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Я

кщо Ви студенти або у Вас

в родині учень, можливо, що
принаймні раз в житті Ви чули
чарівне слово AIESEC. Тоді:
В п’ятницю у нас конференція
з AIESEC!
Приїхали
Інтерні
з AIESEC! або на канікули я їду на
проект з AIESEC! Вам зовсім не
чуже.
Але що таке AIESEC?
Чим є цей таємний вираз, яким одні
зацікавлені,
інші
перелякані?
Студентський страховий поліс?
Корпорація? Секта? Ну, не зовсім...

AIESEC
це
міжнародна
студентська організація, заснована
в 1948 році завдяки студентам
економіки з країн Північної
Європи. Спочатку вона займавалася
закордонними
обмінами
та
стажуваннями
студентів
економічних студій, але тепер
можна поїхати також на культурні,
журналістські і освітні проекти.
Організацію
утворено
після
закінчення Другої Світової Війни,
отже, головною метою обмінів було
розуміння інших культур та
руйнування стереотипів.
Сьогодні AIESEC активний вже
в 124 країнах. Україна офіційно
вступила в організацію в 1994 році.
Першим Президентом стала Оксана
Чорна.
Щоб дізнатися про теперішню
діяльність AIESEC в Україні,
я поговорила з членами чотирьох
Локальних Комітетів (LC): у Києві,
у Львові, в Ужгороді та в Одесі,
а також зі стажерами, які брали

участь в у тамтешніх проектах.
Розмови відбулися особисто або за
допомогою
Скайпу чи
чату
Фейсбука.
Про що тепер ці проекти?
Зараз головний проект, який
проводиться
в
більшості
українських LC, називається World
without
borders
(«Cвіт
без
кордонів»). Це освітнє стажування,
яке
відбувається
в
школах,
університетах, дитячих будинках та
садочках. Стажери
проводять
заняття англійською мовою на тему
культурних відмінностей, природи,
глобальних проблем та розвивають
лідерські вміння дітей. Окрім того,
вони розповідають
про свою
культуру та мову. Заняття часто
супроводжуються піснями, іграми
чи спортивними змаганнями
Колись у нас було набагато більше
проектів, але через ситуацію
в Україні приїжджає до нас менше
студентів.
–
каже
Олена,
президентка Комітету у Києві. –
Отже,
«Green
Rush»
та
«Children’s
Path»,
які
були
окремими стажуваннями, увійшли
до складу «World without borders».
Події в Україні мали вплив також
на діяльність LC у Львові, про що
сказала
Олександра
віцепрезидент до справ волонтерств:
«Євромайдан почався під час
нашого осіннього проекту, отже,
стажери
повернулися додому
раніше». Хоча, так як у Києві,
більшість освітних проектів стала
згаданим «World without borders»,
Олександра
розповіла
про
стажування в дитячих будинках
Colours of Lviv,
а також про
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програму
для
студентів
з менеджменту Act In UA. Окрім
того, після Майдану, Комітет почав
організовувати багато культурних
подій, щоб більше зрозуміти те, що
відбувається.
Яка мета таких стажувань?
Не треба говорити про те, що
закордонні стажери та члени
«Айсеку» набувають досвіду, який
корисний для них в подальшому
професійному
житті.
А
що
є головною метою проектів на
думку самих «Айсекерів»?
Марина (колишній член AIESEC
в Ужгороді):
Передусім
культурний
обмін.
Стажери
розповідають нам про свою
культуру, а ми їм про нашу. Це дає
нам зрозуміння, що немає одного
«взірця нормальності». Щось, що
звичайне для нас, може бути зовсім
дивне для інших країн.
Ельжбета (стажер проекту „Word
Heritage‖ в Одесі): Я брала участь
в проекті,
який
відбувся
в співробітництві
з
UNESCO.
Головною метою було дізнатися
якнайбільше про цінні пам'ятники
України. Наші результати ми
представили
пізніше
на
національній конференції в Києві.
Олена
(президент
Комітету
у Києві): Нашу мету потрібно
поділити на цілі для українців та
переваги
для
стажерів.
Відсутність толерантност і- це
велика проблема українців, навіть
молодих
людей.
Якщо
діти
змалечку
проводять
час
із
закордонними студентами, вони
в майбутньому не боятимуться

інших культур, а також у них буде
кращий рівень іноземних мов.
Стажери натомість можуть
розвинути лідерські вміння та
навчитися незалежності через
перебування в іншій країні без
нагляду батьків.
Як стажери дізнаються
українську культуру?

про

Рік тому Комітет у Києві
одноразово
організував
журналістську
практику,
яка
називалася Explore Kyiv. Інтерні
жили у столиці, брали участь
в різних подіях та дізнавалися
самостійно у різний спосіб про
українську культуру. Потім вони
регулярно описували свої враження
на блозі. Метою цього проекту була
реклама Києва та України.
А що, якщо ця програма вже не
відбувається? Іноземні студенти
довели нам, що існує багато інших
способів. Найбільше можливості
мають стажери, які мешкали
у „гост-сім'ї‖. Я мала щастя
мешкати в українській сім'ї. – каже
Крістін з Китаю. – Мама варила
мені багато смачних локальних
страв. Найбільш смакували мені
українські пироги – вареники.
Айтен з Туреччини, яка була
з Крістін минулого року у Львові,
відкривала культуру завдяки новим
друзям: Звичайно, я дізналася
багато,
наприклад,
про
традиційний одяг, їжу, будинки...
Я зустріла багато людей, які мене
забирали в різні місця. Катерина
з Польщі брала участь в стажуванні
в ужгородській мовній школі. Так
як Айтен, найбільше дізналася
завдяки своєму менторові, який
забирав її, наприклад, на екскурсії
до замку або Закарпатського
музею. Кася сказала також про
подорож в Карпати, організовану

Комітетом. Однак найбільше вона
запам'ятала протести українців
проти російської мови в урядах.

Що для студентів
в AIESEC?

найкраще

Олена додає, що в київському LC
зараз відбуваються спеціальні події
„Глободи‖, на яких члени AIESEC
передставляють стажерам цікаві
подробиці української культури.
З якими проблемами стикаються
практиканти?
Як знаємо, проблеми мають місце
всюди. А що бракувало AIESEC
в Україні?
Ельжбета: Передусім – треба
попрацювати над організацією.
Мене дуже мучили щотижневі
зміни проживання.
Катерина також звертає увагу на
організацію: Протягом шести
тижнів у мене два рази була
ситуація, коли я прийшла на
практику, а в школі я дізналася, що
нема мені чого тут робити. Ніхто
мені раніше про те не сказав. На
щастя,
Марина
мені
дуже
допомогла, але більшість стажерів
залишено з їх проблемою сам на
сам. У деяких членів Айсек також
слабкий рівень англійської мови.
Мова була також проблемою для
Кателії з Індонезії, яка працювала
в дитячому будинку у Львові:
Найбільшим викликом було те, що
було нас двоє на цьому проекті,
а нікого із LC поруч нас не було.
Нам тяжко було спілкуватися
з дітьми, тому що вони майже не
знали англійської мови. Відсутність
знань з англійської мови у дітей
змусила Алего з Туреччини до
зміни на мовну школу.
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Незважаючи на проблеми, студенти
дуже добре згадують
про
стажування. Це був один з моїх
найкращих досвідів! – каже Крістін.
– Я просто люблю відкривати нові
культури, які є найважливішим
пунктом цього проекту. Ельжбета,
студентка
східноєвропейського
культурознавства найбільш цінує
можливість
вивчення
мов.
Натомість для Катерини проект був
початком довголітньої дружби
з ментором, яка недавно відвідала її
в
Польщі.
–
Окрім
того,
я навчилася,
як
вирішувати
проблеми,
коли
живеш
за
кордоном. – додає.
А що є найкращим в AIESEC для
її членів?
Олена: Я люблю зустрічати нових
людей з різних середовищ та
дивитися, як вони розвивають свої
вміння. Я вірю, що, завдяки
проектам, робимо щось добре для
суспільства.
Марина: Найбільш я ціную те, що
я не жила як звичайний студент,
але як хтось, хто організовує
важливі конференції і подорожує
до різних місць. Завдяки тому я не
боюся мати свою думку і брати
відповідальність за те, що я роблю
перший раз. Я не мала часу сісти
спокійно перед телевізором, але
зате я брала участь у багатьоx

цікавих подіях. Наш Комітет був
малий, але ми всі почувалися, як
в сім'ї.
Олександра: Найбільше люблю
момент,
коли
Інтерні
вже
приїжджають і можемо з ними
проводити час. Ми вчимося через
те багатьох речей в дуже
приємний спосіб. Зараз у мене
багато друзів з всієї України та за
кордоном. Завдяки «Айсек» я сама
можу виїхати на стажування, на
якому не тільки попрацюю, але
й проведу прекрасні канікули!
А де найчастіше виїджають
українськи студенти? Олександра
відповідає: Студенти, які мають
менше грошей або які хочуть взяти
участь у бізнесовій практиці,
найчастіше
виїжджають
в Європу. У нас також багато
виїздів до Туреччини та Азії
(Китай,
Індія).
Часом
практиканти
беруть
участь
в проектах у Єгипті, Тунісі чи
Марокко.
AIESEC в Криму та Донбасі:
А як діють тепер Комітети у Криму
(який у цьому році був анексований
Росією) та Донбасі (де зараз триває
війна)?
Якщо
йдеться
про
Крим,
я подивилася на діяльність AIESEC

