9 ЛИПНЯ

СВЯТА

День моди

Міжнародний день знищення зброї

День цукрового печива

День обізнаності про черепно-мозкові
травми (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ
Король Карл IV заклав в Празі Карлов
міст через Влтаву (Чехія, 1357)

9 ЛИПНЯ

Перший фінал тенісного турніру у
Вімблдоні, переможцем став Спенсер
Гір (Англія, 1877)

Топографоанатом, хірург, професор
Костянтин Кульчицький (1922-1997)

Англійський фабрикант паперу Джон
Дікінсон на щорічній зустрічі виробників
паперу представив на урочистому обіді
перші паперові серветки (1887)

Фахівець з кінематографічних спецефектів,
аніматор, лауреат премії «Оскар» Євген
Мамут (Україна, США, 1942)

9 ЛИПНЯ

Оперний співак, один із найвидатніших
басів сучасності Анатолій Кочерга(1947)

Через шість років на сцену знову вийшов
Пол Маккартні: його група «The Wings»
дала свій перший концерт у
французькому місті Шатовійон (1972)

Відкрито 102-й елемент таблиці
Менделєєва – нобелій (1957)

На саміті в Мадриді підписано
Хартію про особливе партнерство
між Україною та НАТО (1997)

9 ЛИПНЯ

Безпрецедентна медична помилка у
Великобританії. У результаті недбалості
лікарів у білої пари в клініці штучного
запліднення народилася темношкіра
двійня. Батьки вважають, що
співробітники лабораторії переплутали
пробірки (2002)

В зв’язку з вдалим виступом національної
збірної на чемпіонаті світу з футболу
2002 року влада Північної Кореї
прийняла рішення «пробачити» 4,8 млн
людей, які припустили мілкі порушення
ПДР (2002)

ІМЕНИНИ
Георгій – хлібороб (гр.)

Ніл – розлив (гр.)

Давид – коханий (євр.)

Павло – малий (лат.)

Денис – доносить приховане (схід.)

Петро – скеля (гр.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Тихін – удачливий (гр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Ян – милосердя Бога (євр.)

9 ЛИПНЯ

Народні прикмети та традиції

• Якщо серед білого дня в’юнок закрив квітку, то до вечора піде дощ.

• Багато роси – до врожаю огірків.
• Велика кількість ягід – до холодної зими.
• Якщо 9 липня зібрати і з’їсти багато суниці, оновиться кров.
• Якщо в цей день добра погода, то протягом семи тижнів буде тепло і сонячне.
• Польові квіти сильніше звичайного пахнуть – до дощу.

• У веселці переважає жовтий колір – до ясної погоди.
• Якщо 9 липня дощить, то весь вересень будуть йти дощі.
• Сьгодні ластівки літають то вгору, то вниз - очікується сильна буря.
• Якщо 9 липня в будинку запалити білу свічку, то весь рік буде благополучним і

хлібосольним.

9 ЛИПНЯ
• Сон з 8 на 9 липня виповниться через 7-10 днів. Сновидіння, побачене вдень 9

липня, здійснитися через два тижні.
• Людям, які народилися 9 липня, протегує суниця. В якості талісмана їм слід носити

сапфір.

Заборони цього дня
• На Давида Суничника не можна топтати суницю, у разі порушення заборони,

можна залучити неприємності.
• Не можна сьогодні ображати свійських тварин.
• Заборонено цього дня приміряти чужі прикраси, а особливо обручки.
• Вважають, що 9 липня дівчатам не бажано вмиватися простою водою, інакше

почнуться проблеми зі шкірою.
• Не рекомендується сьогодні легковажно поводитися з вогнем і відмовляти в

допомозі нужденним.

