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1938 — в магазини Велико-
британії надійшло 35 
мільйонів протигазів. Уперше 
ці засоби захисту були 
запропоновані цивільному 
населенню.
Народились актори:
1976 — Катерина Гусєва,
1978 — Дмитро Дюжев.

1547 — у Франції відбулась 
остання офіційно дозволена 
королем дуель.
1878 — в Англії вперше 
футбольний арбітр викорис-
тав свисток (до цього судді 
кричали).
1994 — Леоніда Кучму об-
рали Президентом України.

1576 — англійська екс-
педиція Мартіна Фробішера 
відкрила Гренландію.
2001 — компанія з ви-
робництва моментальної 
фотографії «Полароїд» 
оголосила про банкрутство. 
Її борг складав один мільярд 
доларів.

2003 — у Каліфорнії суд 
зобов’язав тайванську 
фірму-виробника карамелі 
виплатити $50 мільйонів 
батькам дитини, що вдави-
лася цукеркою та померла.
100 до н. е. — народився 
Юлій Цезар, римський 
імператор.

1930 — початок першого 
чемпіонату світу з футболу 
в Уругваї.
1973 — вийшов перший 
альбом групи Queen.
Народились:
1944 — Ерньо Рубик, вина-
хідник знаменитого кубика 
Рубика.

1867 — хімік Альфред 
Нобель у Великобританії 
вперше продемонстрував 
дію динаміту.
1952 — американська ком-
панія «Дженерал моторз» 
заявила, що вона починає 
встановлювати в машини 
перші в світі кондиціонери.

1948 — у Лондоні з’явилося 
перше товариство анонімних 
алкоголіків (у США — з 
1935 р.).
2006 — заснований сервіс 
мікроблогінгу Twitter.
1606 — народився Ремб-
рандт ван Рейн, знаменитий 
голландський художник.
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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 9 — 15 ЛИПНЯ
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— Мамо! Я отримав найвищий 
бал у тесті.

— Це ж чудово! А що за тест?
— Тест на вміст алкоголю в кро-

ві...


Шкільний гурток історичної ре-
конструкції настільки добре відтво-
рив події XV століття, що вісімдесят 
осіб померло від чуми.


Суддя запитує підсудного:
— Чому ви стріляли у товариша 

на полюванні?
— Я думав, що це лось!
— І коли ви зрозуміли, що це не 

так?
— Коли лось почав відстрілюва-

тися.


Хлопчик із великою коробкою 
іграшок стукає у двері до сусідки. Та 
відкриває й питає:

— Тобі чого, Івасю?
— Та от, хочу віддати вам іграш-

ки на зберігання. Бо з пологового 
братика принесли. Хто знає, що він 
за людина...


— Це в батарейки бувають плю-

си і мінуси, а я ідеальний.


Випив уночі перед екзаменом 
заспокійливе. Наснилося, що цілу-
юся з вусатою дівчиною. Наступного 
разу, випивши валер’янки, викину 
кота з кімнати.


Розмова організаторів весіль:
— Не можна ставити столи на 

весіллі літерою «П».
— Чого це?
— Бо після восьмого тосту для 

гостей це вже лабіринт...


Програміст приходить у бібліо-
теку:

— Де бібліотекар?
— В архіві...
— Розархівуйте, будь ласка...


Жінка, яка тридцять років про-

працювала на пошті, язиком покле-
їла шпалери.

Хлопця прозвали Хатіко, бо він 
приходив на пошту кожного дня, 
навіть тоді, коли з’ясувалося, що по-
силку з «Айфоном» вкрали на мит-
ниці.


Гламурні міліціонери носять ві-

вчарку під пахвою.


Якщо вам перебігла доpогy чор-
на кішка, потім — чорна мишка, а за 
нею — чорна Жyчка, потім — чорна 
внучка, то дід викопав не pіпкy, а ви-
соковольтний кабель.


Онук 120-річної бабці плюнув на 

усе і вирішив сам купити квартиру.


Дівчата, якщо вас носять на ру-
ках, обсипають квітами і дарують 
діаманти — прокидайтеся, бо на ро-
боту запізнитеся!


— Чому наречена завжди в біло-

му?
— Це стандартний колір побуто-

вої техніки.


Народна прикмета: якщо за ді-
вчиною впадає двадцять парубків, 
вона обов’язково знайде 21-го, яко-
му вона й задарма не потрібна.


Нардеп стверджує, що 5-повер-

хову віллу з басейном і повіями йому 
підкинули під час обшуку.


— Дівчино, у вас такі гарні ноги.
— Свої помий — такі ж будуть.


Алкоголь і закоханість — офі-

ційні спонсори дурниць.


Першокурсник Микола випад-
ково застав свого декана в обіймах 
завідувача кафедри й уже до вечора 
закінчив магістратуру.

