10 ЛИПНЯ

СВЯТА

День племінниць і племінників
День рибалки

День Ніколи Тесли

День народження футбольного свистка

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ
У Франції пройшла остання офіційно
дозволена королем дуель. Причиною
подальшої заборони дуелей були часті
смертельні випадки (1547)

10 ЛИПНЯ

До США прибули 35 перших китайських
емігрантів (1847)

Письменникфантаст Андрій
Дмитрук (1947)

Письменник Павло Автомонов
(1922-1988)

Танцівник Влад Яма (1982)

Акторка Анастасія Цимбалару (1992)

10 ЛИПНЯ

ІМЕНИНИ

Володимир – володіє світом (слов.)

Мартин – войовничий (лат.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Марко – молот (лат.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Никифор – переможець (гр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Іванна – милостивий Бог (євр.)

Петро – скеля (гр.)

Лука – сяючий (лат.)

Самсон – сонячний (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо на Самсона дощ, то йти йому до самого Бабиного літа.
• Радуга поперек річки – до ясної погоди.
• Якщо в цей день ясно сонечко світить, то в найближчі сім тижнів буде сонячне.
• Якщо кінський щавель «плаче», тобто на листках з’явилися липкі крапельки, буде

дощ.
• Якщо звездчатка з ранку не розкриє свої пелюстки, то до вечора піде дощ.
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• Бджоли стали злі – до посухи.
• Бабка ривками летить, сильно шурхотить крилами – до негоди.
• Скошена сьогодні трава – зелена, значить буде хороший врожай гречки, а

почорніла - до врожаю проса.
• Сон з 9 на 10 липня може здійснитися протягом 10 днів. Якщо цього не відбулося,

то не варто чекати його здійснення. Сновидіння, побачене вдень 10 липня, вказує
на події, які з вами відбудуться в найближчому майбутньому.
• Люди, які народилися 10 липня, господарські та домовиті. В якості талісмана їм

слід носити гранат.

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня зривати живі квіти.
• Не можна 10 липня довго дивитися на себе в дзеркало, обманювати інших і погано

думати про оточуючих.
• Категорично сьогодні заборонено викидати залишки їжі зі столу, скупитися і

сваритися.

