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СВЯТА

Всесвітній день кардіолога

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Анатом, зоолог, гістолог, ембріолог
Альберт Кьолікер (Швейцарія, 1817-1905)

У Лондоні востаннє проїхав трамвай
(1952)
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На християнському святі, яке проходило в
ливерпульскому передмісті Вултон, сталася
доленосна зустріч, яка подарувала світу "The
Beatles". У цей день познайомилися Джон
Леннон і Пол Маккартні (Англія, 1957)

Актор театру та кіно, музикант,
співак Денис Мартинов (1982)

ІМЕНИНИ
Антон – гідний похвали (рим.)

Марко – сухий (лат.)

Артем – головний воїн (схід.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Герман – єдинокровний (лат.)

Олексій – помічник (гр.)

Горпина – сумна (лат.)

Петро – скеля (гр.)

Йосип – збільшений (євр.)

Яким – розумний (араб.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо йде дощ, то через п’ять днів буде сонячне.

• Після дощу веселка довго тримається – до сирої погоди.
• Увечері на ясному небі зірниця виблискує – до опадів
• Якщо сьогодні мурахи поспішають сховатися в мурашнику, значить незабаром

очікується погана погода з сильним вітром та грозою.
• Вважають, що купання на Горпину Купальницю принесе міцне здоров'я та

омолодження.
• Якщо цього дня йде дощ, значить буде хороший урожай хліба.
• 6 липня велика роса – очікується чудовий урожай горіхів та огірків
• Сон з 5 на 6 липня віщий, але розгадати його буде непросто. Сновидіння, побачене

вдень 6 липня, виповниться, але все буде навпаки, не так як уві сні.
• Люди, які народилися 6 липня, володіють секретами трав. В якості талісмана їм

слід носити топаз.
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Заборони цього дня

• Цього дня не можна піддаватися смутку та тузі, а також скаржитися на життя.
• Не рекомендується давати гроші в борг і відмовляти будь-кому у гостинності.

• Заборонено 6 липня сваритися, заздрити та стригти волосся.
• Бажано в цей день не залишатися наодинці.

А чи знаєте ви, що…
Жінки гірше за чоловіків орієнтуються в
просторі. Паралельне паркування
вдається 82% чоловіків, 71% з першої
спроби. У жінок результати плачевні:
тільки 22% можуть це зробити, причому
2/3 з них не з першої спроби.

Жінка, яка регулярно фарбує губи, за своє
життя з'їдає близько 2 кг губної помади.

