18 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

День дільничного офіцера поліції

Всесвітній день гармонії

Міжнародний день пікніка

Всесвітній день жонглювання

Міжнародний день серфінгу
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День любителів риболовлі
День гордості/гідності аутиста

День стійкої гастрономії

Міжнародний день суші

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У Лондоні відкритий міст Ватерлоо (1817)

18 ЧЕРВНЯ

Став до роботи Харківський
кисневий завод (1932)
Лікар, професор Володимир
Добряк (1922-1972)

У Женеві заснована Міжнародна
федерація баскетболу (ФІБА)(1932)

Співак, композитор, автор пісень,
мультиінструменталіст, музичний
продюсер, підприємець, лауреат численних
премій Grammy, кавалер Ордена Британської
імперії, лицар Британської імперії Джеймс Пол
МакКартні (Великобританія, 1942)
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Топографоанатом, хірург
професор Михайло Ковальський
(1947)

Терапевт, професор Ольга Крючкова
(1962)

ІМЕНИНИ

Анастасія – відроджена (гр.)

Гордій – грізний (гр.)

Василина – царствена (гр.)

Дмитро – плід земний (гр.)

Віктор – переможець (лат.)

Дорофій – дар божий (гр.)

Гаврило – чоловік божий (євр.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Галина – лагідна (гр.)

Ігор – охоронець (сканд.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Кіндрат – широкоплечий (лат.)
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Народні прикмети та традиції

• Вітер з північного заходу – до сирого літа, зі сходу – до повальним хворіб, з півночі

– до ясного дня, з півдня – до родючого року.
• Якщо в хмарний день перед заходом яскраво засяяло сонце, то наближається

негода.
• Якщо день теплий і ясний, то зерно буде велике.
• Дятел співає, і сова всю ніч кричить – до опадів.
• Туман над водою – до великої кількості грибів.
• Багато павуків – на гарну погоду, буде дуже спекотно.
• Якщо вранці трава сильніше звичайного пахне, бути дощу.
• Вранці бджоли не летять в поле, а сидять по вуликах – буде дощ.
• Якщо в першій половині дня виполоти бур’яни на городі, то вони більше не

виростуть. Це ж стосується і волосся на тілі, вирваного з корінням.
• Якщо вранці 18 червня трава сильніше пахне, ніж зазвичай, значить, чекайте дощу
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• Східний вітер сьогодні віщує вітряне та дощове літо.
• Сни з 17 на 18 червня віщі. Здійсняться вони дуже скоро. Сновидіння, побачене

вдень 18 червня, збудеться через рік, день в день.
• Люди, які народилися 18 червня, мають здатність заспокоювати інших, вселяти

впевненість. В якості талісмана їм підходить топаз

Заборони цього дня
• Бажано не розповідати нікому свої сни, що наснилися у ніч на 18 червня.
• Цього дня не рекомендується багато спати та відкладати на потім незакінчені

справи.
• Не можна сьогодні заводити нових друзів та розмовляти з незнайомцями.

Це варто побачити
Тустань — наскельне місто-фортеця, яке
було оборонним та адміністративним
центром протягом 9-15 століть.
Знаходиться Тустань неподалік села Урич
у Сколівському районі Львівської області.
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Заснували місто племена
хорватів, потім його завоювали
поляки, а з кінця 16 століття
Тустань почала занепадати та
згодом залишились лише
кам’яні основи фортеці.
Завдяки дослідженням та
археологічним розкопкам
вченим вдалось відновити
графічну реконструкцію
фортеці з точністю майже 90%.
Скелі із забудовою височіли більше, ніж на 90 м. Фортеця Тустань розташована на
скелях Острий Камінь, Камінь та Мала Скеля, яким близько 55 млн років. Спосіб
будівництва Тустані не має аналогів у світі. За період свого існування фортеця
пережила п’ять етапів дерев’яної збудови. Об’єкт унікальний за технологією
будівництва – природні проміжки між стрімкими скелями наші предки заповнили
дерев’яними зрубами, що вставлялися в скельні пази. 9 рівнів забудови – галереї,
житлові, господарські та оборонні споруди, які з усіх боків захищали фортецю. Тут
все продумано до дрібниць – з бойових частин вежі зручно було оглядати
навколишню територію, що була, мов на долоні, а видовбані у камені колодязі могли
забезпечити залогу 50 осіб на 250 днів. Оточена двома лініями оборони –
частоколом, ровами і ставом.

