У Китаї одужав перший
хворий на вірус Зіка

В Японії приготували
діамантовий торт

Перша і поки що єдина людина в Китаї, яка
заразилася вірусом Зіка, видужала, повідомляє
газета China Daily.
Житель східної провінції Цзянси, повіту Ганьсянь,
заразився, перебуваючи за межами країни. Після
повернення в КНР у нього були виявлені симптоми
хвороби. Пацієнта госпіталізували. На думку
китайських лікарів, взимку ризик поширення
хвороби дуже низький, а кліматичні умови в Китаї
«не підходять для комарів виду Aedes Aegypti».

Перед Днем усіх закоханих у кондитерському
магазині «Takashimaya» (Осака, Японія) з’явився
шоколадний торт вартістю 14,1 млн єн, що
становить приблизно 120 000 доларів. Торт
прикрашений майстерно виконаними фігурами
з шоколаду, але основну частину вартості
складають 125 справжніх діамантів, якими
всипані шоколадні серця, квіти та фігурки
закоханих. У Японії прийнято, щоб жінки
дарували шоколад своїм коханим.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«Поки українці не пускають
російські вантажівки, бурхливе
минуле об’єднує фінансових
шахраїв із Росії та України,
тому грошам Путіна в нас —
стабільно «зелене світло».
Ігор Луценко, народний
депутат України, член
комітету з питань запобігання
та протидії корупції
 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Є лише дві опції виходу з політичної кризи задля послідовного
здійснення реформ: очищення влади та технічний, професійний уряд
або дострокові вибори, ймовірно,
не лише парламентські, а й президентські».
Євген Бистрицький, доктор
філософських наук
«Нове обличчя Саакашвілі в
кінці року Петру Олексійовичу
може дуже не сподобатися. Президент отримає в особі грузинського
«ізгоя» найнебезпечнішого супротивника».
Євген Рибчинський, народний
депутат України

«Ідея технічного професійного
уряду хоча б на рік — це не лише
модель виходу з урядової чи парламентської кризи, це ще й перехід від
олігархічного ладу до технократичного. В ідеалі».
Володимир Горбач,
політичний аналітик
Інституту Євроатлантичного
співробітництва
«Вже понавводили податків на
все, що рухається і не рухається,
навіть на робочі приміщення, погреби, хліви, криниці й туалети?!
Уже ж і зовнішніх боргів понабирали понад 1,5 трильйона гривень?!
Далі нищення підприємництва і

нищення громадянства, масове перетворення самодостатніх вільних
громадян у збідніле покірне населення, яке десятками мільйонів
стає в чергу за владною подачкоюсубсидією».
Анатолій Гриценко, український
політик, екс-міністр оборони
«Якщо ми не протиставимо себе
старій системі, ми відчуватимемо
себе ширмою для корупції, і це буде
не просто відчуття, це буде реальність, яка поховає надії українців
на краще майбутнє, як мінімум, на
кілька поколінь».
Олег Дерев’янко, заступник
Міністра освіти і науки України


— Та ось не знаю, як і викручуватися... Усе дорожчає! Крохмаль,
картопля, борошно, рис, манка...
— Вибачте, а де ви працюєте?
— Я директор ковбасної фабрики!

Після того, як Лавров повідомив, що «Кока-Кола» визнала
Крим російським, відразу захотілося дізнатися, коли відбудеться
взаємний обмін послами.

Художник Шишкін під час
написання картини «Ранок у сосновому лісі» 11 разів прикидався
мертвим.

П’яний конферансьє не зміг
вимовити слово «еквілібристи», і
на арену цирку втринадцяте поспіль вийшли клоуни.

Депутати розглядають законопроект, згідно з яким пенсіонерам
буде дозволено переходити вулицю на червоне світло. За попередніми оцінками, економія бюджету складе мільярди гривень.

Водій автобуса оголошує: «Зупинка «Тракторний завод». Хто питав танковий завод, виходьте тут».

— Чоловіче, ви можете не матюкатися при дитині?
— Взагалі-то я лише перераховую слова, які вона на моїй машині
надряпала!


Російське товариство сліпих
оголосило, що не бачить альтернативи Путіну.


