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Opera filozofic[ a lui Vasile Lucaciu, repus[
`n circula\ie dup[ 130 de ani - lans[ri
de carte la Centrul Multicultural Poesis
S]mb[t[, ora 18.20 ;i duminic[, ora 14.00, la Informa\ia TV
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Pro TV

Romeo Poian[,
invitat la Audien\e
`n direct” - 18.30

Chris Pratt,
“Gardienii galaxiei “
- 20.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 Audien\e `n direct (redifuzare), invitat
Romeo Poian[, directorul Penitenciarului Satu Mare
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”,
realizator Stela C[dar

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Gardienii galaxiei
22.45 Elysium 0.45
Gardienii galaxiei
(r) 2.45 Elysium
4.30 Arena bucătarilor (r) 5.00 Lec\ii
de via\[ (r) 6.00 Ce
se întâmplă doctore? (r) 6.30 Arena
buc[tarilor

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.00 Prietenii de la 11
13.00 Observator 14.00
Aici eu sunt vedeta!
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator 20.00 Inamicul
statului 22.30 Ultimul
trib< Madagascar 1.00
Inamicul statului (r)
3.30 Observator (r) 4.15
Aici eu sunt vedeta! (r)
6.00 Observator

TVR 2
7.30 Documentar 360° Geo (r) venezuela-ferma de crocodili
8.30 C];tig[ Rom]nia 9.30 Cele
;ase surori 10.30 Cap compas
11.00 Ferma 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor 13.30
Pescar hoinar 14.00 Documentar
360° Geo 15.00 Primăverii (r)
15.30 Chef de vedete 16.30 100
de poveşti despre Marea Unire 5 minute de istorie cu prof. dr.
Adrian Cioroianu 16.30 Cele şase
surori 17.30 Iarna amintirilor
18.45 E vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR2 19.45 Sport 20.00 Gala
Umorului 21.10 Minciuni virtuale 22.50 100 de poveşti despre
Marea Unire - 5 minute de istorie
cu prof. dr. Adrian Cioroianu
23.10 Femei de 10, bărbați de 10
(r) 2.00 Femei de 10, bărbați de
10 (r) 2.50 Minciuni virtuale (r)
4.18 Pe urmele unui asasin (r)
5.55 Imnul României 6.00 Cap
compas

I

Kanal D
7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15 1001
de nopți 11.00 Puterea
dragostei 12.00 :tirile
Kanal D 13.00 Puterea
dra-gostei 15.00 Teo
Show 17.30 ~n c[utarea
dragostei 19.00 :tirile
Kanal D 20.00 Povestea noastră 23.00 Bravo, ai stil! 1.00 Ştirile
Kanal D 2.15 Puterea
dragostei 4.15 Povestea noastr[ 6<00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6<45 Ştirile Kanal D
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Pro Cinema

Jennifer Garner,
“Zoya” - 14.30
8.45 Domnul si doamna Stewart 10.30 La
bloc (r) 12.30 Povestea lui Tiffany Rubin
(r) 14.30 Zoya (r) Partea I 16.30 Zoya Partea a II-a 18.30 La
bloc 20.30 Un socru
de coșmar 22.30 Insula Shutter 0.00 Adev[rul despre Ana (r)
1.00 Un socru de coșmar (r) 3.00 Insula
Shutter (r) 5.30 La
bloc (r)

Eurosport
7<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 8<00 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 10<15 Tenis< Game Schett And
Mats Extra10<30 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 13<30 Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Sapporo,
în Japonia 16<45 Schi
alpin< Cupa Mondială,
la Kitzbühel, în Austria
17<30 Sărituri cu schiurile< Cupa Mondială,
la Sapporo, în Japonia
18<00 Patinaj artistic<
Campionatul European, la Minsk, în Belarus 20<55 Ştirile Eurosport 22<30 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 20<05
Snooker< Mastersul de
la Londra, Regatul
Unit 0<10 Ştirile Eurosport 0<20 Sărituri
cu schiurile< Cupa
Mondială, la Sapporo,
în Japonia 1<15 Biatlon< Cupa Mondială, la
Antholz, în Italia 2<00
Schi alpin< Cupa Mondială,la Kit-zbühel, în
Austria 2<30 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 4<00 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne

Pro 2

Sebastián Rulli,
“Tata de-a gata”
- 19.00
7.30 Mama campionului (r) 8.30 ~n ritmul
vie\ii 9.30 Teleshopping
9.45 Petale de singur[tate (r) 10.45 Teleshopping 11.15 Tata dea gata (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu `mprumut
(r) 14.30 În ritmul vieții
(r) 15.30 Petale de singur[tate 16.30 Într-o
altă viaţă 18.00 Mama
campionului 19.00 Tata
de-a gata 21.00 În ritmul vieții 22.00 State
de Rom]nia 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Tata de-a gata (r)
2.00 Petale de singurătate (r) 3.00 Mama
campionului (r) 4.00
State de Romania (r)
4.45 Ce se `nt]mpl[
doctore? 5.00 Dragoste
de `mprumut 5.45 Într-o altă viaţă (r)
M1

6.55 Azi dimineața.
9.52 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masa 14.35
Unio 28 15.35
Gospodarul maghiar 16.35 vârsta
17.35 Ești acasă
18.53 Astă seară
19.00 Jurnal 20.05
vârsta 22.25 Jurnalul celor din v4
22.30 Jurnal mondial 22.50 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere
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Florin Piersic,
“Masca de argint”
- 20.30

7.20 Trăsniți din
NATO (r) 8.00 Elisa
9.30 Teleshopping
10.00 Mama mea
gătește mai bine
11.00 Teleshopping
11.30 Chef Dezbr[catu’ 12.00 Teleshopping 14.00
Camera de râs 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Elisa
17.10 Trăsniți din
NATO 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Masca de
argint 23.00 Trăsniți
din NATO 1.30 Mama mea gătește mai
bine (r)2.30 Martor
ocular (r) 4.15 Masca de argint (r) 6.50
Teleshopping
RTL Club

TVR 1

Denzel Washington,
“Malcolm X“ - 20.30
7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect 11.00 Perfect imperfect 11.45 Teleshopping 12.30 Adevăruri despre trecut
13.00 Aici, acum 14.00
Telejurnal
14.55
vorbe;te corect 15.00
Fără etichetă 16.00
EURO polis 17.00
Telejurnal 17.05 Banii tăi 17.30 Lumea azi
18.00 Observatori la
Parlamentul European
18.30 Cooltura 19.00
Pulsul zilei 20.00 Telejurnal 21.10 Malcolm
X 0.30 Recurs la morală 1.30 Istorii ascunse 2.00 Malcolm X
(r) 5.15 Discover Romania 5.25 Imnul
Rom]niei 5.30 Teleshopping
Duna TV

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 13.25 O
nevastă nouă de tot
– ser. am. 15.15
Dragii moștenitori –
ser. magh. 16.15
Mentalistul – ser. am.
17.20 Pe drumul iubirii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL 21.05 Între prieteni – ser.
magh. 22.55 Cei
treizecișitrei – ﬁlm
am-chil. 2.40 CSI<
Invesitgatorii din
New York - ser. am.
TV2

7.00 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.00
Faptele - știri 13.30
Walker, copoiul din
Texas – ser. am.
15.40 Bani murdari,
dragoste curată ser. turc 20.00 Exatlon Hungary – reality de sporturi extreme 23.25 Asociații – thriller am.
4.25 Doctorul de pe
munte face din nou
consultații - ser.
germ-austr.

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.40 Dragoste amețitoare
13.02 Jurnal 13.55
Să gătim simplu din
nou 15.25 Dragoste
fără sfârșit – ser.
turc 16.15 Șase
surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.00 Jurnal 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 21.25 45 de
ani – ﬁlm engl.
23.06 Fusi – ﬁlm
dan-isl. 3.00 Enigmaticul secol XX.

Animale
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Jonathan, cel mai b[trân animal terestru
din lume, are 185 de ani

Informa\ia zilei 3

Buburuza, insecta
oficial[ a cel pu\in
5 state din America
Există aproape 5.000 de specii diferite de
buburuză în toată lumea. Acestea vin într-o
mulţime de culori şi modele, însă cel mai întâlnit
model este cel cu 7 cercuri negre şi corpul roşu,
lucios. Numele de buburuză vine de la fermierii
care se rugau la Fecioara Maria să le salveze culturile de insecte. Când a apărut buburuza, fermierii i-au pus numele de „gândacul sﬁntei noastre”. Numele ştiinţiﬁc al buburuzei este “Coccinella septempunctata”.
În multe culturi, buburuza este simbolul
norocului. Fermierii le consideră folositoare pentru că se hrănesc cu aﬁde (insecte mici care consumă seva plantelor).