в Сімферополі, який був найбільш
активний на півострові. Члени
організовували майже ті самі
проекти, як у решті країни (в тому
числі WWB). Під час Майдану
можна
було
побачити
на
соціальних веб-сторінках пости
солідарності з Україною, написані
українською мовою. Після анексії
Криму Росією, спочатку не було
видно змін у дії Комітету. На
Фейсбуці далі можна побачити
назву Aiesec in Simferopol, Ukraine,
а по короткій перерві починається
організація попередніх проектів.
Однак зараз кримські Комітети не
належать
офіційно
ані
до
українського, ані до російського
«Айсек». Телефонний контакт далі
можливий через українські номери,
хоча у половині членів вони вже
змінилися на російські. Сьогодні
всі пости на суспільних порталах
написані російською мовою, а на
них жодного слова про Україну та
її нинішою ситуцію. Натомість під
час
оголошень
про
події,
організовані
AIESEC-ом,
нагадують, що все починається за
московським часом.
Ще два роки тому AIESEC Донецьк
був дуже активним Комітетом.
Коли я виїжджала на стажування,
я часто отримувала повідомлення
про їх проекти із рекламою
Донецька. Згідно зі статистикою,
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зараз цей LC сприяє виїздам
студентів за кордон (про що
свідчать слова: AIESEC Донецк
всегда
будет
стремится
к поддержке молодых и активных
людей, делая вклад в развитие
нашего общества не смотря на
все! С Донецком в сердце. Город,
который всегда будет на первом
месте), але іноземних стажистів не
приймає.
Натомість
Комітет
в Луганську зовсім зачинений.

Контакти:
Якщо Ви зацікавлені діючими
стажами AIESEC в Україні, нижче
написані контакти до
віцепрезидентів вхідних стажувань:
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ:
Янковська Яна:
yana.yankovskaya@aiesec.net
КИЇВ:
Єліна Юлія (соціальні проекти):
iuliia.ielina@aiesec.net
Куц Марія (професійні практики):
mariia.kuts@aiesec.net
ЛЬВІВ:
Кобрин Ярина:
yaryna.kobryn@aiesec.net

уболівальники ПФК і Таврії висловилися за цілісність
України і підтримували Майдан. А принаймні офіційно голос
вболівальників повинні взяти до уваги.

Я не знаю жодного уболівальника або краще фаната,
який сказав би що-небудь доброго про УЄФА.
Обвинувачень можна мати багато, починаючи від того, що
вони нищать атмосферу на стадіонах і закінчуючи на
тому, що вони більше зацікавлені грошима, ніж футболом.
Однак треба їм віддати належне, що у справі кримських
команд вони справилися, може не добре, але відразу
сказали, що так не може бути. А як буде, це інша казка.
Але все по черзі.

Очевидно спочатку кожен, також я, думав, що ФІФА і УЕФА
не зроблять нічого. Адже в Росії відбудеться Чемпіонат світу
у 2018 році, а Газпром, це головний спонсор Ліги Чемпіонів,
ця установа приносить УЄФА найбільші доходи. Більше того,
обидві федерації пробували недооцінювати цю проблему.
Але повернімося до команд. Спочатку ПФК і Таврія грали
свої матчі на нейтральних територіях, тобто в Україні. І це був
добрий спосіб, щоб показати їхній зв'язок з країною і що вони,
так як і їхні міста, українські. Обидві команди дограли до
кінця сезон української Прем'єр- ліги, Таврія була десята,
а ПФК впав до другої ліги. На жаль, після закінчення сезону
виявилося, що Таврія і ПФК почнуть новий сезон в.... третій
російській лізі. Змінили також їхні назви, Таврія стала
Таврією Сімферополь Крим, а ПФК став ФК Севастополь.
І так 20 серпня у перший день нового сезону, незважаючи на
протести Української федерації, можна було побачити перші
"русскіє дєрбі Крима‖ (що за випадок, що календар таким
чином був складений ;) ). Очевидно, з обох команд відійшло
понад 50 учасників, яких були замінили росіянами.

Часто можемо почути або побачити людей, які
апелюють про розділення політики і спорту, але в ситуації
анексії Криму всі ці слова втрачають сенс. Тому що, як можна
думати про гру в футбол, якщо футболістів призивають до
армії. Але ця стаття не до кінця про це, а про дуже ускладнену
ситуацію кримських команд після агресії Росії. Перш за все,
будемо говорити про ПФК Севастополь і Таврію
Сімферополь, які останнім часом стали найбільш
популярними командами в Україні.

У цьому моменті, я був майже впевнений, що міжнародні
федерації забудуть про кримські команди. Але пізніше
виявилося, що принаймні трохи я помилявся. При нагоді
виявилося, що російська федерація забрала також Жемчужину
Ялта. Але настало 4 грудня і наприкінці УЄФА видала заяву:
ця футбольна анексія, крадіжка трьох клубів Української
федерації неможлива і безправна. Що важливіше, з 1 січня
команди з Криму отримують офіційну заборону гри
в російських розіграшах. Принаймні в цьому питанні
федерація повела себе згідно з принципами звичайної
порядності. Але чи це рішення змінить що-небудь?

Відразу після «референдуму» власті російської федерації
сказали, що вони зроблять все, щоб ці команди змогли грати
в другій лізі. Вже це є для мене «смішним», бо як можна
впасти з першої ліги однієї країни до іншої країни? Що
цікавіше, Таврія це перший майстер незалежної України. Але
це не все, і ПФК і Таврія це далі члени Української федерації,
а гра у другій лізі не є так рентабельна - будьмо щирі, для
кримських команд це майже самогубство. Почали також
задумуватися, що на це все УЄФА, але ця справа крім
початкових емоцій затихла на якийсь час. Варто додати, що

Я вважаю, що ні. Подумайте самі, адже УЄФА не викине
спонсорованих
Газпромом
російських,
клубів
із
спонсорованої Газпромом Ліги чемпіонів. Як на мене, це
просто дія, яка повинна втихомирити критиків. УЄФА хоче
показати: дивіться, ми ми робимо, що можемо. За що ви маєте
претензії? Крім того я і так під враженням, що УЄФА
відважилася на таку заяву.
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Катерина

Геннадіївна

Соловей

народилася 26 жовтня 1979 року
в місті
Івано-Франківськ.
Мати
Катерини з самого дитинства
прививала їй любов до спорту.
Катерина
займалася
легкою
атлетикою, плаванням і танцями.
Вона завжди показувала чудові
результати, а тренери підкреслювали
її потенціал.

Саме на цьому шляху вона зустріла
свого майбутнього чоловіка Олега
Солов'я, який став її першим
тренером. Олег мав амбіційні плани
і шукав талановитих учнів для
реалізації
свого
тренерського
потенціалу. І те, що саме Катерина
стала цим учнем було не випадково.
Волею долі, саме завдяки своєму
найкращому
учню,
а
згодом
і дружині, Олег Соловей став
Тренером з великої літери. Згодом
Олег Соловей отримав звання
заслуженого тренера України, став
головним тренером збірної команди
України
з
таеквон-до
та
міжнародним інструктором, з рівнем
майстерності V-дан.

У 1996 році, маючи 17 років,
Катерина
вперше
прийшла
на
тренування
в секцію таеквондо. Тоді ще вона
не знала, що
надалі йтиме по У 1999 році Катерина здала іспит на
життю пліч-о-пліч чорний пояс І дан. Цього ж року
з
цим у Катерини з Олегом народився син
Віталій, а вже півроку пізніше вона
виграла Чемпіонат України. У 2003
році Катя перший раз виграла
Чемпіонат Європи і від цього часу
ніколи його не програла. У 2007 році
у Канаді звання заголовок Чемпіонка
світу. Цього ж року почала брати
участь в змаганнях кікбосингу.
Паралельне від 2005 року тренувала
бокс і два рази здобула медаль на
крайовому чемпіонаті. У 2009 році
виграла Світовий Чемпіонат ВАКО (
World Association of Kickboxing
Organizations ) i з тих пір ніколи не
програла поєдинку у виді лайтконтакт. Її кредо: «Якщо бути, то
тільки першою».
дивововижним мистецтвом. У 1998
році Катерина поступила до ІваноФранківського коледжу фізичного
виховання, де отримала відповідну
фахову освіту. Таеквон-до дало
Катерині спортивний шлях у житті.

2 рази ITF European cup champion
3 рази WAKO (World Association of
Kickboxing Organizations) World
champion
2 рази WAKO European champion
4 рази WAKO World cup champion
WAKO World cup 2012 найкращий
учасник змагання лайт-контакт
У 2013 році Катя офіційно
закінчила кар'єру, маючи на своєму
рахунку близько 500 поєдинків.
Тренування, навчання, збори та
змагання забирають дуже багато
часу, проте Катерина, будучи
мудрою жінкою, вміло поєднує
в собі дружину, матір, спортсмена
і тренера-наставника.
Вона
знаходить час виховувати сина
і займатись
хатніми
справами.
Незважаючи на свій насичений
життєвий
графік,
Катерина
залишається
чарівною
жінкою.
У вільний від роботи час Катерина
відпочиває на природі, спілкується
один на один з тишею, катається на
лижах,
займається
танцями.
Піклується про друзів наших
менших, у себе вдома виховує трьох
собак породи боксер, займається їх
дресируванням, що є своєрідним
хобі.

