
9 квітня

1860 — французький вина-
хідник Едуард-Леон Скотт де 
Мартінвілл зробив перший 
аудіозапис, який зберігаєть-
ся в паризькому архіві.
Народились:
1821 — Шарль Бодлер, поет.
1933 — Жан-Поль Бельмон-
до, французький актор.

1912 — англійський лайнер 
«Титанік» вийшов у своє 
перше й останнє плавання.
2010 — загибель президента 
Польщі Леха Качинського в 
авіакатастрофі під Смолен-
ськом.
1951 — народився Стівен 
Сігал, американський актор.

1867 — Росія продала Спо-
лученим Штатам Аляску й 
Алеутські острови.
1868 — скасований сьогунат 
у Японії.
1958 — народилася Ганна 
Гаврилець, українська 
композиторка, заслужена 
діячка мистецтв України.

Міжнародний день космо-
навтики
1961 — Космічний корабель 
«Восток-1», пілотований Ю. 
Гагаріним, стартував із кос-
модрому «Байконур», зробив 
один виток навколо Землі.
1933 — народилася Монсер-
рат Кабальє, співачка.

1204 — учасники 4-го хрес-
тового походу розграбували 
Константинополь.
1814 — німецький математик 
Карл Вітте одержав ступінь 
доктора філософії у віці 12 
років.
1948 — народився Михайло 
Шуфутинський, співак.

День ДАІ МВС України
1894 — Томас Едісон про-
демонстрував кінетоскоп 
— пристрій для перегляду 
фільмів.
1912 — «Титанік» зіштов-
хнувся з айсбергом.
1942 — народився Валентин 
Лебедєв, космонавт.

1951 — уперше пройшов кон-
курс «Міс Всесвіт» (Лондон).
1955 — У Чикаго Рей Крок 
відкрив першу закусочну 
мережі McDonald’s.
Народились:
1452 — Леонардо да Вінчі, 
італійський художник.
1949 — Алла Пугачова.
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ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 9 —  15 КВІТНЯ
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— Тату, а в тебе гарна зорова 
пам’ять?

— Так, а що?
— Я випадково розбив дзеркало, 

перед яким ти голишся.


— Діти, що вам найбільше спо-
добалося в музеї?

— Як Петрова сходами покоти-
лася!


Студент фінансової академії ле-

жить п’яний у коридорі вузу. Йде 
професор і питає в нього:

— Студент?
— С-с-студент...
— Який курс?
— Вісім гривень двадцять п’ять 

копійок...


— А ми на минулому уроці пи-
сали контрольну з анатомії. Сашко 
отримав двійку.

— За що?
— За шпаргалку. Вчителька під-

ловила його, коли він рахував у себе 
ребра...


Українське весілля. П’яний на-

речений куняє за столом. До нього 
підходить дружба й каже:

— Прокинься, Миколо, ти ж на 
весіллі!

— На якому весіллі?
— Та ж на своєму! Ти сьогодні 

оженився!
— Я оженився?! Хто вона?!
— Та ніхто не знає... Ти з нею 

познайомився і через три дні одру-
жився.

— А хоч як її звуть? 
— Не знаю точно: чи Галя, чи По-

ліна...
— Чиполіна? — схопився за го-

лову молодий.


— Коли я купував у вас машину, 
то ви обіцяли впродовж року замі-
няти все, що в мене зіпсується чи 
поламається. Це ж так?

— Звичайно.
— Тоді дайте мені чотири нових 

нижніх зуби, ліву стегнову кістку та 
два ребра!

У студента вже п’ята перездача. 
Викладач: Та-а-ак, там ви недо-

вчили, того не знаєте, там помили-
лися. І що з вами робити?

Студент: Пошкодувати...
Викладач: Біднесенький, знову 

не здав...


Білі смужки на чорних шкарпет-
ках виконують функцію індикаторів 
забруднення.


В одному купе їдуть жінка, її 

дочка, солдат і прапорщик. Раптом 
гасне світло — і через кілька секунд 
чути лункий ляпас по обличчю.

Мама думає: «Молодець моя 
доця, не дозволяє до себе лізти».

Дочка думає: «Мабуть, прапор-
щик чіплявся, і мама йому зацідила 
по пиці».

Прапорщик думає: «От халепа, 
солдат чіпляється, а я отримую!».

Солдат думає: «Тільки-но світло 
знову погасне, я тобі ще раз вмажу!».


Було б добре, якби кожен кита-

єць скинувся мені по гривні.


Молоко й оселедець чистять там, 
де «Активія» не дістає.


Аудиторія. Йде іспит із фізики. 

Викладач запитує у студента:
— Ну хоч щось із білета знаєш? 
— Ні...
— Хоча б закон Ома напам’ять 

вивчив? 
— Ні. 
— Тоді бери чистий листок і ма-

люй вагон. Із колесами, проводами 
та людьми... Намалював? 