Buburuza cu 7 pete

Broaștele țestoase sunt
considerate cele mai
longevive vertebrate ale
Planetei, însă Jonathan
pare că a depășit limita
naturală a duratei de viaţă
a unei broaște.
Cel mai bătrân animal terestru din lume are 185 de ani
și poate ﬁ vizitat pe insula
Sfânta Elena din Oceanul Atlantic de Sud, loc unde trăiește
încă din anul 1882. Broasca a
văzut lumina zilei în Seychelles, unde și-a petrecut prima parte a vieții, de 50 de ani.
Apoi a ajuns pe Sf. Elena cu
încă trei surate. Guvernatorul
de atunci, Sir Spencer Davis,
a îndrăgit-o de la prima
vedere și a botezat-o
Jonathan. A dus-o pe “Plantation House”, devenind proprietatea insulei.
Anii ;i-au pus accentul
asupra sănătății lui Jonathan,
acesta ﬁind aproape orb, din
cauza cataractei care i-a afectat ambii ochi. Mai mult, și-a
pierdut mirosul și nu mai
poate detecta mâncarea. Autorităţile insulei au decis că
atunci când Jonathan va muri,
îi vor păstra carapacea și îi vor
face chiar și o statuie de bronz.

Ţestoasa ca animal
de companie
O broască ţestoasă poate
ﬁ animalul de companie ideal,
însă trebuie să ştiţi exact ce
nevoi are înainte de a adopta
una şi ce responsabilităţi presupune creşterea ei. Multe
tipuri de ţestoase - ţestoasa cu
tâmple roşii şi broasca Terrapene, de exemplu - au

nevoie de multă apă pentru a
trăi mai mult. Mulţi stăpâni
noi nu ştiu cum să întreţină
apa în acvariul ţestoasei şi o
îngrijire necorespunzătoare
poate duce la infecţii de piele
şi putrezirea carapacei.
Pentru a preveni o astfel
de situaţie, ce pune în pericol
viata ţestoasei, ideal e să instalaţi un sistem de ﬁltrare în
acvariul ei. Apa ţestoasei trebuie schimbată cel puţin o
dată pe săptămână, în proporţie de o treime până la
jumătate din volumul total.

Importanţa unei
surse de lumină
Calciul e cel mai important compus mineral pentru
reptile, aşa că dacă ţestoasa
dumneavoastră nu are parte
de destulă lumină şi vitamina
D, ea nu poate absorbi calciul
în proporţii optime. Trebuie
să cumpăraţi un bec special
pentru reptile şi să vă asiguraţi
că animalul dumneavoastră
de companie are atât raze
UvA, cât şi UvB.
Becurile din acvariul
ţestoasei trebuie schimbate la
cel mult 6-9 luni. Razele Uv
nu pot trece prin sticla sau
plastic, aşa că becul trebuie să
ﬁe în contact direct cu mediul
ţestoasei. Este necesară consultarea unui medic veterinar
pentru a determina care e cel
mai bun bec pentru o anumită
ţestoasă.

Are nevoie
de un spaţiu uscat
Orice ţestoasă are nevoie
de un spaţiu uscat pe care se

poate odihni atunci cand iese
din apă. Spaţiul poate ﬁ orice<
o piatră, o bucată de lemn sau
o platformă specială pentru
ţestoase. Indiferent de obiectul ales, acesta trebuie să ﬁe
destul de mare şi uşor de accesat.

Temperatura
corespunz[toare
Chiar dacă acvariul e
dotat cu un bec (sau mai
multe), reptilele au nevoie de
temperaturi optime pentru a
preveni probleme grave de
sănătate şi pentru a nu intra
în hibernare. Temperatura din
apropierea testoasei nu trebuie să se schimbe niciodată
brusc. Şi în acest caz, veterinarul poate stabili care e temperatura optimă în funcţie de
tipul de ţestoasă.

Dietă corespunzătoare
Fiecare ţestoasă are o altă
dietă în natură, aşa că stăpânii
trebuie să se intereseze ce ar
m]nca acest animal de companie dacă ar locui în habitatul natural. Mâncarea
specială pentru ţestoase
e un început bun, însă
trebuie să consume şi
produse naturale. O
ţestoasă omnivoră, asa
cum e cea cu tâmple roşii,
ar putea mânca ardei gras,
salată
şi
creveţi
deshidrataţi, pe când una
ierbivoră are cu totul alte
nevoi alimentare.
Pagină realizată
de Ruxandra
Filip

Majoritatea lor, au corpul oval cu 6 picioare
scurte. În funcţie de specie, acestea pot avea pete,
dungi sau pot să ﬁe fără niciun fel de model.
Cele cu 7 pete negre pot ﬁ roşii sau portocalii,
având câte trei pete pe ﬁecare parte şi una în mijloc. Buburuzele sunt colorate dintr-un motiv<
să transmită prădătorilor „mănâncă altceva! Am
un gust oribil!”. Când se simte ameninţată, buburuza secretă o substanţă uleioasă, cu un gust rău,
care îi acoperă genunchii şi picioarele. De asemenea, pentru a evita pericolele, se poate preface
că este moartă. Păsările sunt principalii prădători, însă pot cădea victimă şi broaştelor, viespilor,
paienjenilor şi libelulelor. Buburuzele îşi depun
ouăle sub formă de gr[madă sau pe rânduri, pe
spatele unei frunze, iar larvele, care variază în
formă şi culoare, ies în câteva zile. Larva buburuzei cu 7 pete negre este lungă şi neagră, are un
aspect ţepos şi pete portocalii sau roşii, creşte
rapid şi îşi schimbă pielea de câteva ori. Când
cresc suﬁcient, acestea se agaţă de coada unei
frunze, iar într-o săptămână sau două devin mature. Trăiesc în multe medii de viaţă, inclusiv
câmpii, păduri, oraşe, sate şi de-a lungul râurilor.
Buburuza cu 7 pete este originară din Europa,
însă a fost adusă în America la mijlocul anilor
1.900 pentru a controla populaţia de aﬁde. Aceste
insecte sunt active de primăvara până toamna,
iar când vremea se răceşte,
caută un loc
cald, unde să hiberneze. Coloniile
pot conţine sute de
exemplare care hibernează.

Ştiaţi că...
Pe măsură ce
buburuza înaintează
în vârstă culoarea sa
păleşte> În zbor, bătaia
aripilor este de 85 de ori
pe secundă> Respiră prin
oriﬁciile aﬂate pe corp>
Deşi majoritatea mănâncă
insecte, câteva specii de buburuză mănâncă plante şi sunt considerate dăunători> O femelă buburuza va depune de-a lungul vieţii ei 2.000
de ouă> În America de Nord trăiesc peste 400 de
specii de buburuze> Îşi poate retrage capul în interiorul corpului> Este insecta oﬁcială a cel puţin
5 state din America.
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Ioana Vladimirescu,
“La psiholog” - 9.00

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri
9.00 “La psiholog”
10.00
Spiridu;
Ghidu; 11.30 Agenda Public[ (r) 20.00
Via\a la \ar[ cu Ioan
Anița; 21.00 “Iat[
omul” cu Gabriel
Ghi;an
Antena 1

7.00 Observator 10.00
Fructul oprit 13.00
Observator 13.30 Zaza Sing 16.00 Cheﬁ la
cuțite (r) 19.00 Observator 20.00 Cartea
Junglei 2 21.30 Gorila
Joe 0.00 Recuperatorii
2.00 Ultimul trib<
Madagascar (r) 4.15
Recuperatorii (r) 6.00
Observator
TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Iuliana Tudor ,
“Vedeta populară”
- 15.30