З 2008 року Катерина Соловей
працює в ДЮСШ №1 ФСТ
"Україна". У 2010 році вступила до
Коледжу фізичної культури та
спорту, де здобула вищу освіту. На
тренуваннях
Катерина
завжди
стримана та налаштована на працю.
Її основні титули:
Вона не зупиняється на досягнутому,
2 рази ITF (Міжнародна федерація не припиняє занять і вже упродовж
таеквон-до) World champion
багатьох років передає цінний досвід
9 рази ITF Europeon champion
своїм вихованцям.
2 рази ITF World cup champion
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Любов

зроблену із спеціально підготовленої для цього суміші
піску, шлаку або граніту. Мотоцикли сконструйовані
в такий спосіб, що не мають коробки передач і гальма.

до різного виду спортивних змагань

є безсумнівною прерогативою людства. Вже
в стародавньому Римі, під час змагань, які
організовували раз на сто років, відбувалися
циркові поєдинки (так звані ludi circenses),
а багатолюдна публіка могла переглядати бої
гладіаторів, боротьбу атлетів, чи перегони
колісниць.

Змагання відбуваються на декількох площинах. Першою
і найважливішою формою змагань є Індивідуальний
чемпіонат світу, який від 1995 року носить назву ранпрі.
У кожному сезоні організовуються турніри циклу ранпрі в різних містах (число вагається щороку від 6 до 11
міст). Здобуті під час всіх змагань бали сумують до
загальної
класифікації.
Це
дозволяє
вибрати
Індивідуального чемпіона світу.

І саме перегони колісниць користувалися
найбільшою популярністю. Імена переможців
і їх коней були відомими в цілому Римі. Часи
змінилися, але не любов до швидкості
і суперництва. Зараз все залежить, однак, не від
сили коней, а від кінських сил. Мабуть, ніщо
краще, ніж спідвей не віддає духу цих
стародавніх змагань. Спідвейні гонки - це
динамічний, але також незвичайно небезпечний
спорт.

Найбільш популярною серед вболівальників формою
проведення гонок є однак лігові змагання, які
організують в кожній країні на різних рівнях. У Польщі,
наприклад, організовується Командний чемпіонат
Польщі, в якому виграє найкраща команда
в країні. Кожна команда має своїх вірних
вболівальників, що додатково додає колориту і емоцій
всім змаганням, які відбуваються в сезоні на власному
овалі і під час виїзних матчів.

Спідвейні гонки організовують сьогодні, перш за все,
в європейських країнах, а найбільшою популярністю
користуються в Польщі, Великобританії, Данії
і в Швеції. Поза Європою змагання організовуються
також в Австралії, Новій Зеландії і США. Видовища, що
тривають майже дві години, притягують величезне
число вболівальників, які приходять дивитися на своїх
улюбленців. В Україні спідвей весь час залишається
спортом малопопулярним, тому моїм обов‗язком
є написати декілька слів про принципи, згідно з якими
відбуваються спідвейні гонки.
Спідвей - це мотогонки на спеціально підготовлених для
цього так званих гаревих доріжках, зближених
формою до овалу. Протягом багатьох років існування
цього ж спорту (за офіційний початок спідвею
вважається дата 15.12.1923 року, коли
в
Австралії
організовано
мотоциклетні змагання) змінювалися
принципи проведення змагань. За
нині існуючими правилами,
учасники
змагаються
вчетверо, об'їжджають трек
чотири рази, рушають із
спільного
старту,
пересуваючись по гаревій
доріжці
у напрямку протилежному для
руху стрілки годинника. Треки
до спідвейних гонок мають сипку поверхню,
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Звичайно, вищеназвані гонки – це тільки частина з числа
всіх змагань, які організовуються у рамках спідвею. Ця
тема не є, однак, головним предметом моєї статті.

інвестували б гроші в цей спорт. Українські спортсмени
самі мусять оплатити проїзди до Польщі, купити
мотоцикли і т.д. У результаті українці їздять на старих,
заїжджених мотоциклах.

Скрутна ситуація спідвею в Україні

У сезоні 2014 в Любліні організовано товариську
зустріч, під час якої на треку конкурували представники
збірної Польщі і України. Змагання мали символічний
вимір. Поляки хотіли підкреслити, що солідаризуються
з українськими колегами

Як я вже згадала, спідвей в Україні не так
популярний, як в інших державах (наприклад, в сусідній
Польщі), однак в деяких містах спостерігається
зацікавленість цими змаганнями.
В Україні спідвеєм на професіональному рівні
займаються у трьох містах: Рівному, Львові та
Червонограді. У 2009 році створено Українську
спідвейну лігу (УЛС), до якої увійшли «Шахтар»
(Червоноград),
«СКА-Спідвей»
(Львів),
СК
«Трофімов» і «Каскад» (обидва — Рівне). На жаль,

і мають надію на покращення ситуації українського
спідвею. Для українців була це не тільки нагода старту
на треку, а, перш за все, можливість підкреслення, що
український спідвей вже існує і хоча дуже важко, але
має шанс пережити цю скрутну ситуацію.

Вболівальники для Т. Рікардсона, який завершує спортивну кар'єру
у 2011 році перегони в рамках УЛС було призупинено
і не відновлено до сьогодні.

Українські спідвейні таланти
Правдиві вболівальники спідвею напевно знають
такі прізвища, як Олександр Лятосінський, Ігор Марко,
Станіслав Мельничук, Володимир Трофимов, Андрій
Карпов чи Олександр Локтаєв (гонщик
від 2014
репрезентує однак збірну Росії). Два останні гонщики
беруть участь в актуальних змаганнях.

Незважаючи на всілякі протилежності, українські
гонщики не відмовляються від своїх захоплень.
Українські клуби багато разів брали участь в польських
лігових змаганнях.
У минулому в польській лізі стартували клуби з Рівного
(2005-06, 2008, 2011) і Львова (2004). Востаннє
український колектив був учасником змагань у 2013
році, однак з огляду на фінансові проблеми відійшов
з суперництва.

Андрій Карпов є надією і візитною карткою країни на
світовій арені. Він дуже амбіційний гонщик, який вже
дуже багато досяг. У 2006 році здобув срібну медаль
в Індивідуальному чемпіонаті Європи серед юніорів,
а також золоту медаль Молодіжного командного
чемпіонату Польщі. Крім того двічі здобув бронзову
медаль у Командному чемпіонаті України (він тоді
репрезентував Червоноград), двічі здобув срібло
Індивідуального чемпіонату України серед юніорів,
виступив у півфіналі Індивідуального чемпіонату світу
серед юніорів.

Гонщики мають велике серце до боротьби, але
українським клубам дуже важко вести рівноцінну
боротьбу з польськими командами. Польський спорт
досить добре спонсорується, учасники змагань можуть
закупити добрі мотоцикли, а також брати участь
у матчах навіть трьох клубів в одному сезоні. Цілком
інакше ситуація представляється в Україні. Майже
неможливо знайти відповідних спонсорів, які
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Андрій Карпов є гонщиком, який • Індивідуальний
чемпіонат
весь час розвиває свої вміння, тому
(України) – змагання, в яких
багато хто ворожить йому великі
виграє найкращий мотогонщик
успіхи.
в країні
Олександр Локтаєв є дуже молодим • Індивідуальний чемпіонат світу
– див. Гран-Прі
гонщиком (народився у 1994 році).
комбінезон
Коли він стартував як репрезентант • Кевларовий
охоронний комбінезон
України, досяг таких успіхів, як:
•
Класифікація - рахування балів,
бронзова
медаль
Командного
сума балів
чемпіонату світу серед юніорів,
•
Клубні барви/барви клубу –
бронзова
медаль
Командного
барви, з якими ототожнюється
чемпіонату Європи серед юніорів та
клуб, те що відрізняє команду від
медалі Чемпіонату Європи пар
інших;
(золота, а також бронзова).
• Команда – клуб, колектив на чолі
Спідвейний словничок:
з капітаном
•
Командний чемпіонат (Польщі)
• Вболівальник – фан, фанат
– змагання, в яких виграє
• Гальмо
–
пристрій
для
найкраща команда в країні
сповільнення руху або зупинки
•
Коробка
передач
КП
мотоцикла
транспортних засобів, призначена
• Гарева
доріжка
–
трек,
для зміни частоти обертів
призначений для мотогонок
• Лігові гонки – змагання у рамках
• Гонки - змагання на швидкість
ліги
• Гонщик – учасник гонок;
•
Матч
першості
країни
–
• Господарі – команда, яка під час
змагання, в яких виграє найкраща
змагання виступає на власному
команда/гонщик в країні
треку
•
Медаль – нагорода (бронзова,
• Гості - команда, яка під час
срібна, золота)
змагання виступає на треку свого
• Молодіжний
командний
суперника
чемпіонат
(Польщі)
– змагання
• Ґран-Прі
Індивідуальний
серед юніорів, в яких виграє
чемпіонат світу
найкраща молодіжна команда
• Двигун – мотор
держави
• Екстраліга – у Польщі найвища
• Мотогонщик – гаревик –
ліга командних змагань
гонщик, учасник гонок
• Індивідуальний чемпіон світу –
переможець Гран-Прі, найкращий • Мотоспорт – мотоциклетний
спорт
гонщик у сезоні
Підготовка до гонки

• Мотоциклетні гонки на гаревих
доріжках – див. спідвей
• (Національна)
збірна
–
національна збірна команда даної
країни
• Півфінал - змагання перед
фіналом, у яких виборюють право
на виступ у фіналі
• Плей-оф – фінали
• Почесний
п’єдестал
–
підвищення для нагородження
спортсменів
• Презентація
- на початку
кожного матчу представлення
гонщиків уболівальникам
• Реванш – відповідь
• Рекорд треку – найшвидший
проїзд треку
• Сезон – період, протягом якого
відбуваються
змагання
(від
березня до жовтня)
• Спідвей - вид мотоциклетного
спорту,
гонки
на
короткі
дистанції, мотоциклетні гонки на
гаревих доріжках
• Трек - спеціальної будови
доріжка
для
мотоциклетних
перегонів
• Турнірна позиція – позиція, яку
займає в загальній класифікації
команда або гонщик
• Шлак
розплавлена
або
затверділа маса різних домішок,
золи і флюсів, якою посипаний
тпек
• Шолом – спеціальний головний
убір гонщика