— Так. 
— Бачиш ось цього чоловічка 

усередині?! 
— Так. 
— Це ти в армію їдеш!

«Цю владу неможливо оціню-
вати з погляду логіки. Віктор Яну-
кович реанімував Юлію Тимошен-
ко як політика, вирівняв із нею 
рейтинги. Крім того, Янукович 
об’єднав Росію, США і Євросоюз 
проти України. Янукович успіш-
ний політик! Нікому ще не вдава-
лося зробити те, що зробив він».

Олег Рибачук, колишній віце-
прем’єр-міністр і радник Президен-

та України 

«Ми добре знаємо, що, крім 
гарних розмов, крім того, щоб бов-
кати язиком про все, що завгодно, 
та не нести за це відповідальності, 
вони ні на що не здатні».

Віктор Янукович, Президент Украї-
ни про опозицію

«Хазяї цих корів сьогодні году-
ють країну. Якщо про них забути й 
десять років будувати комплекси, 
вийде, як в анекдоті: «А по дорозі 
до світлого майбутнього годувати 
ніхто не обіцяв».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України вважає, що необхідно під-

тримувати не тільки великі тварин-
ницькі комплекси, але й приватні 

господарства

«Опозиція грає на короткій 
пам’яті українців. Апелює не до 
здорового глузду, а до емоцій. 

Люди лише з нагадування почи-
нають згадувати, що всі теперішні 
опозиціонери були колись владою 
і в них був шанс робити ті золоті 
речі, про які вони говорять зараз».

В’ячеслав Піховшек, політичний 
аналітик

«Українська політична систе-
ма — корупціоємка. Це означає, що 
вона «скурвлена», підлаштована під 
нечесних людей, які беруть хабарі, 
орієнтуються в корупційних схе-
мах. Тому не треба вірити казкам, 
що прилетять опозиційні марсіани і 
побудують щось інше. Так не буває».

В’ячеслав Піховшек, політичний 
аналітик

«Потрібно по-
кінчити з за-

лишками психології 
споживчої «дипло-
матії розлученого по-
дружжя» часів 90-х 
років».
Володимир Литвин, 

спікер ВР про те, що 
про політику тиску 

й шантажу в рамках 
СНД варто забути

На жаль, цей тиждень буде не надто 
сприятливим. Прикро вразять плітки, по-
ширені, здавалося би, близькими людь-
ми. Є небезпека серйозних конфліктів із 
ріднею.

Тиждень щедрий на блискучі, майже ге-
ніальні ідеї, осяяння, дивовижні знахідки. 
Ви будуєте сміливі плани й не сумніває-
теся, що вони будуть реалізовані. Але не 
виключені й труднощі.

Цього тижня ваш ентузіазм заразливий. 
Перемоги окриляють, іноді навіть занад-
то: ви настільки впевнені в успіху, що 
докладаєте надто мало зусиль для його 
досягнення. 

Складні ситуації створюєте самі, коли 
беретеся за справи, які вам не до снаги. 
Втім, у найенергійніших представників 
знака дійсно є шанс досягти успіху, са-
мотужки виконавши величезну роботу.

Багато питань залишиться без відпові-
дей, і це вас неабияк турбуватиме. По-
стійне нервове напруження призведе до 
спалахів роздратування. Потрапити під 
гарячу руку можуть близькі люди.

Зможете досягти успіхів, якщо вам не 
зрадить уміння тверезо оцінювати ситу-
ацію. За щось нове братися можна, та 
тільки в тому разі, якщо ви готові діяти 
самотужки, не чекаючи допомоги.

Не будьте надмірно балакучі — мовчан-
ня допоможе запобігти багатьом непри-
ємностям. Винятком є виступи перед 
великою кількістю людей: тут ви надзви-
чайно красномовні, й це дуже доречно.

Тиждень буде насиченим. Діяльність 
ваша вельми хаотична, тож і результати 
скромні. Не варто на когось розрахову-
вати у складній ситуації. Покладатися 
можна тільки на власну інтуїцію.

Підвищиться життєвий потенціал. Ви 
енергійні, сповнені сил. Працюючи не 
покладаючи рук, досягнете відмінних ре-
зультатів. Залишаться в минулому сум-
ніви. Ви знову впевнені в своїх позиціях.

Ви спокійно та без поспіху впораєтеся з 
усіма проблемами. Хоча зусиль доклас-
ти доведеться немало, врешті зможете 
перепочити. Взаємини з колегами нала-
годяться.

Зірки симпатизують творчим особистос-
тям і людям мистецтва, а от для тих, чия 
робота вимагає точності, акуратності та 
дисципліни, доля підготувала кілька не-
приємних сюрпризів.

Вам належить вирішити чимало непро-
стих завдань. Буде багато турбот — 
перевтоми не минути. Ви схильні пере-
оцінювати свої можливості, тож уникайте 
протистояння з впливовими людьми.
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