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Elisa (r)
9.30 Teleshopping
10.30 Secrete de stil
11.00 Camera de
r]s 11.30 Cu lumea-n cap 12.00
Teleshopping 13.30
Chirița în Iași (r)
15.30 Chef Dezbr[catu’ 16.00 Extemporal la dirigenție (r) 18.00 Focus 18 19.30 Flash
monden 20.00 vraja diamantelor 2
22.30 Corupţi 0.30
vraja diamantelor 2
(r) 2.30 Corupţi (r)
5.00 Focus (r) 5.50
Flash monden (r)
6.00 Cu lumea-n
cap (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Oameni ca noi 7.30
Istorii ascunse 8.00 Prietenii incredibile 8.50
vorbe;te corect 9.00 Şahmat 9.30 M.A.I. aproape
de tine 10.00 vreau să fiu
sănătos! 11.00 Levintza
prezintă 11.30 Constructorii de visuri 12.00 Unirile romanilor (r) 13.00
Fa\a nev[zut[ a lumii
13.50 Istoria cu virgil
14.00 Telejurnal 14.30 Ora
regelui 15.30 vedeta populară 16.30 vedeta popular[ 17.30 Replay 19.00
Teleenciclopedia 20.00
Telejurnal 21.00 Habemus
Papam< o istorie a puterii
21.50 Istoria cu virgil
22.00 Decalogul 23.00
Decalogul 0.00 BEYONCE JAY Z< ON THE
RUN-LIvE IN PARIS 2.35
Istoria cu virgil 2.45
Decalogul 3.40 Decalogul
4.40 Habemus Papam< o
istorie a puterii (r) 5.25
Imnul României 5.30
Teleshopping 6.25 Moment Art (r)

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

8<00 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
10<15 Tenis< Game
Schett And Mats Extra
10<15 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne
12<45 Tenis< Game
Schett And Mats Extra15<00 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la Trondheim 15<30
Schi alpin< Cupa Mondială, la Kitzbühel, în
Austria 17<15 Sanie<
Campionatul Mondial,
la Winterberg, în Germania 18<05 Sanie<
Campionatul Mondial,
la Winterberg, în Germania 18<30 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială, la Sapporo, în
Japonia 19<25 Ştirile Eurosport 19<35 Biatlon<
Cupa Mondială, la Antholz, în Italia 20<00 Formula e< Campionatul
FIA, la Santiago, în Chile
21<00 Formula e<Campionatul FIA , în Chile
22<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne
23<00 Tenis< Game
Schett And Mats Extra
0.25 Ştirile Eurosport
0.35 Curse de cai< Cupa
Mondială Pegasus , în
Statele Unite 1.30 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Kitzbühel, în Austria
2.30 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne

6.55 Azi dimineața 10.18 Azi înainte de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul celor din v4 14.35
Suma 15.35 Biserica vie 16.35 Șansa 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00
Jurnal
21.33 Astă-seară
22.30 Jurnal mondial 22.51 Astă
noapte 1.02 Jurnal de închidere

7.35 Clubul de
puști 11.40 Autogram – pentru șoferi 14.40 Cobra
11-ser. germ.15.45
O pereche fără pereche – ser. am.
16.30 Răsculatul –
film am. 19.00 Jurnal RTL 21.00
Profesorul – ser.
magh. 22.05 Polițiști gangsteri film am. 4.25 Partea vieții cu gagici
- ser. am.

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Cu duzina e
mai ieftin 2 Războiul taților
12.00 Ce spun
românii (r) 13.00
Rocky Iv 14.45
Cel mai lung drum
17.15 Chemarea
naturii 19.00 :tirile Pro Tv 20.00
Las Fierbin\i 21.45
Să nu mori azi 0.15
Las Fierbin\i 2.00
Să nu mori azi (r)
4.15 Rocky Iv (r)
6.00 Lec\ii de via\[

7.15 Ce spun rom]nii 9.15 La bloc
(r) 11.15 Zoya (r) Partea I 13.00 Zoya
(r) - Partea a II-a
15.00 Domnul si
doamna Stewart
(r)16.30 Iubit de împrumut 18.30 La
bloc 20.30 Doi cuscri
de coșmar 22.30
Lovitura 0.15 Doi
cuscri de coșmar (r)
2.15 Lovitura (r)
4.00 La M[ruţă (r)
6.00 La bloc (r) 6.45
Ce spun rom]nii

Simona Pătruleasa ,
“Știrile Kanal D”
- 19.00

7.00 Chef de vedete (r)
8.00 Chef de vedete
(r)9.00 Noile aventuri ale
fiicei oceanului10.00 Mic
dejun cu un campion
11.00 D'ale lu' Mitică (r)
12.00 Euromaxx 12.30
Gala Umorului 13.30 Femei de 10, bărbați de 10
14.30 Femei de 10, bărbați de 10 15.30 Cap compas 16.00 Memorialul
Durerii - o istorie care nu
se `nva\[ la ;coal[ 17.00
Zile cu stil 17.30 Motorvlog 18.00 Primăverii
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.10 O fată de milioane 22.20 Onoare ;i respect 22.30 Onoare şi respect 0.15 Zile cu stil (r)
0.45 Motorvlog (r) 1.15
O fată de milioane (r)
3.25 Onoare ;i respect
5.00 Noile aventuri ale fiicei oceanului (r) 5.55 Imnul României 6.00 Motorvlog 6.30 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
9.00 Teo Show (r)
11.00 Sport, dietă
şi o vedetă 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ROventura
14.00 Asta-i Rom]nia! (r) 15.30
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Exatlon
23.00 Bravo, ai stil!
1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.15 Puterea
dragostei (r) 5.15
Pastila de râs 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

TVR 1

Mariluz Bermúdez,
“Raze de luna” - 19.00
7.15 Mama campionului (r) 8.15 În ritmul
vieții (r) 9.15 Teleshopping 9.45 Petale de
singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste de
`mprumut (r) 14.30 În
ritmul vieții (r) 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Pe t[r]mul
dorin\ei 19.00 Raze de
lun[ 21.00 În ritmul
vieții 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dragoste de `mprumut
0.00 Raze de lun[ 2.00
Petale de singurătate
(r) 3.00 Mama campionului (r) 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Ce se
`nt]mpl[ doctore? 5.00
Dragoste de `mprumut
(r) 5.45 Într-o altă viaţă

Kate Hudson,
“Iubit de împrumut”
- 16.30

Clint Eastwood,
“O fată de milioane”
- 20.10

Prima TV

Draga
Olteanu Matei,
“Chirița în Iași”
- 13.30

Steve Martin,
“Cu duzina e mai
ieftin 2 ” - 10.00

Kanal D

Pro 2

S]mb[t[ 26 ianuarie 2019

Tv2

6.15 Tarzan 8.10
Tom și Jerry 9.50
Mașa și ursul 12.45
Bagajul 14.20 Polițistul Piedone – ser.
it. 16.50 Walker, copoiul din Texas –
ser. am. 17.55 Doctorul de pe munte
face consultații din
nou 19.00 Faptele –
jurnal 19.55 Stai că
trag! – com. amgerm. 22.00 Need
for Speed – film am.
0.55 Stalingrad –
film rus

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.50 Aveți
și voi animale?
11.25 Magazin de
familie 13.02 Jurnal 13.45 Rex la
Roma– ser. germit-austr. 14.45
Prințul țițeiului –
western
iuggerm. 16.20 Ogoare fierbinți –
film magh. 18.00
Înger gastronomic 19.00 Jurnal
20.30 Melodia
2019 23.17 Contaminarea - thriller am. 1.05 Păzitorii porumbeilor
– film am.

S]mb[t[ 26 ianuarie 2019

Dezvoltare personal[

E;ecul ca pas pentru
succesul viitor

Cum ne putem îmbun[t[\i
calitatea vie\ii prin programe
de dezvoltare personal[?
Despre îmbunătățirea calității vieții se vorbește tot mai
mult în ultimii ani. Guvernele, asociațiile, organizațiile
non-guvernamentale pun la
punct o sumedenie de programe menite să contribuie
la îmbunătățirea calității
vieții diferitelor categorii de
persoane, ﬁe vârstnici, ﬁe
persoane cu dizabilități sau
oameni fără adăpost.
Fiecare dintre noi ne dorim
o viață mai bună, ne dorim să
trăim mai bine. Asta presupune
nu doar mâncare mai bună ori
cheltuieli mai puține la întreținere, ci și multe alte lucruri.
Specialiștii în dezvoltare personală susțin că o viață împlinită are
la bază în primul rând prioritizarea valorilor.

Prioritizarea valorilor
Deși la prima vedere ar
putea să pară destul de ciudat, ei bine cercetătorii au descoperit că de cele mai multe
ori eșecul este cel mai important pas spre succes. De regulă, persoanele care au planul
A eșuat, planul B la fel, trec
imediat la planul C care poate
să ﬁe de un real succes.
Am putea spune așadar că
nu trebuie să ne temem de eșec,
ci dimpotrivă, să ﬁm conștienți
că e posibil să avem parte de unul. Privită astfel situația, șansele
de a ne da bătuți sau a nu mai
încerca să ieșim din zona de
confort scad considerabil.