Вболівальники підтримують своїх улюбленців
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Вболівальники

молодшого
покоління
за
найкращого
українського футболіста вважають
Андрія Шевченко. Серед них
знайдеться також частина людей,
для яких кращим буде Сергій
Ребров.
Старше
покоління
одноголосно вкаже на Олега
Блохіна. Однак є хтось, хто об’єднує
їх всіх. Людина, яку під час
футбольної кар’єри звали Рудим
Соняшником - Валерій Васильович
Лобановський

Народився

6 січня 1939 року

в Києві.
Лобановський
став
символом не тільки українського,
але також радянського футболу
і легендою
київського
клубу
«Динамо». Перед тим, як він став
тренером,
був
непоганим
футболістом,
але
не
досяг
величезних успіхів і у 29 років
закінчив кар‘єру. Коротка пригода
футболіста не перешкодила йому
здобути славу завдяки «сухому
листу». Основою ознакою удару
«сухий лист» є траєкторія польоту
м‘яча. Спочатку м‘яч летить по
складній дузі і на останній ділянці
траєкторії падає різко вниз, часто
плутаючи воротаря. Вперше цю
техніку в Європі використав власне
Лобановський
на
радість
радянській
публіці.
Після
Чемпіонату світу в Бразилії у 1958
році Валерій Василович скопіював

бразилійського футболіста - Діді.
Що цікаве, виконуючи, таким
чином, кутовий удар Лобановський
не тільки відзначився асистом, але
також безпосередньо здобував голи
з корнера. Будучи так коротко
професійним
футболістом
він
переміг у Чемпіонаті СРСР разом
з київською командою «Динамо».
Це була перша перемога команди,
яка не була з Москви. Двічі був
представником
збірної
СРСР.
Пізніше грав у одеській команді
«Чорноморець» і в донецькому
«Шахтарі». Будучи футболістом
мріяв про те, щоб міцніше
впливати на перебіг матчу.
Після закінчення кар‘єри став
тренером
клубу
«Дніпро»
Дніпропетровськ. В 1968-1973
роках зі слабкої команди зробив
міцну, яка в першому сезоні
здобула 6 місце у радянській лізі.
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Від жовтня 1973 р. Лобановський
був тренером київського «Динамо».
Це було найкраще рішення, яке
прийняло керівництво клубу. Хоч
перший матч з львівськими
«Карпатами»
закінчився
з
рахунком 0:0 то на протязі 17 років
своєї праці Рудий Соняшник досяг
неймовірних
успіхів.
Завдяки
ньому київське «Динамо» стався
одним з найкращих команд у СРСР
- 8 разів були чемпіонами (1974,
1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986,
1990), 6 разіб здобули кубок (1974,
1978, 1982, 1985, 1987, 1990). В цих
роках підопічним Лобановського
був, між іншим ,Олег Блохін –
п‘ятикратний король стрільців ліги,
футболіст з найбільшою кількістю
виступів (432) і голів (211) в історії
футболу СРСР. Це був перший
футболіст
українського
походження, який став лауреатом

«Золотого м‘яча» - нагороди
французького журналу «France
Football»
для
найкращого
футболіста. Пізніше Блохін був
тренером
збірної
України
у Чемпіонаті світу в 2006 році
у Німеччині.
Одним з найбільших досягнень
«Динамо»
під
керивництвом
Лобановського на міжнародній
арені було здобуття європейського
трофею - Кубок володаріб кубків
УЄФА у 1975 році. У тому самому
році
«Динамо»
здобуло
Суперкубок УЄФА - у двох матчах
виграли
з командою
Баварії
Мюнхен. Кубок володарів кубків
Лобановський здобув ще один раз
у 1985 році. Під час тренування
«Динамо»
працював
також
з збірною СРСР. Перший успіх - це
брознова
медаль
на
Літніх
Олімпійських іграх у 1976 році
у місті Монтреаль. У Чемпіонаті
світу з футболу у Мексиці в 1986
році він почав працю з командою
напередодні турніру і вийшов
з групи на І місці. У цій команді з
22 футболістів 12 було з київського
«Динамо». Наступний успіх зі
збріною СРСР - срібна медаль
в Чемпіонаті Європи у 1988 році
в Федеративної
Республіці
Німеччини. У фіналі програли з
Голландією, хоча раніше радянська
збірна виграла з ними у груповому
етапі. Після Перебудови Горбачова
більшість зірок футболу СРСР
виїхала за кордон. У 1990 році
Чемпіонат світу у Італії був
поразкою для збірної СРСР хоча
вважалось, що ця команда має
можливість
здобути
медаль.
Пізніше Лобановський працював
у Об‘єднаних Арабських Еміратах
і в Кувейті. В 1996 році повернувся
і знову був тренером «Динамо».
Володарем клубу був тоді Ігор

Суркіс.
Валерій
Васильович
з командою знову досягав великих
успіхів, незважаючи на проблеми
клубу в Прем'єр-лізі і на корупцію.
П‘ять разів підряд «Динамо»
здобуло Чемпіонат України (19972001) і три рази Кубок України
(1998-2000). Досягав успіхів також
на міжнародній арені, між іншим
«Динамо» дійшов до півфіналу Лігі
чемпіонів УЄФА у 1999 році.
Зірками клубу були тоді Андрій
Шевченко і Сергій Ребров. Потім
Шевченко став зіркою італійського
клубу
«Мілан»,
здобуваючи
«Золотий м‘яч» у 2003 р. Ребров не
досяг успіхів у Англії, повернувся
до «Динамо» і забив найбільшу
кількість голів (111) в історії
української Прем'єр-ліги. У 2011 2012 роках Олег Блохін був
тренером збірної України, а Сергій
Ребров його асистентом. Від 18
травня 2014 року тренером Динамо
є Ребров, який замінив на цій
посаді Блохіна. Історія наповнена
успіхами закінчується трагічно.
Після
перемоги
«Динамо»
з «Металургом»
Запоріжжя
7 травня 2002 р. у Лобановського
був
інфаркт.
В
результаті
ускладннення помер під час
операції мозку.
Згадуючи про Лобановського нe
можна забувати, якою він був
чудовою
людиною.
Не
пив
алкоголю ціле життя, навіть після
успіхів. Всі футболісти його
команд
були
суцільним
механізмом.
Пов'язав
ідею
тотального
футболу
з математичними рахунками. Для
нього матч був двома підсистемами
взаємних залежностей, по 11
елементів в кожній. Зі своїми
футболістами ходив у театр, що
додавало їм натхнення. Завдяки
тому, що другом Лобановського
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Щербицький, тренер купив собі
комп'ютер. На той час без
знайомств це було неможливим.
Рудий Соняшник був одним
з перших тренерів, який мав
науковий підхід до спорту –
в гардеробі
«Динамо»
були
діаграми з тактикою гри. Багато
елементів Лобановський зачерпнув
з хокею на льоді. Застосував
тактику широкої гри в наступі
і скорочення поля гри в обороні.
Колись ця тактика була новинкою,
а на сьогоднішній день це основа
футболу. Єдине, про що Валерій
Лобановський не подумав, це своє
здоров'я.
Посмертний
Герой
України.
Перед
стадіоном
«Динамо», який носить його ім'я,
стоїть пам'ятник Лобановському.
Суркіс
прийняв
на
роботу
охоронця, який дбає про те, щоб
жоден
голуб
не
забруднив
пам'ятника.

1.
Щорічно у Львові відбувається величезний
міжнародний літературний фестиваль в рамках Форуму
видавців, що
включає неймовірно велику кількість
заходів. Дуже багато людей здивовані масштабами Форуму
ще й тому, що головою цього щорічного й уже
традиційного заходу є молодий поет. Тож, Грицю, розкажи,
як ти потрапив до групи організаторів і як трапилося, що
від 2009 року ти став програмним директором фестивалю?
Все сталося дуже спонтанно. До того, я займався
організацією мистецьких подій у Хмельницькому, Львові
і Тернополі. Форум видавців запросив робити маленький
проект, який відбувається перед дитячим фестивалем і травні
і називається «Читацький марафон» (ідея проекту – сучасні
львівські письменники відвідують школи і знайомлять
школярів різного віку із своєю творчістю). Проект відбувся
добре, і після цього я почав працювати у команді
літературного фестивалю, а згодом – очолив сам фестиваль.

