
Росіяни тонко підмітили, що 
український коктейль Молотова 
горить значно краще за російський 
олімпійський факел… 


Ви не повірите, але законами, 

прийнятими в Раді «ручним» голо-
суванням, не передбачено випалю-
вати на лобах українців ідентифіка-
ційні коди. 


— Кохана, я в магазин, тобі щось 

захопити? 
— Так, любий, захопи мені об-

лдержадміністрацію. 


Останні новини: «З Українського 
дому видалили внутрішні органи». 


Чоловік збирається на роботу і 

ретельно вибирає білизну, всю шух-
ляду вивернув. Жінка питає: 

— Цікаво, куди це ти так виби-
раєшся, га? 

— Якщо мене схопить «Беркут» 
і роздягне до трусів, то не хочеться 
світити перед ними «сімейками». 


Якщо ви зустрінете в центрі Ки-

єва чорну від бруду та кіптяви лю-
дину в касці, озброєну бруківкою, 
найімовірніше, у неї дві вищі освіти і 
досконала англійська. 


— Куме, ви чули, що за наказом 

Азірова з Керчі має прибути баталь-
йон морської піхоти? 

— Тепер зрозуміло, для чого 
«Беркут» два дні поспіль заливає 
Грушевського водою! 

Оголошення. Розділ «Знайом-
ства»: «Я — вродлива, з перчинкою, 
маю кулемет. Якщо ти — щирий, 
чутливий і маєш набої, чекаю тебе 
кожного вечора на Грушевського». 


Для підняття бойового духу 

спецпідрозділів МВС для них також 
придумали кричалку: 

— Слава «Беркуту»! 
— Херова слава! 


— Мінє ні захотілі слухаті в Да-

восє! 
— Нічого, Миколо Яновичу, вас 

уважно вислухають у Гаазі. 


Порошенко пообіцяв за власний 
кошт покласти бруківку на Грушев-
ського. Народ зрадів: «Гуляти так 
гуляти!». 


Ультрас попереджають: бути «ті-

тушкою» шкідливо для здоров’я. 


Зважаючи на недавні перемови-
ни з опозицією, можна припустити, 
що найближчими днями їм запро-
понують: Яценюку — «Межигір’я», 
Кличкові — вийти на ринг із Захар-
ченком, Тягнибоку — тричі Героя 
України для Бандери. 


Взнавши від Азарова про кіль-

кість екстремістів в Україні, осором-
лена «Аль-Каїда» саморозпустилася. 


Путін певен: українці спеціально 

влаштували революцію, щоб відво-
лікти увагу від Олімпіади в Сочі. 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

ОВЕН 

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 3 — 9 ЛЮТОГО

 Відомості.інфо

№4 (696)

30 січня - 5 лютого 2014 року 

http://www.vidomosti.info/

Американська майстриня 
плете гігантське мереживо 
Ешлі Блелок, талановита майстриня з Каліфорнії, 
прославилася завдяки своїм плетеним інсталяціям. 
Рукодільниця створює величезні серветки з червоної 
пряжі, які розвішує на стінах виставкових залів. Колек-
ція плетива постійно поповнюється, проект отримав 
назву «Зберігаючи видимість». Деякі мережива від 
Ешлі Блелок досягають 15 футів завдовжки. В’язані 
інсталяції натягують від підлоги до стелі, й виникає 
відчуття, що мереживо просочується зі стін і охоплює 
весь простір. 

Німкеня навмисне змила 
в унітаз 400 тисяч євро 
В Німеччині Ангелі Маєр пощастило виграти в 
лотерею 400 тисяч євро. Однак жінка з невідо-
мих причин не захотіла оплачувати рахунки 
за лікування, які залишилися від її покійного 
чоловіка. Вона за вечір випила п’ять пляшок шам-
панського. В стані сильного сп’яніння вирішила, 
що нікому не віддасть свій виграш, і поспішила 
здихатися цих грошей. Узявши всю суму, а це 800 
банкнот по 500 євро, жінка пішла в туалет і змила 
в каналізацію весь свій виграш. 

«Єдність політиків відбулася 
тут, на вулиці. Нам потрібно берег-
ти цю єдність і тримати дисциплі-
ну. Силовики втомлені, виснажені, 
стоять у памперсах. Ще два дні — і 
вони самі підуть. Треба чекати, 
але не атакувати. У цей час захо-
плюють адміністрації в областях 
і в переговорах у нас з’являються 
додаткові козирі. Якщо на нас не 
нападають, ми не нападаємо пер-
шими в жодному разі». 