Încurajare din partea
celor de lângă noi,
ambiție și perseverență
Încă de când suntem mici
avem parte de încurajare din
partea părinților, bunicilor, a
fraților. Suntem educați să trecem peste orice eșec, ﬁe o notă
mică, un examen la care nu am
reușit să obținem o notă bună
sau chiar una de trecere. Ei bine,
problema eșecului nu se pune la
vârste ale copilăriei, ci mai apoi,
când suntem adulți și vedem
eșecul mai ceva ca pe bau-bau.
Pentru a depăși dezamăgirea ce
vine odată cu eșecul avut e bine
să avem în vedere câteva elemente: repetiția, perseverența
și cuvintele de încurajare de la

cei din jur. În plus, trebuie să
știm unde anume dorim să
ajungem. Cu aceste doar câteva
ingrediente trecem peste marele
obstacol ce l-am întâlnit în cale
și obținem succesul pe care îl
visam.

Obiective menite
să încurajeze succesul
Cel mai important, în opinia
specialiștilor, este să trecem
peste eșec, să încercăm din nou
și să atingem obiectivul. Nu este
ușor, dar nu e nici imposibil. Cel
mai rău e când eșecurile vin unele după altele pentru că eșecul
ne scade încrederea pe care o
avem în noi înșine. Când
ajungem în această situație e indicat să stabilim obiective
menite să încurajeze succesul. E
momentul să facem ordine în
aceste obiective, ele să ﬁe realizabile, realiste. Al doilea pas este
să avem ambiția să o luăm de la
început și, mai mult decât atât,
să o facem chiar azi, să nu
amânăm demararea acțiunilor
pentru atingerea obiectivelor
trasate. vom redeﬁni succesul și
vom descrie pe hârtie traseul pe
care îl avem de parcurs pentru
a-l obține.
Și, să nu uităm, ﬁecare eșec
reprezintă o lecție din care e bine
să învățăm câte ceva pentru ca
în viitor să nu mai avem parte
de obstacolele pe care o dată leam trecut.
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Pentru majoritatea oamenilor, aceste valori sunt sănătatea, familia, rezultatele bune la
locul de muncă și lista continuă.
Pe această listă trebuie să existe
un segment bine deﬁnit, cel al
dezvoltării personale pentru a
ne putea trăi viața în concordanță cu valorile noastre. Dezvoltarea personală contribuie la
îmbunătățirea calității vieții într-o mare măsură. În primul
rând, ne face să ﬁm mai atenți
cu noi înșine, să punem nevoile
personale pe primul loc și nu pe
al doilea. Programele de dezvoltare personală ne ajută și la
luarea deciziilor pentru că la un
moment dat în viață ne dăm seama unde anume am greșit și mai
ales cum anume putem schimba
totul și putem lua o decizie cu
suﬂetul. Există pe piață și numeroase cărți special concepute
să ne învețe pas cu pas ce avem
de făcut, cum trecem peste ob-

stacole, cum să trăim o viață frumoasă. Trebuie doar să apelăm
la ele, la informații pe marginea
acestui subiect.

Să ﬁm recunoscători
pentru toate lucrurile
frumoase
Tot cu ajutorul tehnicilor de
dezvoltare personală descoperim cum umorul e excelent pentru sănătatea noastră și ce putem
face pentru a ne îmbunătăți
starea de spirit. Să nu uităm că e
bine să ﬁm recunoscători pentru
toate lucrurile frumoase ce ni se
întâmplă, iar dacă nu vedem
aceste lucruri, e chiar recomandat să ne îndreptăm atenția spre
tot ceea ce ne oferă dezvoltarea
personală.

Programe TV
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Informa]ia TV

Vasile Chi;luca,
invitat Info Studio 13.00
10.30 Taina credin\ei
(limba maghiară) 12.00
Taina credin\ei, emisiune realizată de Mihaela
Ghiță, invitat preot
Florin Fodoru\ 13.00
Info Studio, realizator
Mihai Sălceanu, invita\i
vasile Chi;luca ;i Sergiu
Blaga, Poli\ia Local[
Satu Mare 18.00 Educa\ie ecologic[ 20.00
Info Studio (r)
Antena 1
7.00 Observator 9.45
Pistruiatul 2 - Ascunzișuri 11.30 Cartea Junglei 2 (r) 13.00 Observator 13.30 Gorila Joe
(r) 16.00 Cheﬁ la cu\ite
(r) 19.00 Observator
20.00 Cursa mortală
22.00 Batman și Robin
0.30 Cursa mortală (r)
2.30 Batman și Robin
(r) 6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Hugh Jackman,
“Wolverine” - 20.00

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Cel mai lung
drum (r) 12.30 Chemarea naturii (r)
14.30 Tineri `nsur[\ei
16.30 Percy Jackson
și Olimpienii< Hoțul
Fulgerului 19.00 Ştirile Pro T v 20.00
Wolverine 22.15 O
alt[ adresă de pomină
0.15 Wolverine (r)
2.30 O alt[ adresă de
pomină (r) 4.15
Apropo Tv (r) 5.15
Ce spun românii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

Kanal D

Ben Affleck,
“Minunea
dragostei” - 22.10

Mihai Ghiță,
“Asta-i Rom]nia” 17.30

7.00 Chef de vedete 8.00
Chef de vedete 9.00 Ferma 10.00 Pescar hoinar
10.30 Natur[ ;i aventur[
11.00 Destine ca-n ﬁlme
12.00 Des-c[leca\i `n
Carpa\i 12.30 S[n[tate
cu de toate 13.10 Eu, tu
şi Ovidiu (ﬁlm rom]nesc) 15.00 Drag de
Rom]nia mea 16.00
Drag de Rom]nia mea
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 Prim[verii 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 19.45 Sport
20.10 Pintea (ﬁlm
rom]nesc) 22.10 Filmul
de art[< Minunea dragostei 0.10 Drag de
Rom]nia mea (r) 2.00
Eu, tu ;i Ovidiu (r) 3.50
Minunea dragostei (r)
5.45 100 de poveşti despre Marea Unire - 5
minute de istorie cu prof.
dr. Adrian Cioroianu
5.55 Imnul României
6.00 Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Sport, dietă şi
o vedetă 8.00 Teleshopping 8.45 Teo
Show (r) 10.30
ROventura (r) 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 vacanţa Mare<
Leana s-a întors!
13.30 vulturii de
noapte (r) 15.30
Bravo, ai stil! (r)
17.30 Asta-i România! 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Exatlon 23.15 vulturii
de noapte 1.15 Știrile Kanal D (r) 2.30
vulturii de noapte
(r) 4.30 Asta-i
România! (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Pro Cinema

Ben Stiller,
“O familie de
co;mar” - 20.30

8.45 Zoya - Partea
a II-a (r) 10.45 La
bloc (r) 12.15
Domnul ;i doamna
Stewart (r) 14.15
Iubit de împrumut
(r) 16.15 Indiana
Jones și regatul craniului de cristal
18.30 La bloc 20.30
O familie de co;mar 22.15 Hunter,
justi\iarul 0.00 O
familie de co;mar
(r) 1.30 Hunter,
justi\iarul (r) 3.00
La bloc (r) 5.00 La
M[ru\[ (r)

Eurosport
8<00 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
10<15 Tenis< Game
Schett And Mats Extra
10<30 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne
13<45 Tenis< Game
Schett And Mats Extra
14<00 Biatlon< Cupa
Mondială, la Antholz, în
Italia14<30 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Kitzbühel, în Austria
15<30 Combinata nordică< Cupa Mondială,
la Trondheim 16<00 Biatlon< Cupa Mondială,
la Antholz, în Italia
16<30 Biatlon< Cupa
Mondială, la Antholz, în
Italia17<15 Sanie< Campionatul Mondial, la
Winterberg, în Germania 19<15 Schi alpin<Cupa Mondială, la
Garmisch Partenkirchen, în Germania
20<00 Biatlon< Cupa
Mondială, la Antholz, în
Italia 21<05 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială, la Sapporo, în
Japonia 22<00 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 0<00 Tenis<
Game Schett And Mats
Extra 2<30 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 4<00 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne

Pro 2

Cynthia Klitbo,
“Raze de lun[“ - 19.00
7.15 Mama campionului (r) 8.15 În ritmul vieții (r) 9.15
Teleshopping 9.45
Petale de singurătate
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Raze de lun[ (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30 În
ritmul vieții (r) 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campionului 19.00 Raze de
lun[ 21.00 În ritmul
vieții 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dragoste cu `mprumut
0.00 Raze de lun[ (r)
2.00 Petale de singur[tate 3.00 Mama
campionului 4.00 State
de Rom]nia 4.45 Dincolo de povestiri 5.15
Dragoste cu `mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[
M1