або їх друзі. Оскількі ти сам поет, як міг би пояснити це
явище?
Я не впевнений, що у Польщі роль поета, є гіршою чи
кращою, ніж в Україні. Більше того, поети однакові у всьому
світі. Таке моє глибоке переконання. Якщо ж говорити про
Ніч поезії – концепція проста (відомі українські поети
+ відомі поети з усього світу + добра різнопланова музика).
Таким чином вдається поєднати кілька цільових аудиторій, які
люблять різні жанри. На Ночі поезії виступають і слемери,
і «академічні» поети і різні музиканти (мається на увазі і хіпхоп і електронна музика і рок). Це більше такий собі
поетичний гала-концерт. І приємно що за 10 років Ночі поезії
аудиторія зростає щороку.
4.
З початку 90-тих в Україні створювалися, начебто
природно, авангардні поетичні групи. Яка ситуація, на
твою думку, у новій генерації? Чи існують якісь групи на
кшталт Бу- Ба-Бу?
Причин
формалізовувати
якісь
літературні
угрупування в сучасних обставинах, як на мене просто немає
потреби. Бу-Ба-Бу і ЛуГоСад наприклад, виникли з потреби
формалізації і виголошення свого маніфесту. Це стало
серйозним поштовхом до розуміння, що ж таке нова
українська література. Тепер, коли усе є зрозумілим, то
письменники просто перестали бачити у цьому потребу.
Звичайно є різні сучасні формації, але їхня роль не така
важлива у літературному процесі України, як скажімо роль
Ha!art у існування літературного Кракова і Польщі, загалом.

2.
Форум видавців закарбувався в пам'яті багатьох
людей як культова подія, проте це не зупиняє
організаторів, котрі щороку працюють над тим, аби
фестиваль охопив все більші масштаби. Форумівці разом
з іншими шанувальниками літeратури мають на меті
здобути для Львова статус «Місто літератури ЮНЕСКО».
Як відбувається цей процес?
Загалом, цей титул – це поштовх до розвитку
літературного середовища у місті. Ідея цього проекту - це
консолідація літературного середовища заради змін. Для
багатьох міст, які вже стали «містами літератури ЮНЕСКО»,
це була можливість розповісти про своє місто і його
літературу усьому світові. Наше перше подання, минулого
року, на жаль, не здобуло титул, але тепер зробивши роботу
над помилками, я впевнений ми виграємо це звання. Окрім
того, це важливий політичний прецедент, адже вперше
у мережу
Creative
Cities
може
потрапити
місто
з пострадянського простору.

5.
Грицю, ти разом із Юрком Іздриком започaткував
арт-проект «DrumТИатр». Чим саме є цей проект? Чи
вважаєш ти це втечею від традиційної поезії?
Від початку наша з Юрком ідея полягала у створенні
арт-кабаре. А далі був досвід гри з багатьма проектами,
музикантами, участь у різних акціях, а у результаті сталося
так, що поезія перестала грати похідну роль у DRUMТИАТРІ.
Зараз це більше музичний проект. Втеча від поезії відбулася
у цілком нормальний і несподіваний для нас спосіб. Проте
звичайно, без літератури б не було DRUMТИАТР у будьякому вигляді.

3.
Роль поета в Україні відрізняється від ситуації у
Польщі. Повертаючись до Форуму, закордонні гості не
можуть повірити, що під час Ночі поезії люди приходять
до театру для того, аби цілу ніч слухати вірші. У Польщі
на зустрічі із поетами найчастіше приходять самі поети,

Дякую за розмову.
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Напевно кожен знає, чим була революція
хіпі у Сполучених Штатах в 60-ті і 70-ті
роки. Сплетення подій, пов'язаних з війною
у В'єтнамі, системою грунтованою на
грошовій одиниці і консумпціонізму, а
також популяризацією певних
психоактивних речовин відвів до
переломних змін в мисленні тодішнього
молодого покоління. Ставлення проти
влади США досяг неймовірних розмірів і
відтиснув своє тавро. Дати однозначну
оцінку подій того періоду дуже важко.

З одного боку прокламовані

утопічні

гасла - в ім'я миру, кохання
і толерантності, а також їх повернення
до духовності та шанування природи.
Натомість з іншого боку популярні серед
хіпі наркотики та хвороби, пов'язані
з їхнім способом життя, що стали
причиною багатьох жертв. Далося
побачити певного виду фермент, коли
наркотики почали брати гору над всім
іншим. Остаточне закінчення війни
у В'єтнамі, також нові обмеження, такі
як заборона наркотиків, призвели до
того, що рух ―помер власною смертю‖.
Ну можливо не зовсім власною. У 80тих
про хіпі вже не говорили. Декілка років
пізніше на світі з'являється вірус ВІЛ,
котрий стає гальмом для гедоністичного
способу життя. І ось настає розпад
СРСР та Берлінського Муру. Тим самим
гасла хіпі знаходять своє втілення.

З'являється питання - що далі? Чи це
остаточний кінець? А може сьогодні
також існують люди вірні ідеям

попередніх поколінь, які живуть згідно
з ними? Я відповім попереджаючи звісно, що так! Однак щоб у повній мірі
зрозуміти близько 40-літню еволюцію
цієї культури, треба ще раз повернутися
назад.
Одним
з
основних
чинників,
об'єднуючих хіпі – була рок-музика.
Музиканти такі як Джимі Гендрікс,
Дженіс Джоплін не приховували своїх
переконань і уподобань зі всіма того
наслідками. Однак те, що їх вирізняло,
це автентичність. Вони жили і відчували
у подібний спосіб як люди, які за ними
прямували.
Нині
цього
типу
'автентичних'
артистів
просто
не
знайдеться. А вже точно не на сценах
найпопулярніших музичних фестивалів.
Так само як серед публіки не побачимо
груп людей в кольоровому одязі на
східний манер, що пропагують вільне
кохання і вживання марихуани або LSD.
Тим важче зустріти когось такого просто
на вулиці.
Світ увесь час йде вперед. Разом
з прогресом змінюються тренди, а отже
людські уподобання та зацікавлення.
Однак те що є постійним чинником, так
це сама суть людини та її основні
потреби. Ідеї хіпі мають універсальний
вимір. Цивілізація не досягне пункту,
у якому не могло би бути більше
кохання і менше воєн між людьми.
Змінюється тільки грунт для цих ідей.
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У цьому випадку я маю на увазі
еволюцію музики. Саме рок-музика крізь
роки стала приборканою і сьогодні
є жанром відносно правильним.
У той же час народжується електронна
музика
і
це
очевидна
заслуга
технологічного прогресу. З'являються
дискотеки, Ді-Джеї, хіп-хоп. Однак суть
цієї зміни здається недооцінюваною.
Синтетичні комп'ютерні звуки являють
собою цілком новий рівень відчуттів для
людського вуха і людського мозку
взагалі. Тому можна з точністю
констатувати,
що
психоделічний
потенціал електронної музики призвів до
народження нової культури.
У 90тих роках свій розвиток переживала
субкультура,
яка
зосереджувалася
навколо музики типу рейв. Вона бере
свій початок в німецьких нічних клубах і
пропагує
ідеї
вільного
кохання
і толерантності по відношенню до
всіляких
відмінностей.
У
тому
ж приблизно періоді, на острові Гоа
(частина
Індії)
народився
жанр
електронної музики, що сьогодні
називається гоа або психоделічний
транс. Цей стиль музики не обмежується
виключно синтетичними звуками, але
заключає також елементи етнічної
музики далекого сходу, отже і живі
інструменти. Ця концепція розвивалася
адаптуючи певний культурний зміст, що
походив з далекосхідних традицій, перш

за все буддизму, а також розвиваючи
почуття моральних цінностей, котрі
є особливо
популярні
в
періоді
і середовищі
хіпі
революціонерів.
Випадково вдалося створити цілком
нову якість, дуже привабливу для людей
із західного цивілізаційного кола,
втомлених, з одного боку, комунізмом, а
з другого, прагненнями до реалізації
мрій на зразок американського сну.

Нині не бракує подій і фестивалів
присвячуваних
шанувальникам
психоделічної музики, однак це не
є надто гучні заходи. Серед цілої маси
літніх фестивалів у всьому світі гоатранс становить краплину в морі. Однак
цікава причина невеликої популярності
є специфіка цілої концепції даного
стилю. Так от події гоа-транс створюють
максимальні
відчуття,
пов'язані
з контактом
з
природою.
Тому
найпопулярніші фестивалі відбуваються
в сонячних південних країнах – таких як:
Португалія, Хорватія чи Ізраїль, звісно
влітку. Не бракує також подій в інших
частинах Європи, наприклад дуже
великою
популярностю
тішися
фестиваль Ozora, що відбувається
в Угорщині.
Такий
гоа-транс
фестиваль
дуже
відрізняється від типових музичних
фестивалів. З організаційної сторони це
прекрасний витвір мистецтва. Зазвичай
на великій відстані від цивілізації
створюється базу, що нагадує племейне
село.
Все
заповнене

найрізноманітнішими
конструкціями,
перш за все з метою запевнення
емоційних
вражень
(розширення,
освітлення, візуалізація). Таким чином,
коли настають сутінки, місце відкриває
своє друге обличчя, просвітлюючись
безкінечною
палітрою
яскравих
кольорів.
Створюється
виняткове,
незвичайно привабливе сполучення
природи з культурою, якої головним
виразом
є
мистецтво,
кохання
і духовність. І наприкінці самі люди одержуємо повну культурну мозаіку,
вікову та цивілізаційну. Однак всі
у якийсь таємний спосіб мають щось
спільне. Багато неначе живцем вийнятий
з 70тих років. Можна відчути дух хіпі,
але щоб глибше зрозуміти, треба відчути
його особливість. Варто згадати, що
цього типу фестивалі тривають довго, як
правило мінімум тиждень. Все для того,
щоб на якийсь час увійти в цілком іншу
реальність. Напевно не кожен здатний це
витримати. Наприклад португальський
БУМ Festival відбувається раз на два
роки.

