Французький лижник
перестрибнув через вертоліт
Французький лижник-фрістайлер Кандід Тове
опублікував в YouTube відеоролик, в якому показав
десятки трюків, знятих від першої особи.
Протягом п’ятихвилинного відео автор встигає
проїхати по штучному тунелю, зробити стрибок
через вертоліт з обертовими лопатями і навіть
поковзатися по поверхні озера. Кандід Тове —
професійний лижник, чемпіон із фрірайду. Він
виграв золоті медалі на зимових X-Games в трьох
різних дисциплінах.

Поки чоловік рибалив, його
позашляховик розібрали на
запчастини
Житель Охотська, що в Хабаровському краї
РФ, після того, як провів ніч на риболовлі біля
річки Вєтрєная, виявив, що його позашляховик
розібрали на запчастини. Чоловік розповів
правоохоронцям, що залишив автомобіль
напередодні увечері в тайзі недалеко від дороги.
Вранці, повернувшись до авто, він побачив, що
його позпшляховик розібрали на запчастини.

«Сьогодні
ми більше не
можемо бути
«фіговим
листочком»
тих людей,
які керують
країною 15
років і «перемальовуються»
залежно від
ситуації, від
кон’юнктури
суспільного
переживання».
Олег
Березюк,
народний
депутат

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Яка користь від того, що більшість українських президентів
мали економічну освіту? Хіба не
вони загубили нашу економіку?
Яка користь від десятків тисяч
дипломованих юристів, яких щороку випускають українські вузи,
якщо вони не в змозі судити чесно
та справедливо, а ті, хто добралися
до прокуратури, чинять свавілля та
служать ненажерливій владі, а не
власному народу?».
Євген Рибчинський, народний
депутат України
«Ганьба не «Інтеру» та його
господарям, на яких мітку ставити
ніде, ганьба Нацраді з питань теле-

бачення і радіомовлення в Україні,
що терплять факт знаходження на
чолі центрального каналу людини,
яка закликає вбивати українських
солдатів».
Тарас Березовець,
політтехнолог, директор
компанії персонального та
стратегічного консалтингу Berta
Communications
«Технократичний уряд з прагматичними парламентаріями не
здатні змінити країну. Змінити
країну на краще зможе тільки любов «вождів» до свого народу і до
своєї Батьківщини, а також вміння
щодня приносити їй добровільну
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жертву. Без показухи та популізму».
Євген Рибчинський, народний
депутат України
«Яценюк має продати землю.
Після цього його місію буде завершено. «Мавр» зможе піти у відставку, не переймаючись питаннями забезпечення свого власного
майбутнього. Саме заради цього
люди олігархів вийшли із сесійної
зали Парламенту, коли спікер Володимир Гройсман поставив на голосування питання про відставку
уряду».
Дмитро Тузов, політичний
оглядач
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ


— Куме, а чому екран твого телевізора в круглих плямах?
— Розумієш, купив синові пістолет, який стріляє присосками,
і він тепер жодної телепередачі з
«куля в лоба» не пропускає.

Кожен раз, роблячи бутерброд
з ікрою, згадую фразу про те, що
не хлібом єдиним живе людина.

Без будь-якого напруження я,
як Цезар, вмію робити купу речей
відразу, наприклад: недобре себе
почувати, погано виглядати та хотіти спати.

— Наведіть приклад неповного речення.
— Я люблю свою дитину.
— Тепер повного.
— Я люблю свою дитину віддавати бабусі.

Оголошення: «У зв’язку з появою вакантного місця телеканал
«Інтер» шукає нову сепаратистську, «русскомірну», українофобну
журналістку без шкідливої звички
— матюкатися в прямому ефірі...»

Раніше сорокарічних жінок я
вважав старими тітками.
Пробачте мені, милі дівчата...

Ніколи не відмовляйтеся від
дорогих подарунків. Любов приходить і проходить, а ломбард працює завжди.

Після того як син, забравшись
до мене на спину, радісно закричав:
«Я їду на бегемоті», я сіла на дієту.


Офіційне повідомлення російського уряду для кримчан, які мріяли померти в Росії: «Все, можна
починати!»