6.55 Azi dimineața 10.14 Azi
înainte de masă
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Expres
carpatin 15.35 Familia 19 16.35
Lumea 17.35 vârsta 18.55 Astă seară
20.05 Ești acasă
20.30 Jurnal 22.30
Jurnal mondial
22.51 Azi noapte
1.02 Jurnal de
închidere

Duminic[ 27 ianuarie 2019
Prima TV

TVR 1

Drago; P[traru,
“Starea na\iei” - 22.00

“Eurovison 2019” 21.00

7.20 Flash modern (r)
8.10 Happy News 8.45
Casa< construcţie şi
design 9.20 Teleshopping 10.30 Chef
Dezbrăcatu’ 11.00 Pasiune Toscană 12.00
Teleshopping 13.30
Camera de râs 14.00
Benny Hill Show
15.00 În bucătărie cu
Horia vîrlan 16.00
Toamna bobocilor
18.00 Focus 18 19.30
Flash monden 20.00
Schimb de mame
22.00 Starea naţiei
23.00 Cursa nebunilor
1.00 Toamna bobocilor (r) 3.30 Cursa
nebunilor (r) 5.00
Casa< construcţie şi
design (r) 5.30 Flash
monden (r) 5.50
Starea naţiei 6.50
Teleshopping

7.30 Universul credinţei
8.25 Catedrala mea 8.30
Universul credin\ei 9.30
Pro patria 10.00 În grădina Danei 10.35 via\a
satului 11.50 Minutul de
agricultur[ 12.00 via\a
satului 13.00 Tezaur folcloric 14.00 Telejurnal
14.30 Ultima edi\ie
15.30 vedeta popular[
16.30 vedeta popular[
17.29 Live sal[ 17.30
Hanbal feminin, Liga
Florilor< SCM R]mnicu
v]lcea-SCM Buz[u
19.00 Neuitarea sau
povoara unui popor
20.00 Telejurnal 21.00
Eurovision 2019-Selecţia
naţională 0.00 Garantat
100% 1.00 Recurs la
moral[ 2.00 ~n gr[dina
Danei (r) 2.30 via\a satului 3.45 via\a satului
4.35 Universul credinţei
(r) 5.25 Universul credin\ei 6.15 Imnul României
6.20 Moment Art 6.30
Teleenciclopedia

RTL Club

7.35 Clubul de puști
10.30 Șoricelul Miki
12.00 Hotelul anului
– cele mai bune cazări din provincie
12.30 Legendele tăiesc cu noi 15.35
Profesorul – ser.
magh. 16.40 Omul
care spune da – com.
am. 19.00 Jurnal
RTL – ediție de seară
19.55 Renegații –
film fr-germ. 22.20
Călărețul solitar –
film am. 1.40 Întâlniri de tip 4 - thriller
am.
Tv2

8.10 Tom și Jerry
9.50 Mașa și ursul
10.55 Tocul – mag.
pt. femei 13.06 Bucătarul vrăjitor
14.45 Jandarmul și
extratereștri – film
fr. 16.50 Walker,
copoiul din Texas –
ser. am. 19.00 Faptele - știri 19.00 Am
venit în America –
com. am. 22.30
Ruptura – film am.
3.25 Posterioritatea
– film magh.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.50
În mâna lui Dumnezeu 9.25 Cronica catolică 10.05
Rome Reports
11.25 Emisiune
evanghelică 13.05
Jurnal 13.50 Muzică de prânz
15.00 Marile
râuri ale Pământului, Mississippi
– ser. engl. 15.45
Cântecul de lebădă – film magh.
19.35 Îngerul păzitor – ser. am.
22.00 Aiurea în
lume – film cehpol.
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Remedii naturiste
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Smochinele pot fi un remediu
pentru diabet
Smochinele sunt fructe exotice dulci, care de o vreme se
regăsesc în stare proaspătă şi
la noi în judeţ, dacă iernile
sunt blânde şi arbustul nu
îngheaţă.
Se consumă mai des conﬁate,
însă în ultima vreme au început să
apară în supermarketuri şi sub formă proaspătă. Pe lângă faptul că
au un gust minunat, aceste fructe
dispun şi de nutrienţi cu efecte
beneﬁce pentru sănătatea şi frumuseţea noastră. Studii recente
arată chiar că aceste fructe ar putea
ameliora simptomele anumitor
afecţiuni, cum ar ﬁ diabetul sau
eczemele.

Valoare nutriţională
O smochină mare are în jur de
47 de calorii şi puteţi consuma
câteva între mese, ca gustări, dar
nu exageraţi cu cantităţile, mai ales
dacă sunteţi la dietă. Atât
smochinele proaspete, cât şi cele
uscate sunt bogate în ﬁbre, care
conferă senzaţia de saţietate, combat constipaţia, ţin sub control
nivelul colesterolului şi reglează
glicemia.
De asemenea, smochinele sunt
surse bogate în calciu - mineral
care previne instalarea osteoporozei şi a problemelor dentare şi antioxidanţi care au rolul unui
scut protector împotriva acţiunii
radicalilor liberi.
Studiile arată că smochinele se
numără printre cele mai bune surse
vegetale de vitamine şi minerale,
precum< vitamina A, vitamina C,
vitamina K, vitaminele din complexul B, Potasiu, Magneziu, Zinc,
Cupru, Mangan, Fier.
Smochinele proaspete sunt de
preferat în detrimentul celor uscate, deoarece au mai puţine
calorii. De exemplu, 100 de grame
de smochine uscate au 249 de
calorii, 3.3 grame de proteine, 69
de grame de carbohidraţi şi 5.6
grame de ﬁbre. Pe de altă parte,
100 de grame de smochine
proaspete conţin 80 de calorii, 1.3
grame de proteine, 20 de grame de
carbohidraţi şi 2.2 grame de ﬁbre.
Nu doar fructul este beneﬁc
pentru sănătate, ci şi frunzele acestuia. Cercetările arată că substanţele prezente în frunzele de
smochin pot regla nivelul zahărului din sânge. Un studiu realizat în
2016 pe animale de laborator a relevat că ﬁcusina, un compus extras
din frunzele de smochin, poate
combate rezistenţa la insulină. De
asemenea, studii anterioare au
demonstrat că alte substanţe din
frunzele de smochin pot regla
nivelul de vitamina E şi pe cel de

acizi graşi din sânge.
Înainte de a consuma smochine sau de a începe un tratament
natural de orice fel, consultă-te cu
medicul diabetolog. Ţine minte că
alimentaţia sănătoasă, medicaţia şi
testarea regulată a glicemiei rămân
principalele metode prin care poţi
ţine sub control diabetul.

Pia\a Eroii Revolu\iei,
nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

Beneﬁcii pentru piele
În medicina tradiţională,
smochinele sunt des utilizate pentru proprietăţile lor beneﬁce asupra
afecţiunilor pielii, cum ar ﬁ
eczemele, vitiligo şi psoriazisul.
Deşi nu există încă temei ştiinţiﬁc
pentru a valida eﬁcienţa acestor
remedii, studii preliminare de mică
amploare arată rezultate promiţătoare.
De exemplu, pe un eşantion de
25 de persoane care suferau de negi
(veruci), medicii au aplicat latex,
un suc lăptos colectat din rămurelele tinere de smochin. Pentru
a sesiza diferenţa dintre acest
remediu şi tratamentul convenţional, ei au aplicat crioterapia
(îngheţarea) pe câţiva negi. Rezultatele au arătat că latexul smochinului a avut aproape acelaşi efect
precum crioterapia şi nu au existat
reacţii
adverse,
scrie
healthline.com.
Smochinele crude pot ﬁ
folosite şi pentru prepararea unor
măşti faciale hidratante. Nu trebuie
decât să zdrobiţi cu furculiţa
miezul smochinelor. Adăugaţi o
linguriţă cu iaurt, pentru un plus
de hidratare. Aplicaţi amestecul pe
faţă, prin mişcări circulare. Lăsaţi
să acţioneze 10-15 minute, apoi îndepărtaţi cu apă călduţă.
Dacă aveţi tenul foarte sensibil
sau prezentaţi reacţii alergice la latex, nu folosiţi această mască!
Însă cel mai sigur mod de a
beneﬁcia de conţinutul bogat în vitamine, minerale şi antioxidanţi
este să le consumaţi proaspete, mai
ales că eﬁcienţa remediilor naturale
nu este pe deplin validată de studii
ştiinţiﬁce.