У центрально-східній Європі це мало
популярна форма розваги. У Польщі і на
Україні
перші
події гоа-транс
з'явилися після
2000
року,
проводяться
одноденні заходи
в
клубах
у більших
містах. Існують
також
літні
фестивалі,
на
приклад
у Польщі щораз
більше визнання
сає
фестиваль
Goa Dupa в о поблизу Кракова. На
Україні також можна попасти на події
цього типу, однак мають вони місцевий
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характер і якість організації, на жаль, на
низкому рівні.
На завершення варто звернути увагу на
певні загрози, які несе з собою
спілкування в психоделічно-трансовому
середовищі. Вони збігаються із тими, які
несли колись рухи хіпі. Крім очевидних
небезпек для фізичного здоров'я, таких
як вживання наркотиків і венеричні
хвороби, слід також згадати про
ідеологічні загрози. Середовища гоатранс є досконалим полем для діяльності
сект і інших організацій ідеологічнорелігійного характеру. Усвідомлення
цих загроз - основне правило для
кожного
учасника
довгих
літніх
фестивалів. Тим не менше атмосферу
найпопулярніших фестивалів, таких як
Бум, або Ozora не можливо зрівняти ні з
чим. Тому, якщо комусь набридли сірі
будні
і
хочеться
альтернативних
вражень,
близькості
з
природою

в ідеальному світі, то вибір такого
фестивалю буде напевно подією, що
запам'ятається до кінця життя. Не
забуваючи звісно про те, що в кінці буде
потрібно повернутися до так званої сірої
реальності.

Рекомендована музика:
Astral Projection - Ambient Galaxy,
Juno Reactor – Navras

Липа серцелиста та липа широколиста (лат. Tilia cordata, Tilia
platyphyllos) - лікувальні властивості мають квіти липи, які
допоможуть нам долати гарячку, застуду чи грип. Липа діє також
заспокійливo, тому напар з неї можна пити наніч, оскільки
полегшує він сон і пришвидшуває лікування хвороб.

Коли за вікном гуляє вітер і іде дощ, кожен бажає лишитися
вдома і напитися теплого чаю. Прогулянки при такій погоді
можуть закінчитися застудою, грипом, нежитем, чи якоюсь
іншою хворобою. На щастя, існує багато способів, щоб перед
ними захищатися. Варто інколи, перш ніж ми будемо хворі,
заглянути до нашій аптеці і відповідно запастися. Мова тут не
тільки про ліки, але також про лікарських рослинах, які можуть
нам допомогти при різній застуді. Такі "бабусині" способи на
хвороби, як чай з малиною, молоко з медом, чи смородиновий сік
можуть принести нам полегшення при закладеному носі, при
головному болі, або збільшити нашу стійкість від хвороб. Тому
добре є знати принаймні кілька основних лікарських рослин
і мати їх запас в домі.

Ромашка лікарська (лат. Matricaria recutita, або Matricaria
chamomilla) - має бактерицидні властивості і усуває різного виду
мікозів. Полоскання ним горла помагає долати запальні стани
ротової ями і хрипоту. Підтримує також імунну систему і подібно
як липа, має заспокійливу дію. Варто перед сном пити
ромашковий чай з медом, щоб захиститися перед застудою.
Шипшина собача (лат. Rosa canina) - її пелюстки можуть
допомогти при хворобах дихальних доріг, усувають ті ж напади
кашлю, помагають регенерувати слизисті оболонки. Натомість
фрукти вміщують в собі великим запас вітаміну C, який лікує
застуду і грип, а також скорочує їх тривалість. Інші вітаміни, які
можна знайти в троянді це: А, Е, D, вітаміни з групи B. Напари
з фруктів шипшини собачої зміцнюють загально організм,
підтримують також роботу серця.

Подорожник ланцетолистний (лат. Plantago lanceolata) - його
листки можуть допомогти нам при кашлі, тому що він заключає
речовини про регенеруючу дію, який добре впливає на слизисті
оболонки дихальних доріг. Рослина спонукає також нашу імунну
систему, впливає антизапально, полегшує відхаркування і має
протикашльові властивості. Тому варто її застосовувати при
загальній застуді, або інфекціях дихальних доріг.

Сосна звичайна (лат. Pinus sylvestris) - у цьому дереві лікувальну
дію мають бруньки, молоді відростки голок, a також ефірне
соснове масло. Лікують вони запалення бронхів, легенів, кашель,
хрипоту, помагають у відхаркуванні. З сосни виготовляється
також болезаспокійливі бальзами та бальзами, які скорочують
застуду. Ефірне соснове масло служить також для інгаляції в разі
нежитy і синуситу.

Бузина чорна (лат. Sambucus nigra) - квіти, також фрукти мають
жарознижувальні властивості, допоможуть також при різних,
пов'язаних із застудою, болях. Бузину можна не тільки
застосовувати у формі чаю, але також як напар до розігріваючих
купань, які діють проти застуди.
Цибуля ріпчаста (лат. Allium cepa) - це незамінний, натуральний
антибіотик, відомий вже в Стародавньому Єгипті. Лікує застуду,
грип, кашель, катар і полегшує відхаркування. Можна її
застосовувати у разі фарингіту, або щоб скоротити перебіг
різного виду хвороб. Можна готувати з неї сироп, додаючи до
утертий цибулі декілька ложок цукру і легко підігріваючи. Такі
ліки допоможуть власне при кожному виді застуди.

Це найбільш популярні лікарські рослини, які раніше можна було
знайти майже в кожній аптеці. Наші бабусі і прабабусі рідко
відвідували аптеки, але охоче готували ліки згідно зі старими,
перевіреними рецептурами і при використанні натуральних
складників. І хоч такі чаювання не замінять візити в лікаря,
можуть допомогти пом'якшити перебіг застуди, чи зміцнюючи
імунну систему, захищають нас від хвороб. Варто пам'ятати
також про ще два бабусині методи боротьби із застудою. Поперше, це бджолиний мед, особливо липовий, акацієвий
і рапсовий. Це натуральний антибіотик, який регенерує організм,
також помагає при запаленні бронхів і легенів. Другим способом
боротьби з грипом чи застудою є просто бульйон з курки,
з цибулею, часником і пореєм. Такий ароматичний бульйон
помагає в разі нежитa, очищає дихальнi дороги, розігріває
і поправляє самопочуття. Отже, добре часом відвідати наших
бабусь, перевірити вміст їх аптечок і взяти добавку бульйону.

Часник (лат. Allium sativum) - помагає лікувати інфекційні
хвороби: застуду, грип, нежит, запалення бронхів і легенів.
Помагає також ліквідовувати різного виду мікози. Оцінив його
і вживав вже Гіппократ. Можна його застосовувати, напр.,
у поєднанні з медом. Так підготовлені ліки помагають при
запаленні і болі горла, запаленні мигдалів чи ангіні. Запобігає
і лікує застуду, грип.
Малина (лат. Rubus idaeus) - оздоровчі властивості мають не
тільки фрукти, але також листки цієї рослини. Мають вони
розігріваючу дію, вгамовують болі, спричинені грипом,
помагають швидше видужати, полегшують дихання при
запаленні бронхів і горла. Регулярне попивання чаю з малиною,
або малинового соку загартовує організм від застуди. Напаром
з листя можна полоскати горло в разі запальних станів.

На здоров'я!
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Пампушки до борщу
Тісто:

Православні монастирі завжди були осередками культури даного
народу. Стосується то також... кухні! Культурна тотожність та
різнорідність знайшли в ній свій повний вираз. Традиційні рецепти
української кухні запам'яталися і були записані через ченців
в найкращих можливих варіантах. На жаль - за дверей
монастирської кухні важко є дістатися пересічній людині, яка
прагне кулінарних насолод... Особливо, якщо йдеться про двері
кухні Києво-Печерськoї Лаври - одного з найважливіших святих
місць України.

У 1/3 склянки теплої води
розчинити цукор, дріжджі, сіль.
Потім з'єднати з 100 г борошна
і замісити густе тісто. Дозволити
тісту вирости, після чого додати
решту води, борошно, розтоплене
масло. Добре вимішати і знов
відставити, щоб виросло. Сформувати з тіста булочки у розмірі
волоського горіха. Викласти на бляху і випекти в духовці. Перед
поданням на пампушкax зробити надрізи у вигляді хреста і полити
соусом.







На щастя, це вже не проблема. Сьогодні - завдяки Миколі Маньце,
авторові книжки під заголовком "Кухня православних монастирів",
кожен з нас може в домашньому затишку скористатися цінними
монастирськими рецептурами, готуючи традиційний український
борщ чи квас. Не потрібно до того підшуканих складників чи
майстерних кулінарних вмінь. Отже, ми починаємо!

Cоус:
Обчищені
зубчики часнику
розім'яти
в ступі,
доливаючи
помалу воду або квасу, поки соус досягне консистенції рідкої
сметани. Посолити, додати олії і вимішати.





Український борщ:












600 г свинини з кісткою
4 середні буряки
250 г капусти
6 картоплі
1 цибуля
1 морквина
3 зубчики часнику
1 ложка томатної пасти
1 петрушка
½ малої селери
1 чайна ложечка цукру













400 г пшеничного борошна
1 ложка цукру
30 г дріжджів
50 г масла
¾ склянки води
сіль

1 перець
1 ложка оцту
40 г сирої солонини
1 ложка смальцю
1 ложка масла
½ склянки сметани
лавровий лист
однa гілкa кропу і петрушки
сіль
свіжо змелений чорний перець
3 літри води

голівка часнику
4-6 ложок звареної води або хлібної кислоти
3 ложки соняшникової олії
Сіль

Душенина:
Картоплю і цибулю очистити,
порізати і обсмажити на маслі.
Порізати м'ясо на шматки як до
гуляшy, кинути на гаряче масло
і обсмажити з усіх боків. До
чавунного
горщика
(або
жаровитривалої
посудини)
покласти м'ясо, на картоплю,

а наверх - цибулю. Посолити,

наперчити, вкинути лавровий лист,

духмяний
перець,
залити

бульйоном, покласти до духовки
і душити 40 хвилин. За 20 хвилин

до кінцa готування влити вино.
Перед поданням на стіл страву ми поливаємо ложкою сметани
і оздоблюємо порізаною зеленню.








