
ку» у влади. Він — «тушка» Партії 
регіонів у партійному плані».

Володимир Бондаренко, БЮТ

«Така концентрація влади в 
одних руках свідчить про ризик 
для Президента відповідати за 
все в цій країні. Від смерті слона в 
київському зоопарку і до провалу 
газових переговорів».
Олександр Омельченко, колишній 
мер Києва про те, що концентрація 

влади в руках однієї політичної сили 
нагадує диктат КПРС у Радянському 

Союзі

«Для мене 
було шо-

ком побачити 
на вулицях Ки-
єва ті ж маши-
ни, що й у Челсі. 
Я жив і працю-
вав у найбагат-
шому кварталі 
Лондона. Я був 
там найбідні-
шою людиною 
й бачив там ті 
ж машини, що 
й тут, де така 
бідність серед 
населення! Як 
це може бути?»

Мікаель Борг-
Хансен, Посол 
Данії в Україні

Не варто давати гроші у борг — їх вам 
не повернуть. Через фінансові трудно-
щі доведеться заощаджувати. На ваші 
плечі зваляться сімейні турботи. Рутина 
дратуватиме.

Будьте обачні у спілкуванні з ріднею: 
спалахи гніву може спричинити будь-яке 
ваше необережне висловлювання. Кон-
куренти пожвавляться, тож за перемогу 
доведеться поборотися.

Днюватимете й ночуватимете на роботі: 
то хворий колега попросить замінити, то 
шеф навантажить купою паперів. Фінан-
сова ситуація буде досить скрутною. До-
ведеться затягти пасок.

В особистому житті не все складатиметь-
ся так, як хотілося б. Вас ображатиме 
надмірна вимогливість другої половинки. 
Та відповідати тією ж монетою не варто 
— будьте поступливі.

Доведеться зважитися на кілька серйоз-
них кроків. На щастя, знайдуться люди, 
що підтримають вас у цій непростій си-
туації. Навколо вас плестимуть інтриги. 
Плітки трохи зіпсують репутацію.

Не покладайтеся на чужих людей, не 
варто довіряти чиїйсь думці. Прислухай-
теся до інтуїції. В особистому житті скла-
деться ситуація, коли потрібно докласти 
зусиль, аби зберегти гармонію.

Ви зробите правильно, коли дозволите 
собі пливти за течією, розслабитися, не 
втручатися у чужі справи. Та не будьте 
надто відверті: необдумані слова можуть 
використати проти вас.

Збільшаться витрати: придбаєте якусь 
солідну покупку або позичите комусь 
гроші. Через мінливий настрій уникнути 
гострих ситуацій не вдасться. Не звину-
вачуйте в своїх невдачах рідних.

У вас врешті з’явиться можливість ви-
рішити проблеми, які бентежать вас уже 
давно. Неабияких труднощів додасть ка-
тастрофічний брак грошей. Спілкування 
у дружньому колі додасть снаги.

Ви сповнені снаги й оптимізму, тож ваби-
те до себе людей, наче магніт. Навколо 
вас з’явиться чимало прихильників. Дру-
зі потребуватимуть вашої поради. Час 
насолоджуватися спілкуванням!

Небагато Козорогів зважиться на значні 
витрати, а ті, хто волітиме заощаджу-
вати, будуть праві — гроші ще знадо-
бляться. Особисте життя налагодиться. 
Почуєте зізнання у коханні.

Не витрачайте душу на людей, які цього 
не варті. Ніхто не оцінить таких поривів. 
Врешті вдасться залагодити сімейні про-
блеми, тож настрій поліпшиться. У кише-
нях зашелестять купюри.
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