Îţi cade părul?
Extractul de smochine este un
ingredient des întâlnit în şampoane, balsamuri şi măşti,
deoarece se consideră că acesta întăreşte şi hidratează în acelaşi timp
ﬁrul de păr, promovând regenerarea acestuia. Chiar dacă studii
aprofundate pe această temă
lipsesc momentan, există credinţa
că unele vitamine şi minerale din
smochine ar putea contribui la
menţinerea sănătăţii podoabei
capilare.
Text selectat şi adaptat
de Ioan A.

SC ATOMEDICAL VEST SRL
SC ATOMEDICAL VEST SRL, din Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, nr. 1, ap. 28 (l]ng[ Poli\ie, `ntre Farmacie ;i
Policlinica Veche), vine `n sprijinul pacien\ilor cu o gam[ variat[
de ciorapi compresivi. Totodat[ dorim s[ venim `n sprijinul
pacien\ilor cu c]teva informa\ii care sper[m s[ le fie de folos.
Descrierea produsului<
Ciorapii de compresie sunt un instrument terapeutic auxiliar
fabricat din material textil flexibil. Ciorapul de compresie exercit[
asupra piciorului o for\[ compresiv[ proiectat[ conform prescrip\iilor
medicale, sprijinind astfel circula\ia sanguin[ `n venele membrelor
inferioare. Ciorapii ce apar\in categoriei I de compresie ;i categoriei II
de compresie se folosesc `n scop curativ.
Ciorapii de compresie I (presiune 15-21 Hgmm) au ca scop
protejarea s[n[t[\ii, previn, respectiv `nt]rzie apari\ia bolilor circulatorii
ale membrelor inferioare.
Purtarea acestora se recomand[ persoanelor al c[ror loc de munc[
necesit[ mult[ mi;care, la sport, `n cazul crampelor pulpei piciorului,
umfl[rii gleznei sau a varicelor ;i `n mod special gravidelor deoarece
prin purtarea ciorapilor de compresie se poate preveni cu p]n[ la 70%
apari\ia varicelor.
Ciorapii de compresie II (presiune 23-32 Hgmm) sunt
indispensabili `n tratamentul bolilor venelor ;i sistemului limfatic ale
membrelor inferioare. Sarcina acestora este de a `mbun[t[\i condi\ia
pacien\ilor, de a opri alterarea st[rilor de s[n[tate, de a men\ine
mobilitatea pacien\ilor ;i a reduce durerile ce `nso\esc aceste afec\iuni.
Ace;ti ciorapi se recomand[ `n cazul varicozit[\ilor membrelor
inferioare, dup[ opera\ii de varice pentru prevenirea trombozelor, `n
cazul insuficien\elor venoase cronice, edeme postoperatorii, limfa
edemelor cronice. Dac[ purta\i pentru prima dat[ ciorapi de compresie,
trebuie s[ v[ obi;nui\i organismul treptat cu ace;ti ciorapi. Purta\i la
`nceput ciorapii doar pentru perioade mai scurte, apoi prelungi\i treptat
timpii de purtare. Perioada de acomodare poate dura de la 1-2 zile p]n[
la 1-2 s[pt[m]ni.

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul
nostru sau sun]nd la urm[toarele nr. de tel., de luni p]n[ vineri,
`ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101
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Stela C[dar,
“Agenda public[“ 20.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de diminea\[
18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Mihai
S[lceanu, invitat C[lin
Durla 19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, realizator Stela Cădar 21.30
“Panoramic Sportiv”
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 Aici eu sunt vedeta! 16.00 Observator
17.00 Acces direct 19.00
Observator 20.00 Mr.
Bean în vacanță 21.45
Ho\ de diamante 0.00
Xtra Night Show 1.00
Mr. Bean în vacanță (r)
2.30 Acces direct (r)
4.15 Aici eu sunt vedeta!
(r) 6.00 Observator

TVR 2
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Vin Diesel,
“Triplu X” - 20.30

Pierce Brosnan,
“I.T.” - 20.30

“State de
Rom]nia” - 22.00

Jackie Chan,
“R[zbunarea
dragonului II” - 20.30

Ionuţ Cristache,
“Rom]nia 9” - 21.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Triplu X - 2 22.30
Revolta dupa gratii
0.15 :tirile Pro Tv
0.45 Triplu X - 2 (r)
2.30 Revolta dup[
gratii (r) 4.00 Lec\ii
de via\[ 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.00 ~nc[ o dat[, cu
dragoste! 9.00 La bloc
11.30 Iubit de `mprumut 13.45 Indiana
Jones și regatul craniului de cristal (r) 16.15
Mesaj din vietnam Partea I 18.15 La bloc
20.30 I.T. 22.30 Un
s[rut de milioane 0.45
I.T. (r) 2.30 Un s[rut
de milioane 4.30 La
bloc 5.30 La M[ru\[

7.30 Mama campionului (r) 8.30 În ritmul
vieții (r) 9.30 Teleshopping 9.45 Petale de singur[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de lun[ (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu `mprumut
14.30 În ritmul vieții
(r) 15.30 Petale de singur[tate 16.30 Într-o
altă viaţă 18.00 Mama
campionului 19.00
Raze de lun[ 21.00 ~n
ritmul vie\ii 22.00 State
de Rom]nia 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Raze de lun[ (r)
2.00 Petale de singur[tate 3.00 Mama campionului 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Dincolo de povestiri 5.15
Dragoste cu `mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[

7.20 Ca-n ﬁlme 9.30
Teleshopping 10.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 11.00
Teleshopping 11.30
Cu lumea-n cap (r)
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de râs
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Elisa 17.10 Benny
Hill Show 18.00 Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 R[zbunarea
dragonului II 22.30
Starea naţiei 23.30
Trăsniți din NATO
0.30 Focus din inima
Rom]niei 1.00 R[zbunarea dragonului II
3.00 Mama mea
g[te;te mai bine 4.00
Ca-n ﬁlme 5.50
Starea na\iei 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal l 10.00 Perfect imperfect 11.00 Perfect imperfect 11.45 Teleshopping
12.00 Teleshopping 12.30
Adev[ruri despre trecut
13.00 Aici, acum 14.00
Telejurnal 14.55 vorbeşte
corect! 15.00 Maghiara de
pe unu 16.00 Maghiara de
pe unu 17.00 Telejurnal
17.05 #Creativ 17.30
Handbal ZOOM 18.00
Rom]ni care au schimbat
lumea 18.30 Rom]ni care
au schimbat lumea 19.00
Pulsul zilei 20.00 Telejurnal 21.00 Rom]nia 9 22.00
Dosar Rom]nia 23.00
Rom]nia veritabil[ 23.30
Rom]nia veritabil[ 0.00
Telejurnal 0.35 Români
care au schimbat lumea
1.00 Români care au
schimbat lumea 1.30 vizită de lucru cu Gianina
Corondan 2.00 Dosar
Rom]nia 2.50 Rom]nia
veritabil[ 3.40 Telejurnal
4.30 vorbe;te corect 4.35
Rom]nia 9 5.25 Imnul
României 5.30 Pulsul zilei

Duna TV

Kanal D

Celia Freijeiro,
“Cele ;ase surori” 16.30

Cosmin Cernat,
“Exalton” - 20.00

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°-GEO<
Georgia-telefericele care
sfidează moartea 8.30
C];tig[ Rom]nia 9.30 Cele
;ase surori 10.30 Natur[ ;i
aventur[ 11.00 Gala
umorului 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Motorvlog 14.00
Documentar 360° Geo<
Thailanda-primul spital
pentru elefanţi 15.00
Prim[verii 15.30 Chef de
vedete 16.30 Cele ;ase
surori 17.30 Iarna amintirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.00 D’ale lu’
Mitică 21.00 Destine ca-n
filme 22.10 Caracati\a
23.15 ~n numele legii 0.25
C];tig[ Rom]nia 1.25 Pintea-Rom]nia (film românesc) 3.10 ~n numele legii
4.10 Telejurnal TvR2 4.50
Sport 5.00 Natur[ ;i aventur[ 5.30 S[n[tate cu de
toate 5.55 Imnul Rom]niei
6.00 Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

6.30 :tirile Kanal
D (r) 7.30 Teleshopping 8.15
Pastila de râs 8.45
Teleshopping 9.15
Gunes 11.00 Puterea dragostei
12.00
Știrile
Kanal D 13.00
Puterea dragostei
15.00 Teo Show
17.00 ~n c[utarea
adev[rului 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Exatlon
22.30 Bravo, ai
stil! 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.45
~n c[utarea adev[rului 3.30 Puterea
dragostei 6.00
Teleshopping (r)

