
10 грудня

1901 — у Стокгольмі вручені 
перші Нобелівські премії. 
1948 — Генеральна Асамб-
лея ООН прийняла Загальну 
декларацію прав людини 
(10 грудня відзначається як 
День прав людини).
1953 — вийшов 1-й номер 
журналу «Плейбой». 

1769 — в Англії запатентова-
но жалюзі. 
1894 — у Парижі відкрилася 
перша у світі виставка авто. 
1981 — від холоду о 12:27 
зупинився знаменитий 
лондонський Біг-Бен. 
1994 — у Чечню уведені 
російські війська. 

1901 — перший вдалий 
радіосигнал азбукою Морзе 
з Англії до Ньюфаундлен-
да (Канада), здійснений 
італійським винахідником 
Гульєльмо Марконі.
1925 — у США відкрито 
готель «Мотель», що дав 
назву всім мотелям. 

1769 — почалося перше 
концертне турне 13-річного 
Вольфганга Амадея Моцар-
та по Італії.
1942 — футболіст Стефан 
Станіс забив у матчі Кубка 
Франції 16 голів у ворота 
команди «Обрі» (світовий 
рекорд).

1962 — американська 
станція «Марінер-2» стала 
першим апаратом, який до-
летів до Венери. 
2008 — журналіст із Єгипту 
кинув черевики у президента 
США Джорджа Буша зі сло-
вами «Це тобі мій прощаль-
ний поцілунок, собако!».

День працівників суду
1699 — указом царя Петра I 
в Московії відлік і святкуван-
ня Нового року перенесено з 
1 вересня на 1 січня. 
1970 — вперше здійснено 
посадку космічного апарата 
на іншу планету (міжпланет-
на станція «Венера-7»).

1899 — в Італії засновано 
футбольний клуб «Мілан», 
один із найтитулованіших 
клубів за всю історію світово-
го футболу.
1979 — уперше людина 
подолала звуковий бар’єр, 
пересуваючись по поверхні 
Землі (гонщик Стен Барретт).
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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 10 — 16 ГРУДНЯ
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Людина майже як комп’ютер: 
очі — веб-камера, рот — дисковод, 
ніс — вентилятор, мозок — проце-
сор, вуха — колонки. Шкода тільки, 
що «Віндовс» «летить» після кожної 
п’янки...


Минулого Нового року відмо-

вився від «Олів’є», а цього не їстиму 
мандарини — треба ж з’ясувати, від 
чого мені так погано 1 січня. 


Продавець питає маленьку ді-

вчинку:
— Тобі точно мама сказала купи-

ти чотири кілограми цукерок і 200 
грамів картоплі?


Познайомився в Інтернеті з ді-

вчиною 160/46/18, при зустрічі вия-
вилося, що це вага, розмір ноги, IQ...


— Виходь за мене!
— Ні!
— Ну вийди за мене!
— Я подумаю.
— Ну вийди!
— Ну добре…
Голос диктора: «У команді збір-

ної України заміна — замість Андрія 
Шевченка виходить Артем Мілев-
ський».


Учора лісоруб Василь зі своєю 

бензопилою «Дружба» повертався з 
роботи, коли на нього напало шесте-
ро хуліганів... Перемогла «Дружба».


Весняним призовом закінчилася 

бійка студента з професором. 


Вийшли з дружиною з крамни-
ці, а на сходах кошеня сидить мале-
сеньке. Жінка каже чуйним голосом: 
«Яке гарненьке... Давай йому голову 
відірвемо». Люди навколо почали 
хвилюватися й обертатися, поки ми 
рибу з пакета не дістали. 


— Здається, я сьогодні не ви-

спався...
— Ти щоранку це кажеш!
— Так, але не щоранку я нали-

ваю в каву майонез!

— Що головне в боксі?
— Шуби!
— Що? Які шуби?!
— Чілі пеледні шуби!


Чоловік, коли тягну його з собою 

по магазинах, завжди промовляє ге-
роїчну фразу: «Кинь мене тут і йди 
далі сама!».


Якщо гроші міряти купками, то 

в мене ямка.


Тільки-но почав читати жінці 
книжки про рівноправ’я і гендерну 
рівність, як наступного дня приїхала 
теща і знову встановила матріархат.


Прочитавши склад чіпсів, я ви-

рішив, що корисніше буде з’їсти упа-
ковку від них. 


— Привіт, як щодо того, щоб 

прогулятися зі мною сьогодні? 
— Я не можу. У сестри тітки ону-

ка одного брата моєї бабусі з боку 
матері дядькова рибка померла.

— А ти вмієш відшивати...


Йде засідання Верховної Ради. 
Раптом Янукович голосно чхає. На 
табло з’являється напис: «Здоро-
венькі були, Вікторе Федоровичу! 
За — 37, проти — 377, утрималося — 
36. Рішення не прийнято». 


Не розбивайте нікому серце, бо 

ж в усіх воно тільки одне. Ламайте 
кістки — їх 206. 


— Милий, а давай зіграємо у ро-

льові ігри?
— Давай!
— Окей, ти шеф-кухар, а я сплю!


Щопонеділка мене мучить пи-

тання: а вихідні узагалі були?