На м'ясі і кістках, на слабкому вогні, зварити бульйон. М'ясо
вийняти, порізати на скибочки, додати до процідженого бульйону.
Буряки очистити, порізати в соломку, вкинути на сковороду із
смальцем, посолити, обприскати оцтом, додати цукор і томатну
пасту, вимішати. Душити, доливаючи крихітку бульйону.
Морквину, селеру, петрушку і цибулю очистити, порізати
в кісточку, вкинути на сковороду і душити на маслі. До киплячого
бульйону додати дрібно пошатковану капусту, після 5 хвилин
готування додати картоплю і варити ще 10 хвилин. Потім до борщу
вкинути тушковані буряки, морквину, петрушку, цибулю. Варити
на слабкому вогні, поки картопля і капуста будуть м'які, в той час
приправити сіллю. У ступі розтерти дрібно порізану солонину,
часник, перець, зелену петрушку і кроп, додати до борщу разом
з лавровим листом на дві хвилини перед вимиканням.

700 г свинини
1 ½ картоплi
2 цибулі
4 ложки масла
¾ склянки бульйону
1 склянка сметани
½ склянки білого сухого
вина
5 зубчиків часнику
лавровий лист
2 зерна духмяного перцю
свіжо змелений чорний
перець
петрушкa і зелений укріп

Квас з житнього хліба
Хліб порізати в невеликі шматки,
висушити в духовці, вкласти до
емальованого
горщика,
залити
кип'ятком, прикрити і відставити на
6 годин. Потім воду процідити через
марпю. Дріжджі і крихітку цукру
розчинити у літній воді і залишити на 20
хвилин, щоб виросли. Влити дріжджі
і решту цукру до рідини. Додати м'яту, порізаний лимон і залишити
на ніч в теплому місці. Ще раз процідити рідину. До чистих пляшок
вкинути родзинки, перелити до них рідину, щільно закрити
і відставити в зимне місце. Через три дні квас ще раз процідити
і знову влити до чистих пляшок. Тоді готовий до споживання.
600 г житнього хліба
100 г цукру
30 г дріжджів
декілька гілок м'яти
½ лимонa
25 г родзинок
4 літри води

Перед поданням борщ мусить постояти 20-30 хвилин. Mи подаємо
його з плямою сметани. Окремо, на тарілці, ми кладемо 2-3
пампушки i поливаємо соусом.
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Минуло дев'ять місяців від часу, коли
Україна втратила Крим. Після «мирного»
зайняття Криму Росією, економічний стан
Криму
став
фатальним.
Разом
з російськими зарплатами нa півострів
прийшли російські ціни. Відтоді мешканці
півострова мусили отримати в офіційних
установах російські закордонні паспорти
і пристосовуватись до нової реальності.
Російська реальність не всім подобається.
Для деяких закінчилася примусовою
імміграцією. Але для інших збільшенням
заробітків і підвищенням. Саме ці другі
виконують кожне доручення начальників
з Москви і на всілякі способи захищають
російськість на півострові.
На початку 2014 року (перед анексією
Криму) середня зарплата в Москві складала
близько 60 тис. рублів (еквівалент близько
6 тис. злотих), а у Ростові на Дону, що
знаходиться поруч із півостровом – близько
30 тис. рублів. В той час мешканці півострова
- автономної республіки у складі України заробляли в середньому близько 2900
гривень, тобто три рази меншe, ніж у Ростові
і майже шість разів меншe, ніж в Москві.
A російська влада здатнa покрити ледве 5%
потреб кримського бюджету. Це стало
причиною різкого погіршення економічної
ситуації на півострові. Лідер Республіки
Криму Сергій Аксьонов звернувся до
російських властей з проханням про
продовження
перехідного
періоду,
пов'язаного з приєднанням Криму до Росії на
один рік, до 1 січня 2016 року. Необхідність
продовження перехідного періоду пов'язана
з проблемами інтеграції Криму з фінансовою,
юридичною і банківською системами
Російської Федерації.
Мешканці Криму дедалі сильніше відчувають
наслідки російської анексії. Почали даватися
взнаки їм економічні санкції, накладені на
Москву Заходом. З півострова зникли
зарубіжні інвестиції. Туристичний сезон був
цілковитою поразкою. До портів не

прибувають вже майже жодні нові товарні
судна.

сьогодні потрібно заплатити навіть у шість
разів більше .

Тим часом звичайні люди, серед яких
більшість пенсіонери, долають труднощі
«перехідного періоду». Росія пообіцяла
краще життя. Це був один з найвагоміших
аргументів кремлівської пропаганди, яка
пообіцяла збільшити заробітки і пенсії, коли
півострів буде приєднаний до Росії. Кремль
частково дотримав обіцянки.

З'явився ще один елемент російської
реальності. На території півострова не
вистачало місця для всіх, хто думає інакше,
ніж російська пропаганда. У побоюванні
репресій багато мусило покинути свої родини
і залишити Крим назавжди.

Російські заробітки в першу чергу отрималa
поліція,
прикордонники,
прокуратурa,
пожежнa служба і спецслужби, яких зарплати
збільшилися більше, ніж утричі. Росія
збільшила також заробітки працівникам
громадського сектора, але одержали вони
значно менше, ніж держслужбовці.
Пенсіонери, які являють собою одну
з найчисленніших груп серед мешканців
півострова, також дочекалися російського
підвищення. Якщо середня пенсія в Криму
перед анексією складала 1200 гривень
(близько 450 злотих), то сьогодні російська
грошова допомога для пенсіонерів є удвічі
вища.
У 2014 році готелі, пансіонати і оздоровниці
були
штучно
заповнені
російськими
туристами, які, однак, не ходили по
ресторанах та не робили великих покупок.
А це означає, що без нормального заробітку
в Криму опинилося 400 тис. осіб, котрі
працюють
в
туристичному
секторі.
Найближчим часом ймовірна велика хвиля
еміграції з півострова. Приватні підприємці
вже зрозуміли, що в Криму бізнесу
в нинішній ситуації не зроблять - тому
починають виїжджати.
Однак відсутність туристів це не єдина
проблема кримчан. Разом зі збільшенням
заробітків
і
пенсій
виросли
ціни
продовольчих та інших товарів у магазинах,
а майже удвічі зросли орендні плати. Якщо
ціни продуктів харчування збільшилися
більш, ніж удвічі, то за ліки в аптеках
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Після анексії Криму через цілий півострів
пройшла хвиля репресій по відношенню до
журналістів і суспільних діячів, які захищали
цілісність України. Для тих, котрі встигли
втекти, в'їзд на півострів заборонений.
Додатково від 1 січня 2015 року
розпочнеться призов мешканців Криму до
російської армії - а це може мати додатковий
вплив на еміграцію.
Кримські міста патрулюють групи так
званого самозахисту, який був легалізований
російськими властями відразу ж після анексії.
Це вони проводять затримання дисидентів
і обшукують їх квартири. Самооборона
Криму виникла, коли в лютому в Києві
відбувалася революція. До її складу увійшло
керівництво ліквідованого на Україні
Беркуту
і
добровольці
з
місцевих
проросійських організацій.
Саме на них тоді поставили російські власті,
надаючи їм всіляку допомогу, так як сьогодні
підтримують бойовиків у Донбасі. Тоді
помагали вони російським солдатам провести
референдум,
а
сьогодні
помагають
російським
службам
знаходити
всіх
мешканців півострова, що не погодилися
з пануючим режимом. Щоправда, непокірних
в Криму є значно менше, ніж тих, що вірять
в краще «російське майбутнє».
Однак, що найбільше засмучує – це факт, що
величезна частина мешканців півострова
довіряє російським властям, і півострів це
вже не центр чорноморського туризму,
а просто гігантська російська військова база.

По той бік Карпат знаходиться одна
з найменших
Закарпатська.