Eurosport

M1

RTL Club

7<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Sapporo, în Japonia 8<30 Biatlon< Cupa Mondială, la
Antholz, în Italia 9<30 Tenis< Openul Australiei, la
Melbourne 13<00 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mondială, la Sapporo, în Japonia
14<00 Ciclism< Turul San
Juan 15<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne
18<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Kitzbühel, în
Austria 19<15 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Garmisch Partenkirchen,
în Germania 19<50 Ştirile
Eurosport 20<00 Biatlon<
Cupa Mondială, la Antholz, în Italia 20<30 Biatlon< Cupa Mondială, la
Antholz, în Italia 21<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Sapporo, în
Japonia 22<00 Tenis<
Openul Australiei, la Melbourne 23<00 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Sapporo, în Japonia
23<55 Ştirile Eurosport
0<05 Biatlon< Cupa Mondială, la Antholz, în Italia
1<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Kitzbühel, în
Austria 1<45 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Garmisch Partenkirchen,
în Germania 2<30 Tenis<
Openul Australiei, la Melbourne 4<00 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Sapporo, în Japonia 5<00
Biatlon< Cupa Mondială,
la Antholz, în Italia 6<00
Tenis< Openul Australiei,
la Melbourne

6.55 Azi dimineața 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul celor din v4 14.35
vârsta 15.35 Ești
acasă 16.35 Planeta albastră 17.35
Gospodarul maghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 0.00
Jurnal 1.20 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro
show 13.25 Budapesta zi și noapte –
ser. magh. 14.45
Dragii moștenitori –
ser. magh. 16.45
Mentalistul – ser. am.
17.50 Elif – pe drumul iubirii – ser. turc.
19.00 Jurnal RTL
20.35 Între prieteni
– ser. magh. 23.25
Dr. Os – ser. am. 2.05
Autogram – pentru
șoferi 4.25 Partea
vieții cu gagici – ser.
am.
Tv 2

7.00 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lumea astro 13.00 Faptele – jurnal 13.30
Walker, copoiul din
Texas – ser. am.
15.40 Bani murdari,
dragoste cutrată –
ser. turc 16.40 Marimar – ser. mex.
17.45 Cennet – ser.
turc 23.10 Am venit
în America – ser.
am. 4.50 Doctorul
de pe munte face
consultații din nou –
ser. germ-austr.

Re\ete
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Cocktail Cosmopolit

Sup[ crem[ de macro

Ingrediente<
35 ml vodcă de calitate superioară, 25 ml lichior de portocale, 25 ml suc proaspăt de limet[, 50 ml suc de merișoare, o
fâșie subtire și lungă de coajă de
portocală, lămâie, sau lime, ori
o felie-două de portocale și câteva boabe de fructe roșii (zmeră, frăguțe, cireșe, vișine, eventual afine sau coacăze) pentru
ornat.
Mod de preparare<
Sucurile de fructe utilizate trebuie să fie ori proapăt stoarse, ori
100% naturale. Se toarnă vodca,
lichiorul de portocale, sucul de limeta și cel de merișoare într-un
cocktail shaker și se umple cu cuburi de gheață. Se agită bine și
apoi se strecoară într-un pahar de

Ingrediente<

sticlă sau pahare mici pentru Martini. În loc de cuburile de gheață
se poate folosi și gheață sfărâmată,
dar în acest caz, în shaker, alături
de băuturile alcoolice și de sucurile de fructe se adaugă circa 20
ml apă plată rece. În pahare se pune prima dată pasta de gheață și
peste aceasta se va turna băutura.
Se ornează preferabil cu o spirală
de coajă de portocală, lămâie, sau
lime, așezată de deasupra paharului, dar cocktailul va fi la fel de
apetisant și cu alte decoruri< feliuțe de portocale, lime, boabe de
fructe roșiatice sau combinații ale
acestora.

Brio;e superrapide

7.45 Magazin
pentru rromi 8.50
Poșeta 9.45 Dragoste amețitoare
– ser. mex. 10.30
Doctorul din provincie - ser. germ.
13.02
Jurnal
13.50 Să gătim
simplu din nou
15.15 Dragoste
infinită – ser. turc
16.10 Șase surori
– ser. span. 17.05
Agentul
Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
21.25 Lumina albastră 22.25 Oficiul legendelor –
ser. fr. 23.25 Profesorul investighează – ser. am.
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Circa un kg de file pește macro, 600 g zarzavaturi (morcovi,
pătrunjei, țelină, gulie), o ceapă
micuță, un ardei gras roșu, 2 roșii
proaspete, sau o lingură de bulion, un ardei iute, 2-3 linguri de
smântână, zeama de la o jumătate de lămâie, sare, piper, delicat,
10-12 bucăți de creveți, 4 linguri
de ulei de măsline.
Mod de preparare<
Zarzavaturile, ceapa, ardeii,
roșiile și ardeiul iute, condimentate cu sare și piper se pun la fiert
în apă cât să le acopere și încă vreo
2 degete, apoi se adaugă și feliile
de pește. Când toate ingredientele

sunt fierte, ele se strecoară și se
pisează cu robotul sau cu blenderul, adăugând zeama de lămâie,
apoi lingură cu lingură și smântâna, se mai condimentează după
gust și se adaugă zeama, până
când se obține consistența dorită.
Creveții se condimentează în prelabil cu sare și piper, se lasă așa
circa o oră, după care se sugativează cu un șervețel gros, apoi se
rumenește ușor în ulei de măsline,
și se așează în supă la servire. Se
mai pot adăuga crutoane cu usturoi. Se ornează cu frunze de leuștean.

Cartofi sc[zu\i cu cârna\i

Ingrediente<
8 linguri de unt nesărat, la
temperatura camerei, o cană și
trei sfert de făină, 2 linguriţe de
praf de copt, o jumătate de linguriţă de sare, 3/4 pahar cu zahăr, 2 ouă, o linguriţă de extract
de vanilie, o jumătate de cană cu
lapte integral, glazură de unt cu
aromă de vanilie, zmeură sau
ciocolată
Mod de preparare<
Încalziți cuptorul la 180 grade
C. Ungeți cu puţin unt o tavă pentru 12 brioşe şi presăraţi cu puţină
făină. Într-un bol de mărime medie amestecaţi făină, praful de
copt şi sarea. Cu ajutorul unui mixer, amestecaţi untul cu zahărul,
până când amestecul devine pufos. Adăugaţi pe rând ouăle şi mi-

Ingrediente<
xa\i cu grijă, adăugând şi extractul
de vanilie. În timp ce continuaţi
să amestecaţi compoziţia la viteză
mică, adăugaţi jumătate din cantitatea de făină, urmată de lapte.
După ce vă asiguraţi că amestecul
este omogen, adăugaţi şi restul făinii şi continuaţi să amestecaţi. Împărțiți compoziţia în locurile din
tavă, umplând 2/3 din fiecare dintre acestea. Coaceți brioşele timp
de 22-25 de minute. Când sunt
coapte, lăsați-le să se răcească
pentru 5 minute în tavă, apoi le
scoateți din formă. La final, decoraţi brioşele cu glazură preparată cu aromă preferată.

Un kg de cartofi, un fir de
cârnați de casă afumați, o ceapă
mai mare, 8-10 linguri de ulei,
un ardei gras, o lingură de delicat
de casă, sare, piper, o linguriță
de boia de ardei.
Mod de preparare<
Cârnații se feliază și se prăjesc
ușor, apoi se scot din ulei pe o farfurie. Cartofii curățați se taie cubulețe sau fâșii, după preferință.
Ceapa mărunțită se călește în uleiul în care s-au prăjit cârnații, se
presară cu boia, apoi se adaugă repede și cartofii bine spălați, pre-

cum și cârnații prăjiți. Se condimentează după gust, cartofii se călesc, apoi se sting cu apă, cât să-i
acopere bine. Se adaugă ardeiul
tăiat în două, curățat și se lasă
mâncarea la fiert până când cartofii se înmoaie, iar zeama scade,
sau dacă vă place, chiar până când
devine păstoasă. Dacă e nevoie,
înainte de a se lua de pe foc, se
mai poate condimenta puțin. Se
servește ca mâncare de sine stătătoare, fiind foarte practică atunci
când gătim doar un singur fel de
mâncare.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pro TV

Vera Pop,
“:tiri” - 19.30

C[t[lin Moro;anu,
“Ferma” - 21.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica
de
diminea\[ 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, realizator Stela Cădar
22.00 “Audien\e” (r)

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lec\ii
de via\[ 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro T v
20.30 Las fierbin\i
21.30 Ferma 23.30
:tirile Pro Tv 0.00
Wolverine (r) 2.15
Lecţii de viaţă (r)
3.00 vorbe;te lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 Aici eu sunt vedeta! 16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator 20.00
Troia 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Ho\ de diamante (r) 2.30 Acces direct 4.15 Aici eu sunt
vedeta! (r) 6.00 Observator (r)

