
13 серпня

1907 — у Нью-Йорку 
з’явилися перші таксі.
1913 — у Шеффілді виплав-
лено нержавку сталь.
2002 — хірург Ренат Акчурін 
продемонстрував у Москві 
унікальний прилад, яким 
можна робити складні опера-
ції на серці без його зупинки.

1775 — Катерина ІІ видала 
царський маніфест, який 
офіційно ліквідував запо-
різьке козацтво.
1771 — народився Вальтер 
Скотт, шотландський пись-
менник і поет.
1983 — народилася Міла 
Куніс, американська актриса.

1848 — Волдо Генчет із 
міста Сіракузи запатентував 
зуболікарське крісло. 
1939 — У Німеччині від-
булася одна з наймасовіших 
авіакатастроф: під час 
показового польоту в землю 
один за одним врізалося 13 
бомбардувальників.

1930 — створено перший 
звуковий кольоровий муль-
тфільм.
1960 — Джозеф Кіттінгер 
здійснив стрибок із парашу-
том із висоти близько 32 км. 
Під час польоту він переви-
щив швидкість звуку. Рекорд 
не побили й досі.

1771 — учений Дж. Прістлі 
відкрив фотосинтез, виявив-
ши, що повітря, зіпсоване 
горінням або диханням, 
стає знову придатним для 
дихання під дією рослин.
1998 — Білл Клінтон свідчив 
у справі про свої стосунки з 
Монікою Левінськи.

293 до н. е. — заснований 
найдавніший римський храм 
на честь богині Венери.
1743 — Джек Бротон сфор-
мулював правила боксу.
1920 — ратифіковано 19-у 
поправку до Конституції 
США, що надала право голо-
сувати жінкам.

День пасічника
1960 — у СРСР відправили 
на орбіту космічний корабель 
із двома собаками, Білкою 
та Стрілкою, на борту. 
Політ успішно закінчився 20 
серпня.
1946 — народився Білл 
Клінтон, президент США.
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  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 13 — 19 СЕРПНЯ
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Отримав зарплату, несумісну з 
життям.


Коктейль із листочками м’яти 

— мохіто. А коктейль із листочками 
коноплі — хіхіто.


Тільки у нас замовлена піца 

приїжджає швидше, ніж викликана 
«швидка».


Дитинство — це та пора, коли 

біжиш уночі з туалету і радієш, що 
тебе не з’їли.


У ліжку я — зірка! Руки, ноги 

розтягну і сплю! А якщо ще пальці 
розчепірені, то взагалі сніжинка!


Жив-був принц, який одного 

разу запитав прекрасну принцесу: 
«Ти вийдеш за мене?». І вона від-
повіла: «Ні!». І принц жив довго і 
щасливо, їздив на полювання та ри-
балку, щодня зустрічався з друзями, 
пив багато вина, повз додому рачки 
о третій ночі, грав у гольф, розкидав 
шкарпетки по палацу, не опускав 
кришку унітаза, кохався зі служни-
цями, співав у душі та голосно вися-
кував носа. Кінець.


У вчителя запитують:
— Назвіть три причини, через 

які ви любите свою роботу?
— Червень, липень, серпень...


— У мене найромантичніший 

чоловік на світі. Він заплакав, поба-
чивши, що на капоті його машини я 
нашкрябала сердечко!


— Алло, Семене! У нас удома 

пахне чи то бензином, чи то газом... 
Я боюся, що вибухну!

— Галю, заспокойся! Запали 
свічку та помолися...


Фрази, що викликають паніку:
1. Неправильний пароль. 
2. Я хочу з тобою серйозно пого-

ворити... 
3. Відповідати зараз буде... 
4. Це буде не боляче.

— З Днем десантника, сину! 
— Тату, не підколюй, можливо, я 

ще вступлю...


Важко говорити про дружбу 
України та Росії, коли на одному гер-
бі — вилка, а на іншому — курка.


— Ви знаєте, чому в Гаррі Потте-

ра такий шрам на голові?
— Ні...
— Бо його збив «Опель»!


У дівчині, як правило, не тільки 

загадка, а ще ребус, шарада, скан-
ворд, кросворд і судоку, щоб оста-
точно зламати психіку хлопця.


Якщо тобі риють яму, не зава-

жай: закінчать — зробиш собі ба-
сейн.


Британські вчені вияснили, чому 

люди лисіють: виявилося, люди лисі-
ють тому, що в них волосся випадає і 
більше не росте!


Ван Гог відрізав собі вухо. Це не-

заперечне свідчення того, що радіо 
«Шансон» існувало вже тоді.


Щоби краще засмагнути на 

пляжі, дівчата знімають ліфчики, а 
хлопці — обручки.


Цікаве спостереження: 90% леда-

чих чоловіків вважають, що їм пасує 
борода.


Декан запитує в абітурієнта: 
— Чому ви вирішили вступити в 

цей вуз і на цей факультет? 
— Якесь дивне запитання, тату.


Ніколи не сміши людину, яка 

жує печиво... Почекай, доки почне 
запивати його чаєм.