«Якщо немає 300 голосів — мо-
жеш випинатись, як хочеш».
Леонід Кравчук, екс-президент про 

те, що ідея надання російській мові 
статусу другої державної безпер-

спективна

«Важко навіть назвати, кого з 
соратників Ющенко ще не вико-
ристовував і не викинув. Як напи-
сав Шекспір у «Королі Генріху IV»: 
«Зло рідко уживається з добром, і 
бджоли в падалі не роблять стіль-
ники».

Юрій Луценко, екс-міністр МВС

«Як проводилася підготовка до 
чемпіонату, всі пам’ятають... Ду-
мали, що це грандіозне свято буде 
відбуватися без будь-яких про-
блем… Весь час були побоювання: 
а чи не рвоне десь, поки іноземні 
гості не поїхали?»

Тарас Чорновіл, народний депутат 
України (позафракційний)

«Регіони» довго переконували 
людей у тому, що треба захищати 
російську мову. Вони вирішили 
прийняти закон через те, що це 
йде в їхньому електоральному 
тренді — віддавати Кремлю всю 

українську гуманітарку».
Дмитро Корчинський, лідер партії 

«Братство»

«Для сучасної революції люди 
— необхідний, але не найваж-
ливіший атрибут. Хіба що для 
телевізійної картинки. Візьмемо 
ситуацію з Єгиптом. Революцію 
зробили не ті, хто вийшов на пло-
щу Тахрір. Борщ зварили військо-
ві, а мітингувальники були спеція-
ми в борщі».
Дмитро Корчинський, лідер партії 

«Братство»

«За кількістю генера-
лів Україна лідирує 

в Європі. Якщо скласти 
всі країни Східної та За-
хідної Європи, то не набе-
реться стільки генералів, 
скільки є в Україні. Сьо-
годні кожен, хто працює 
в силових відомствах, 
знає, хто заслужив зван-
ня генерала, хто купив, 
а кому дали за особисту 
відданість і авансом для 
виконання будь-якого за-
вдання в майбутньому».
Геннадій Москаль, НУ-НС

Неоднозначний тиждень: попри вплив 
негативних тенденцій, доклавши зусиль, 
зможете досягти успіху. Завдяки неви-
черпному оптимізму знайдете вихід із 
найскрутнішої ситуації.

Будьте готові до несподіванок. І не лише 
приємних. Домашні клопоти цього тижня 
втомлюватимуть чи не найбільше. Тож 
геть рутину — і гайда відпочивати! Мо-
жете розраховувати на підтримку рідні.

Найактуальнішою цього тижня буде про-
блема дисгармонії. На тлі дрібних кон-
фліктів і словесних сутичок буде важко 
зберегти душевну рівновагу. Інколи ко-
рисно визнати свою провину.

Не розраховуйте на чиюсь підтримку — 
розумніше покладатися винятково на 
власні сили. Саме час попросити виба-
чення в того, кого ви образили. Грошенят 
суттєво поменшає.

У спілкуванні виникатимуть непорозумін-
ня, причиною яких здебільшого будете 
ви самі. Не варто робити з мухи слона. 
Імовірні зустрічі з людьми, за якими ви 
вже встигли скучити. 

Попри те, що все йде доволі непогано, 
ви невдоволені собою. Не варто бути 
таким самокритичним — вам є чим пи-
шатися. Не слід братися за непосильну 
роботу самотужки: разом — веселіше!

Намагаючись діяти самотужки, знехтує-
те допомогою інших. Така позиція себе 
не виправдає. Не ігноруйте доречні по-
ради й не заплющуйте очі на речі, які вам 
не до душі.

Що-що, а псувати стосунки цього тижня 
у вас виходить відмінно. Намагайтеся не 
сваритися хоча б із тими, хто може яки-
мось чином вплинути на вашу подальшу 
долю.

Труднощі можуть виникнути там, де ви 
найменше цього очікували. Ймовірні 
проблеми на роботі. Доведеться доклас-
ти зусиль, аби залагодити ситуацію, що 
склалася.

Напружений і нервовий період. Знадо-
биться порада того, кому ви довіряєте. 
Тепло вашої душі зігріє людей, які потре-
бують підтримки. Нині ви як ніколи вмієте 
підбадьорити.

Захочете побути на самоті, спілкування 
не тішитиме, та, наче на зло, обмежити 
його не вдасться: вас смикатимуть зусі-
біч. Раптово станете всім потрібні. Голо-
вне — не виказувати роздратування.

На жаль, це один із тих тижнів, коли му-
сите бігти за двома зайцями, бо обрати 
одного не можете. Визначитися з пріори-
тетами буде вкрай важко. Наважитеся на 
те, чого від себе не очікували.
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