«Коли Ющенко брався за Кон-
ституцію, в народі ходив жарт, що 
після того, що він із нею зробив, 
він повинен на ній одружитись. 
Але Янукович, я думаю, на ній 
точно одружується».

Олександр Присяжнюк, КПУ

«Якби я був президентом, то, 
попри складність цього питан-
ня, не допустив би, щоб Верховна 
Рада так голосувала. Тому що її 
вже «опустили» до такої прірви, з 
якої може вилізти тільки нова Вер-
ховна Рада з іншими людьми».

Леонід Кравчук, екс-президент 
України заявив, що не допустив би 

ухвалення рішень Верховною Радою 
з порушенням персонального 

голосування

«Ті люди, які вважають, що це 
образливе слово, нехай поспілку-
ються на спіритичному сеансі з Та-
расом Григоровичем, тому що він 
у своєму «Кобзарі» інших слів не 
вживає. Не вийде провести сеанс 
із Шевченком, нехай виходять на 
сеанс із Іваном Франком, у якого 
цілий цикл називається «Жидів-
ські мелодії».

Ірина Фаріон, ВО «Свобода» не 
вважає слово «жид» образливим, 
коментуючи скандал через те, що 
«свободівець» Ігор Мірошничен-
ко назвав американську актрису 

українського походження Мілу Куніс 
«жидівкою»

«Бійок, різних шоу, театрів 

абсурду в наступній Раді буде ще 
більше — ви подивіться на її склад. 
Думаю, що шумовими ефектами 
будуть компенсувати брак до-
свіду та компетентності... Нікого 
знакового «свободівці» чіпати не 
будуть. Там буде добре зрежисо-
вана п’єса під назвою «українська 
політика».

Тарас Чорновіл, нардеп

«У нас немає підстав чогось 
соромитися, навряд чи потрібно 
пишатися — нехай інші за нас пи-
шаються, але совість наша чиста, 
ми впевнені, що все, що робили, 
ми робили правильно».

Володимир Шаповал, голова ЦВК 
про те, що комісії нічого соромитися 

за минулі вибори

«Це хтось «ґаву 
впіймав». Я 

був міністром і за-
ступником міністра, 
тож знаю, що це таке. 
Це готують фахів-
ці, десь вони недо-
гледіли. Десь хтось 
прізвище сплутав, не 
побачив, десь хтось 
мови не знав…»

Михайло Чечетов, 
Партія регіонів про 
газовий скандал на 

мільярд, який полягав 
у підписанні важливо-
го контракту з незро-

зумілим іспанським 
фрілансером

Самоконтроль цього тижня вам не за-
вадить. Не йдіть на поводі у власних 
бажань. Уникайте спонтанних покупок, 
незапланованих витрат: ви схильні пере-
оцінювати свої фінансові можливості. 

Багато з тих, хто раніше вас недооціню-
вав, змінять свою думку про вас. Імовір-
ний початок запаморочливого роману, 
що стане для вас невичерпним джере-
лом натхнення.

Владнаєте справи, які вже й не споді-
валися завершити. Матимете чудовий 
настрій, тож люди тягтимуться до вас. 
Можливе нове романтичне захоплення. 
Ймовірно, хтось втратить від вас голову.

Нині ви схильні вирішувати все швид-
ко, не встигнувши зважити всі «за» та 
«проти». До беззаперечних плюсів цього 
тижня можна зарахувати гармонію, що 
пануватиме у сім’ї.

Леви схильні довіряти фантазіям, а не 
здоровому глузду. Попри те, що поряд 
є люди, які ладні допомогти корисною 
порадою, ви не надто прислухаєтеся до 
їхніх слів. 

Тиждень буде сповнений несподіванок, 
та ви швидко орієнтуватиметесь у тому, 
що відбувається. Попри багато справ і 
завдань, які потребують розв’язання, по-
милок не припуститеся.

Ви роздратовані й нетерплячі, часто за-
надто гостро реагуєте на зауваження. 
Утім, хай як парадоксально, попри ваш 
складний характер, вабитимете до себе 
дедалі більше людей.

Відділіть особисте від професійного, не 
дозволяйте власним симпатіям чи анти-
патіям впливати на будь-які рішення, що 
стосуються роботи. Ймовірно, почуєте 
зізнання у коханні.

Цього тижня для вас особливо важлива 
підтримка рідних. Настрій матимете під-
несений, тож завиграшки здолаєте усі 
перешкоди на шляху до успіху. Вам щас-
титиме, тому можете ризикнути.

Врешті зрушиться з місця справа, на яку 
ви згаяли немало часу і сил. У найсміли-
віших Риб з’явиться шанс перегорнути 
сторінку свого життя: нині ви спроможні 
відкинути усе зайве.

Зірки віщують просування кар’єрною 
драбиною. Попри непорозуміння з рід-
ними, зберігатимете спокій, тож зможете 
досягти компромісу. Можливий приєм-
ний сюрприз.

Легко знаходите спільну мову з людьми, 
бачите їхні наміри наскрізь. Ошукати вас 
цього тижня практично неможливо. По-
чуватиметеся комфортно у родинному 
колі.
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