«Депутатів у сесійній залі сьо-
годні фотографують як завгодно: 
один у носі колупається, інший 
голих дівчат на останній сторінці 
газети розглядає, третій любовні 
SMS пише. І нічого, і ніхто на це 
не ображається. Тому що депутат 
перебуває на роботі. І міліціонери 
також не повинні обурюватися, 
коли їх знімають на їхній роботі».

Геннадій Москаль, НУ-НС

«Не хочеш, аби тебе знімали, 
то не працюй у міліції. Законною 
ця вимога стане тоді, коли міліці-
онер буде не при виконанні своїх 
обов’язків. Якщо міліціонер си-
дить і грає в доміно у себе вдома, 
ніхто тоді не може його знімати, 
якщо він проти. А коли він при 

виконанні, тоді вибачте».
Тетяна Монтян, юрист

«У маленьких країн — малень-
кі проблеми, у великих — великі, у 
дуже великих — величезні. І якщо 
вирішити свої проблеми не вда-
ється, можна створити їх для сусі-
дів, знайти винних там. У політиці 
так часто буває».

Мирон Сич, єдиний етнічний укра-
їнець у Сеймі Республіки Польща, 

посол до польського Сейму

«Мельниченко — це сучасний 
український Хлестаков. Він хоче 
намагатися бути якоюсь значу-
щою фігурою, але в нього не ви-
ходить, бо масштаб особистості 
дуже дрібний. Усі його заяви — це 

намагання ще раз звернути на себе 
увагу. Він до цього вже настільки 
звик, для нього це як наркотик».

Володимир Фесенко, політолог 
про Миколу Мельниченка

«Усім, хто любить українську 
мову, потрібно прагнути навчити-
ся володіти нею так, як Паганіні — 
скрипкою».

Ганна Герман, радник Президента 
України радить вчити українську

«Я не знаю, як може за тобою 
«хвіст» ходити. Якщо охорона є, 
значить, ти нечесний, нечистий на 
руку, тому тебе охороняють».

Олександр Стоян, Партія регіонів, 
вважає, що охорона є тільки у не-

чесних парламентарів

«Литвин явно 
л у к а в и т ь , 

інакше він би про-
сто не підписав 
закон, послав-
шись на недотри-
мання процедури. 
Тому сьогоднішні 
виверти спікера 
— це його особис-
тий піар у рамках 
виборчої кампанії 
по мажоритарно-
му округу в Жито-
мирській області».

Вадим Колес-
ніченко, Партія 

регіонів, співавтор 
«мовного» закону

Раз у раз виникатимуть непорозуміння з 
людьми, чия думка має для вас важливе 
значення. Час від часу йдіть на поступки, 
інакше конфлікт може виявитися серйоз-
ним.

Тиждень виважених рішень і обмірко-
ваних вчинків. Вас неможливо ввести 
в оману: ви керуєтеся лише здоровим 
глуздом і логікою, тож недоброзичлив-
цям не вдасться вам нашкодити.

Плідний тиждень. Вам одразу вдасться 
налаштуватися на конструктивний лад 
і подолати усі труднощі. Зумієте знайти 
спільну мову навіть із тими, хто не поді-
ляє ваших поглядів.

Тиждень буде багатим на події. Увесь 
час перебуватимете в центрі уваги. Зір-
ки підтримують вас абсолютно в усьому. 
Настрій буде гарним, а оптимізм не по-
лишить вас у скрутні моменти.

Дуже плідний тиждень: ви працюєте з не-
підробним ентузіазмом і беретеся за те, 
що іншим не під силу. Передчуття змін у 
житті на краще не обмануть вас: очікуйте 
на приємну звістку.

Імовірні проблеми у спілкуванні. Не 
завжди вдаватиметься обрати дореч-
ний тон, пояснити, що саме ви хочете 
та чому. Мимоволі образите когось із 
близьких різким словом.

Просуватися уперед так швидко, як хоті-
лося би, не вдається. Ви не лише тупцю-
єте на місці, а й іноді вимушені поверта-
ти назад. Найгірше те, що ваша нинішня 
слабкість усім помітна.

Не варто й сподіватися, що успіху 
вдасться досягти без особливих зусиль. 
Якщо хочете щось отримати — працюй-
те задля цього. Не варто чекати чиєїсь 
допомоги.

Емоційний фон тижня нестабільний: ви 
дратівливі та спалахуєте через будь-яку 
дрібницю. Жертвою ваших емоцій ризи-
кує стати кохана людина. Намагайтеся 
тримати себе у руках.

Цього тижня вам буде важкувато — 
сильний вплив негативних тенденцій. 
Тим паче, що ви схильні до надмірної 
самовпевненості, а це ще більше заго-
стрить ситуацію.

У роботі самі не поспішайте й не під-
ганяйте інших. У кишенях побільшає 
шелестких купюр, тож можете потішити 
себе купівлею омріяної речі. Гарний час 
для спілкування та знайомств.

Чудовий час для відпочинку в дружній 
компанії. Якщо ви ще не були у відпустці, 
то саме час надолужити це. У приємно-
му товаристві почуватиметеся значно 
ліпше, ніж на самоті. 
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