Оголошення: «Василю Петровичу Петренку, який втратив
паспорт у районі Контрактової
площі Києва. Вітаємо Вас із призначенням на посаду генерального
директора та головного бухгалтера
з правом підпису в 29 компаніях».

Число прихильників теорії
плоскої Землі росте по всій земній
кулі.

Випивати в день склянку червоного вина вважається корисною
справою.
Сьогодні я зробив сім корисних справ!

— Ви що-небудь приймали
останнім часом?
— Так. Ілюзію за реальність.

Дізнавшись про те, що Хілларі
Клінтон бере участь у президентських перегонах, Моня Левінський
про всяк випадок вирішив влаштуватися стажистом у Білий Дім.

Коли очільники Росії по телевізору кажуть, що Європу захопили
геї та педофіли, я їм вірю, адже там
влаштувалися їхні діти.

— Який туристичний напрямок ви вважаєте найбільш бюджетним для вашої родини?
— Прогулянку в парку через
дорогу.

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 04.03 Танці на палубі Кораблика: від 60-х і до сьогодні
Сб 05.03 ГАЛИНА КОНАХ і СЛЕП. Акустична програма
Нд 06.03 Old School. Перевірені часом хітяри
Вт 08.03 СВЯТО ВОСЬМОГО БЕРЕЗНЯ. Вечірка

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.
Телефон для довідок: +38 (050) 2154156, 72-33-53
www.morepiva.com, obolon@morepiva.com
 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 7 – 13 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
Дуже неоднозначний тиждень, напружений і насичений подіями. Відкриваються нові ділові перспективи, але вам
не завжди вдаватиметься зрозуміти, як
слід діяти, щоб підкорити вершини.

ТЕЛЕЦЬ
Цей тиждень сприятливий для нових
знайомств, початку романтичних стосунків, неформального спілкування.
Ваша чарівність не залишить нікого з
оточення байдужим.

БЛИЗНЮКИ
Не все буде даватися легко, але ви
справляєтеся з труднощами, гідно
вийдете з неоднозначних ситуацій.
З’явиться можливість зміцнити свій авторитет, заслужити повагу оточення.

РАК
Цього тижня Раки можуть дещо переоцінювати свої фінансові можливості
і брати на себе зобов’язання, які буде
нелегко виконати. В усьому іншому
тиждень пройде вдало.

ЛЕВ
Цього тижня в Левів можуть з’явитися
нові ідеї, реалізація яких уможливить
швидкий професійний ріст. Важливі
питання краще обговорювати в неформальній обстановці.

ДІВА
Чудовий тиждень для розвитку та
зміцнення ділових відносин. Можуть
з’явитися корисні зв’язки чи трапитися люди, які допоможуть у розвиткові
кар’єри та реалізації задумів.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня Терезам варто нарешті
спробувати почати нові проекти, у
тому числі творчі, адже з’явиться шанс
зібрати команду однодумців, які заради вас будуть здатні на все.

СКОРПІОН
Скорпіони неодмінно досягнуть успіху, якщо проявлять належну наполегливість. Критику цього тижня варто
сприймати спокійно — вона не позбавлена раціонального зерна.

СТРІЛЕЦЬ
Якщо ви зосередитеся на роботі, то
зможете досягти в ній великих успіхів.
Не виключені кар’єрний ріст та пропозиції про співпрацю від людей, з якими
ви раніше навіть не мріяли мати справу.

КОЗОРІГ
Цього тижня Козорогам краще не поспішати з новими починаннями. Перш
ніж братися за справу, яка здається
перспективною, заручіться підтримкою
союзників.

ВОДОЛІЙ
Ваші щирість, відкритість і невимушеність нікого не залишать байдужим
цього тижня. Є шанс зав’язати знайомства, які зіграють важливу роль у
вашому подальшому житті.

РИБИ
Цього тижня Рибам варто сподіватися
на значні зміни на краще в усіх сферах
життя. Настав сприятливий момент
для того, щоб розлучитися з усім, що
застаріло і заважає рухові вперед.