Юрій Луценко, екс-міністр МВС 

«Патріоти продовжують за-

хищати столицю від кримінальної 
окупації. Чергова партія «тіту-
шок», найнятих для вчинення зло-
чинів, мародерства, бандитських 
нападів і провокацій проти меш-
канців Києва. Сьогодні їх відло-
вили більше двохсот. Масштаби 
їхньої експансії на Київ вражають. 
На сцені відморозки — гопники з 
Полтавської області». 

Зорян Шкіряк, політичний 
і громадський діяч 

«Потрібно посадити владу й 
опозицію на ланцюг відповідаль-
ності та вказати на правильний 

шлях. Тому що вони, схоже, його 
остаточно втратили».

Володимир Литвин, нардеп 

«Я звертався до силовиків: до 
міліції, до СБУ, до міністра — з 
тим, щоби вони, як діти України, 
перейшли на бік народу. Ці хлопці 
та чоловіки склали присягу на ві-
рність народу, а не президентові. 
Саме тому такий крок, як перехід 
до людей, не вважається порушен-
ням Конституції, а навпаки. Це і 
буде здійсненням їхньої присяги». 

Левко Лук’яненко, громадський 
діяч, дисидент 

«Путін ска-
же Єв-

ропі: навіщо 
вам Україна з 
надзвичайним 
станом? А я роз-
беруся. Путін 
контролювати-
ме Україну. Це 
технології мо-
сквича Суркова. 
Знайомі з ним 
люди кажуть, 
що настав його 
зірковий час. 
Він давно вже 
мріє покласти 
Україну під ноги 
Путіну». 

Інна 
Богословська, 

нардеп 

Не лінуйтеся. Зрушити з місця справу 
можна, лише сумлінно працюючи, при-
чому понаднормово. Від вас вимагають 
забагато, та вдіяти нічого — доведеться 
відповідати цим вимогам. 

Спілкування навіть забагато. Через не-
можливість побути наодинці зі своїми 
думками приходить роздратування. Та 
намагайтеся не виказати його, щоб не 
образити близьких. 

На представників знака чекає неприємна 
розмова. Вас розкритикують. Та брати 
це близько до серця не треба. Не будьте 
надто довірливими: вас намагатимуться 
увести в оману. 

Порозумітися з рідними буде нелегко, та 
серйозних сварок ви не допустите, а не-
серйозним швидко покладете кінець. В 
останні дні тижня зможете насолодитися 
повернутою у дім гармонією. 

Багато Левів дозволять собі цього тижня 
різкі висловлювання, про які згодом шко-
дуватимуть. Навчіться сперечатися жар-
туючи: часто влучний дотеп допомагає 
«розрядити» напружену ситуацію. 

Зараз потребуєте підтримки близьких 
як ніколи, й ви отримаєте її, якщо зва-
житеся розповісти їм про наболіле. Не 
замикайтесь у собі, шукайте розради у 
спілкуванні. 

Щоб сподобатися комусь, не доведеться 
докладати багато зусиль: ви симпатичні 
навіть абсолютним егоцентрикам. Що-
правда, чиясь зацікавленість вами може 
видатися навіть нав’язливою. 

Можливий початок роману, який подарує 
багато радощів, незабутніх митей і змі-
нить ваше життя. Інтуїція загостриться, 
тож вправно оминатимете розставлені 
суперниками пастки. 

Зосередитися важко, особливо якщо до-
водиться робити щось не надто цікаве. 
Дитяча безпосередність і притаманна 
вам щирість допоможуть розтопити лід 
розмови з найпохмурішим візаві. 

На Риб чекає неймовірне романтичне 
побачення. Ви чарівні, й залицяльники 
не в змозі цьому опиратися. Почуєте не 
один комплімент. Насолоджуйтесь ува-
гою протилежної статі. 

Ви зрадите звичній поміркованості, че-
рез що будете схильні до необдуманих 
кроків. Друзі, до речі, намагатимуться 
втримати вас від поспішних рішень, але 
їм навряд чи це вдасться. 

Ви втомлюєтеся швидше, ніж завжди, 
частіше припускаєтеся помилок, а роз-
гойдуєтеся надто довго, тож випередити 
вас не надто важко. Можливо, час пере-
почити? Зробіть тайм-аут. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 31.01 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і 
до сьогодні 

Сб 01.02 — камеді-шоу «Штурвал». Четверта серія. 
За участі «Торнадо Люкс» 

Нд 02.02 — «Лише Вершки: 1990-2013». Танці 

Пт 07.02 — гурт «OutCry» (Луцьк). Cover-Rock-Party 
Сб 08.02 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який 

смак! 
Нд 09.02 — Ретро-Танці 