— Як ви примудрилися в мерії
стільки грошей на фарбу витратити?
— Малювали межу міста.

Я — супергерой «Капітан Потім». Я зроблю все, що завгодно,
виконаю будь-яке завдання. Потім.

Через постійні бійки у ВР нардепи вимагають присвоїти їм статус «учасників бойових дій».

Тобі нудно та самотньо? Ніхто
не дзвонить, не пише, не приходить? Не вистачає романтики та
пригод? Це легко виправити! Візьми кредит і не плати!

Купив книжку «Цьому не навчать в автошколі», прийшов додому, ліг на диван, відкрив титульний лист, там написано — «Все
про кімнатні рослини».

Дід у мене здоровий був —
підкови гнув, цвяхи у вузол закручував, віники ламав... Словом,
шкодив, як міг, народному господарству.

Ворожка чоловікові:
— Ви — батько двох дітей.
— Ні, Ви помиляєтеся, я батько трьох дітей.
— Ні, це Ви помиляєтеся...

Фінансове становище: вже не
хвилююся, чи закрив двері на ключ.

Не знаєш, як жити, — живи
щасливо.

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 12.02 Beer Mix: дискотівка на будь-який смак!
Сб 13.02 День Народження Боба Марлі. Вечірка за участі:
DJ Njoi, Tima, Whatafunk
Нд 14.02 ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛІКА. Вечірка

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.
Телефон для довідок: +38 (050) 2154156, 72-33-53
www.morepiva.com, obolon@morepiva.com
 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 22 – 28 ЛЮТОГО

ОВЕН
Цього тижня Овнам варто бути обережними у стосунках з оточенням, покладатися можна лише на перевірених
союзників. На щастя, вони будуть поруч
і не стануть чекати довгих умовлянь.

ТЕЛЕЦЬ
Для Тельців настає тиждень експериментів, пошуку відповідей на питання.
Саме зараз варто розпочинати навчання, займатися справами, які сприяють розширенню кругозору.

БЛИЗНЮКИ
Настає сприятливий тиждень для спілкування, плідних та приємних зустрічей. Ймовірним є і початок співпраці,
яка виявиться вигідною для всіх задіяних осіб.

РАК
Ракам тиждень може принести помітний прогрес у справах, котрі вимагають творчого підходу. Для цього
лишень варто об’єднати зусилля з надійними людьми з оточення.

ЛЕВ
Цього тижня Левам варто зберігати
спокій і надміру не поспішати: якщо
не піддаватися емоціям і не слідувати
кожному їхньому поривові, то справи
йтимуть цілком вдало.

ДІВА
Професійних успіхів цього тижня досягнуть ті з Дів, хто готовий працювати,
не чекаючи негайної нагороди. Варто
лишень не забувати вчасно зупинитися, щоб амбіції не витіснили все інше.

ТЕРЕЗИ
Терезам не варто поспішати, навіть у
прийнятті найпростіших рішення, адже
цього тижня буде вдосталь часу, щоб
все як слід обміркувати, порадитися з
союзниками та колегами.

СКОРПІОН
Скорпіонам варто не забувати час від
часу влаштовувати собі перепочинок.
Якщо ви можете дозволити собі відкласти справи і відпочити, то саме так і
варто вчинити.

СТРІЛЕЦЬ
Настає сприятливий тиждень для вирішення важливих питань, зустрічей з
людьми, від яких може залежати ваше
майбутнє, відвідування семінарів та
конференцій, публічних виступів.

КОЗОРІГ
Цього тижня яскраво проявить себе
природжена здатність Козорогів переконувати людей, залучати їх на свій
бік. Але намагайтеся не занурюватися
в проблеми з головою.

ВОДОЛІЙ
Вдалий тиждень, щоб реалізувати
амбітні плани, почати роботу над якимось важливим проектом. Все, що ви
робитимете, виявиться надзвичайно
корисним не лише вам, а й оточенню.

РИБИ
Цього тижня оточенню може стати
відомо про добрі та шляхетні вчинки,
зроблені вами раніше, якщо такі були.
Люди, які вас недооцінювали, можуть
змінити свою думку.