областей

України

-

Щорік Закарпаття відвідує багато туристів,
хоча воно знаходиться далеко на південнозахідному кінці країни. Більшості людей
Закарпаття асоціюється з вином, коньяком
та зі старими замками. Це зрозуміло, тому
що з давніх давен на Закарпатті поширене
виноробництво. В усій Україні поширений
Закарпатський коньяк, хоча він може не
дуже якісний, але непоганий. Замків також
на Закарпатті багато. Більшість з них
побудували
угорці.
Вони
чудові,
найкращий з них - це Мукачiвський замок
«Паланок».
Найбільшими
містaми
цiєї
області
є Ужгород та Мукачево. Сам Ужгород
розташований у долині на кордоні із
Словаччиною. Це дивне місто, хоча немале
(100 тис. людей), справляє враження
більшого райцентру. Стара частина міста
невелика. Декілька церков, костелів, замок,
синагога (в якій тепеp розміщена
філармонія) та чарівна, спокійна річка Уж..
У центрі міста знаходиться декілька
ресторанів,
але
багато
кафе.
В ресторанах подають дуже смачні страви
та вино. Вино, що є дуже цікавим
виробляють місцеві господарі. Воно,
насправді, не надзвичайне, але корисне та
натуральне. Дуже смачне вино можна
спробувати в дегустаційному залі на
ужгородському
замку.
Можна
там
спробувати шести видів вин.
Сухих та солодких, червоних та білих, але,
безперечно, найкраще з них-це «Троянда
Карпат». Вино світле, важке та солодке, зі
смаком меду та запахом бочки. Насправді,
неповторне. В Ужгороді можна знайти
гарні місця, але загалом місто не дуже
цікаве.
40 км на схід від Ужгороду знаходиться
Мукачево. Ці міста сполучені з собою
хорошою, широкою дорогою. Ця дорога
дійсно на європейському рівні. Однак треба
бути обережним із швидкістю. Легко на ній
отримати штраф за перевищення швидкості
( 300 гр за 35 км/г понад нормою). Існує
однак інша дорога. Можна з Ужгороду
поїхати на північ та побачити чарівний
Невицький замок. Далі можна поїхати на
схід гірськими та крутими дорогами. Така
поїздка буде набагато довша, але повна
несподіванок та екстремного досвіду. Треба
бути дійсно обережним, щоб не зламати

машини...
В дорозі справжні
ями. В глибші
діри
хтось
впихнув зрізані
дерева, щоб були здалека помітні (ці
дірки мали більш-менш 50 см).
Це справжня екстремальна подорож,
особливо для водія, що не знає України
i ніколи не їздив по її дорогах...
Саме Мукачево більш «пульсує
життям», ніж Ужгород. В центрі
великий автомобільний рух, багато
людей на вулицях. Довкола багато
ресторанів та кафе. Центр дійсно
хороший. В місті можна відчути
атмосферу
колишньої
АвстроУгорщини. Посеред ХІХ-вічних
будинків на головній площі стоїть
прекрасна ратуша.
Однак найбільш привабливим
місцем Мукачева є замок Паланок,
який розташований у західній
частині міста. Замок побудований
на гірці, тому з його мурів
розтягаються
прекрасні
краєвиди: на південному заходіугорські степи, на південному
сході-Мукачево,
на
півночіКарпати.
Замок
побудували
угорці наприкінці XIV віку.
В середині замку знаходиться
декілька майданів, на яких стоять
пам'ятники
угорським
національним героям Шандору
Петефі (угорський поет та
революціонер) Ференцу ІІ Ракоці
та
Ілоні
Зріні
(угорський магнат та
його мати).
На Закарпатті сильно відчувається угорське
минуле цих земель. На римо-католицьких
костелах та старих будівлях можна
побачити угорські написи, на вулицях часто
можна почути угорську мову та легко
вишукати угорськомовне «Радіо Петефі».
Ця земля залишилася мультикультурною.
Дуже цікавим явищем є те, що у одному
малому місті можна слухати радіо трьома,
або чотирма мовами - українською,
угорською, словацькою та російською.
Дуже цікавим досвідом є також поїздка
машиною, яка замінюється в «політ» понад
«ямами» посеред прекрасних гірських
краєвидів, при акомпанементі угорської
народної музики..
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Овен 21.03 - 20.04
Твоі приятелі будуть для тебе точкою опорi завдяки цьому ти будеш здатний подолати
проблему в університеті. У тебе буде доволі непоганий запас усіх сил організму, що дасть
змогу насолоджуватися справжнім студентським життям. Але вважай на фінанси заощаджуй гроші, бо в кінці місяця може бути важко. Період дуже сприятливий для
проведення сімейних торжеств і свят, а також для зустрічі із старими друзями. Однак
пам'ятай про обов'язки і сесію, що наближається, - доведеться багато часу присвятити
навчанню.
Телець 21.04 - 21.05
Покажи своє «Я» або спробуй зробити перший крок до зближення зі своєю половинкою.
Не відкладай цього на пізніше, бо справи можуть стати складнішими. Тобі варто
обмежити себе в споживанні вуглеводів і солодощів. Ти не мусиш думати про іспити регулярна робота принесе свої ефекти. Все ти зарахуєш без особливого зусилля - але
попрацю над українською мовою.
Близнюки 22.05 - 21.06
Тобі варто з особливою старанністю стежити за станом свого організму, не забувай про
профілактику та загальне оздоровлення. Приготуйся до загострення різних хронічних
захворювань. Одягайся тепло і не виходь на вечіркі, бо це може привести до серйозної
хвороби. Пиши конспекти з занять - буде тобі це дуже потрібне. Товариське життя відклади
на бік - зосередься на своєму здоров'ї.

Рак 22.06 - 22.07
Надзвичайно стабільний період у всьому, що стосується стану твоїх фінансів. Твоє
матеріальне становище не вийде за рамки звичного балансу, і доходи будуть практично
повністю відповідати твоїм витратам. Неможливе? - а все ж таки. Поспішай радити, бо не
триватиме це довго. Вважай на приятелів з університету - не вір завжди в те, що говорять.
Найкраще розраховуй на себе і свою інтуїцію. Приготуйся до іспиту з історії України.
Лев 23.07 - 23.08
Загалом твоє життя цього місяця минатиме без особливих турбот і неприємних моментів.
Можна навіть сказати, що буде трохи нудно. Не плануй зустрічей зі знайомими - і так нічого
з того не вийде, всі зайняті своїми справами. Використай цей час на роздуми про певні
справи, які увесь час ти відкладаєш. Будь з собою щирий. Не утікай від цього.
Діва 24.08 - 23.09
Усі твоі сімейні та подружні взаємини повинні підкорятися лише одному головному
принципу: « якнайбільше». Постарайтеся, щоб у вас було якнайбільше зустрічей
з родичами та близькими людьми. Гармонічна енергія сімейного життя зможе багато
в чому вплинути й на інші сфери вашого буття. Не забувай про свою половинку - це
також час для вас. Вважай на перші дні нового року - може бути багато неприємних
події. Стосується це також сесії, яка наближається.
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Терези 24.09 - 23.10
Ти мусиш наполегливіше вчитися. У перші місяці навчалного року найважливішими були
контакти і зустрічі з приятелями. Тепер прийшов час на вчання в затишку власної кімнати.
Зверни також увагу на свою сім'ю - можуть виникнути сварки. Старайся зберегти
здоровий глузд і спокій в розмовах з найближчими. Старайся привести в порядок сімейні
справи.
Скорпіон 24.10 - 22.11
Тебе чекає хороший і стабільний період у всіх питаннях, які стосуються стану твого
здоров'я. Далі дбай про свій організм і багато тренуйся. В кінці цього місяця потрібним
буде великий запас енергії. Чекають тебе виклики і ночі повні роботи. Подбай також про
свій гаманець. Не будь марнотратний і розумно розпоряджайся грошима. Частіше виходь
в п'ятничні вечори - крихітка розваги, напевно не зашкодить.

Стрілець 23.11 - 21.12
Доля може поставити тебе перед непростим вибором. Звертай увагу на те, що відбувається
довкола тебе. Не керуйся емоціями тільки розумом. Цього місяця найбільш
несприятливим і клопітливим періодом, пов'язаним зі станом твоїх фінансів, виявиться
початок місяця. У цей час у тебе можливі непередбачені витрати, які будуть пов'язані
з твоїми колегами. Для тебе вдалими виявляться всі види відпочинку незалежно від його
форми та змісту.
Козеріг 22.12 - 20.01
Не переймайся тим, що говорять твої знайомі - не завжди це правда. Зосередься на тих,
яких ти знаєш добре і які ніколи тебе не підвели. Може варто познайомитися з новими
людьми. Ідеальною подією буде вечірка в День народження твоїх знайомих. Пам'ятай
однак про здоровий глузд якщо йдеться про споживання алкоголю. Спиртні напої
можуть деструктивно вплинути на твій організм.

Водолій 21.01 - 18.02
У цьому місяці мусиш бути рішучий і ставити на своєму. Не звертай уваги на загально
пануючі тренди і моду. Будь собою. Дбай також про своє здоров'я, не тільки психічне,
але й фізичне. Зима - це час на вилікувані всіх хвороб. Лишися в дома і відпочинь.
Щодня старайся робити щось для себе. Вважай на Козерога – він хоче використати
тебе. Стан твоїх фінансів практично повністю залежатиме від твоїх бажань, думок та
емоцій.
Риби 19.02 - 20.03
Цей місяць - це невідповідний період для початку нових справ, здійснення масштабних
планів і вирішення серйозних питань. Всі такі справи відклади на новий рік. Старайся
пережити цей місяць безконфліктно. Не бери участі в гарячих дискусіях чи суперечках.
Тримайся збоку. Цей місяць буде для тебе викликом. Чекає тебе багато роботи і багато
завдань. Вважай на свою половинку, будь пильний і слідкуй за розвитком ситуації.
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Приїхав Путін до Америки Аляску викуповувати.
Підходить до індійського вождя й ставить мішок
з намистом.
– Що це? – запитує вождь.
– Намисто, – відповідає Путін.
– Навіщо мені намисто? Гроші давай!
Довелося Путіну кейс відкривати. Вождь:
Путін завершує чотири-годинне спілкування
– Що це?
з народом. Ведучий оголошує:
– Російські гроші – рублі.
— Ну що ж, запитань більше немає…
– Ні, тоді краще намисто!
— Як це так, а в мене ще дві відповіді
залишилось…
– Чому ви вважаєте Крим
російською землею, якщо
Володимир, котрий там
хрестився, був київським
князем? – запитують Путіна.
– А я вчора підписав указ про
надання йому російського
громадянства.

Уроки логіки:
1.У Києві заборонено феєрверки
до закінчення АТО.
2."АТО" закінчиться, коли
здохне Пуйло.
Отже: феєрверки знадобляться
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