TVR 2

Kanal D

Ted Atherton,
“Everest” - 20.10

“Teo Show” - 15.00

7.00 Regatul S[lbatic 7.30
Documentar 360°-GEO<
Thailanda-primul spital
pentru elefanţi 8.30 Câştigă
România! 9.30 Cele şase
surori 10.30 Zile cu stil
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate 14.00
Documentar 360°< vietnam-lupta pentru salvarea
urşilor negri 15.00
Prim[verii 15.30 Chef de
vedete 16.30 Cele şase
surori 17.30 Iarna amintirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.10 Everest
21.45 Poate nu ;tiai 21.50
100 de poveşti despre
Marea Unire -5 minute de
istorie cu prof. dr. Adrian
Cioroianu 22.10 Caracatița
23.15 ~n numele legii 0.25
C];tig[ Rom]nia 1.15
Everest 2.50 ~n numele
legii 3.50 Telejurnal TvR 2
4.30 Cap compas 5.00 Mic
dejun cu un campion 5.55
Imnul Rom]niei 6.00 Poate
nu ştiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 1001 de nopți
11.00 Puterea
dragostei 12.00
Știrile Kanal D
13.00 Puterea dragostei 15.00 Teo
Show 17.30 ~n
c[utarea adev[rului 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Exatlon
23.15
FanArena 0.30
Știrile Kanal D (r)
1.45 Puterea dragostei (r) 4.15 ~n
c[utarea adev[rului (r) 6.00 Teleshopping (r) 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Pro Cinema

Channing Tatum,
“Acvila Legiunii
a IX-a” - 20.30
7.30 Drumul spre Bali
9.30 La bloc (r) 12.00
Un s[rut de milioane
(r) 16.15 Mesaj din
vietnam - Partea a IIa 18.15 La bloc 20.30
Acvila Legiunii a IX-a
22.30 Conspirație și
trădare 0.30 Acvila
legiunii a IX-a (r) 2.30
Conspirație și trădare
(r) 4.00 La bloc (r)
5.30 La M[ru\[ (r)

Eurosport
5<30 Cupa Mondială, la
Antholz, în Italia 6<00
Openul Australiei, la Melbourne 7<00 Cupa Mondială, la Antholz, în Italia
8<00 Cupa Mondială, la
Kitzbühel, în Austria 8<45
Cupa Mondială, la
Garmisch Partenkirchen,
în Germania 9<30 Openul
Australiei, la Melbourne
10<30 Circuitul Grand
Prix, la Doha, în Qatar
11<35 Cupa Mondială, la
Garmisch Partenkirchen,
în Germania 12<30 Cupa
Mondială, la Kitzbühel, în
Austria 13<00 Openul
Australiei, la Melbourne
14<00 Turul San Juan
15<00 Cupa Mondială, la
Antholz, în Italia 16<00
Cupa Mondială, la
Kitzbühel, în Austria
16<30 Cupa Mondială, la
Garmisch Partenkirchen,
în Germania 17<00
Openul Australiei, la Melbourne 18<00 Cupa Mondială, la Kitzbühel, în
Austria 18<30 Cupa Mondială, la Schladming, în
Austria (live) 19<45 Excelenţă ecvestră 20<15 Cupa
Mondială FEI, la Amsterdam, în Olanda 21<10
Ştirile Eurosport 21<15
WATTS 21<30 Premier
League 22<00 Premier
League (live) 0<05 Cupa
Mondială, la Schladming,
în Austria 1<25 Ştirile Eurosport 1<30 Openul Australiei, la Melbourne 5<00
Cupa Mondială, la Sapporo, în Japonia

Pro 2

Almila Ada,
“Petale de
singur[tate” - 15.30
7.30 Mama campionului (r) 8.30 În ritmul
vieții (r) 9.30 Teleshopping 9.45 Petale
de singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de lun[ (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu `mprumut
(r) 14.30 În ritmul
vieții (r) 15.30 Petale
de singurătate 16.30
Într-o altă viaţă 18.00
Mama campionului
19.00 Raze de lun[
21.00 În ritmul vieții
22.00 State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut (r) 0.00
Raze de lun[ 2.00
Petale de singur[tate
3.00 Mama campionului 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Dincolo de povestiri 5.15
Dragoste cu `mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[
M1

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 14.35
Planeta albastră
15.35 Gospodarul
maghiar 16.35 Biserica vie 17.35 Expres carpatin 18.33
Șansa 18.55 Astăseară 20.05 Familia
19 22.25 Jurnalul
celor din v4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noapte
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

Mar\i 29 ianuarie 2019
Prima TV

Tim Matheson,
“Secrete `ngropate” 20.30
7.20 Tr[sni\ii din
NATO 8.00 Ellisa
9.30 Teleshopping
10.00 Mama mea
gătește mai bine
11.00 Teleshopping
11.30 Secrete de stil
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Elisa 17.10 Tr[sni\ii
din NATO 18.00 Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Secrete `ngropate 22.30 Starea
na\iei 23.30 Tr[sni\ii
din NATO 0.30 Focus din inima Rom]niei 1.00 Secrete
`ngropate (r) 3.00
Mama mea gătește
mai bine 4.00 Pintea
5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping
RTL Club

TVR 1

Rachel McAdams,
“Noroco;ii” - 22.10
7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Teleshopping 10.00 Perfect imperfect 11.00
Perfect imperfect
11.45 Teleshopping
12.30 Adev[ruri despre trecut 13.00 Aici,
acum 14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe
unu 16.00 Maghiara
de pe unu 17.00 Telejurnal 17.05 ~ntreb[ri
;i r[spunderi 18.00 ~n
spatele frontului 19.00
Pulsul zilei 20.00 Telejurnal 21.00 Rom]nia
9 22.10 Noroco;ii 0.00
Telejurnal 0.35 ~n
spatele frontului 1.30
#Creativ 1.55 Noroco;ii 3.45 Telejurnal
4.35 Rom]nia 9 5.25
Imnul României 5.30
Pulsul zilei
Duna TV

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 13.00 Focus
13.25 Budapesta zi și
noapte - ser. magh.
14.45 Dragii moștenitori - ser. magh.
16.45 Mentalistul ser. am. 17.20 Elif pe drumul iubirii ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 21.35 Între prieteni - ser. magh.
23.55 Secolul XXI –
legendele trăiesc cu
noi 3.55 Meseria lor<
americani
TV2

7.00 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Walker, copoiul din
Texas - ser. am.
15.40 Bani murdari,
dragoste curată – ser.
turc 16.40 Marimar
- ser. mex. 17.45
Cennet - ser. turc
20.00 Exatlon Hungar y - reality de
sporturi extreme
23.10 Columbo –
ser. am. 1.00 Faptele
extra - știri 5.40 În
capcană - ﬁlm germ.

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.35 Doctorul
de provincie – ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Jamie, vară,
festival – mag. gastronomic 15.20
Dragoste inﬁnită –
ser. turc 16.15 Șase
surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
22.25 Diagnoza - ser.
pol. 23.20 Grădina
cu cedri – ser. am.

Diet[
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Regimul alimentar recomandat pacien\ilor Kilogramele `n plus
;i psihoterapia
cu diverticulit[

Diverticulita este
afecțiunea caracterizată
de inﬂamarea diverticulilor ce apar pe pereții
intestinali. Diverticulii
sunt mici săculeți care se
formează atunci când
peretele
intestinal
cedează presiunii care
este pusă pe el.
În general, diverticulii
apar la nivelul colonului.
Dacă diverticulii nu sunt inﬂamați, pacientul suferă de
diverticuloz[ – o afecțiune
mai puțin gravă decât diverticulita.
Diverticulita poate crea
o serie de simptome și complicații serioase precum<
greață, febr[, dureri abdominale severe, abces, ﬁstule.
Alimentația poate ameliora, însă poate totodată și
să agraveze simptomele diverticulitei. Învață să îți asculți corpul și să eviți alimentele care îți accentuează
problema. Regimul alimentar trebuie modiﬁcat în caz
de diverticulit[, ﬁind o măsură care oferă alinare temporară, permițând sistemului digestiv să se odihnească
și să se refacă. În general,
după debutul diverticulitei,
se recomandă câteva zile de
dietă lichidă, alcătuită din
alimente precum< supă clară,
sucurile de legume/ fructe,
fără pulpă, apă, ceai.
Pe măsură ce starea pacientului se ameliorează,
medicul va permite introducerea
treptată
a
urm[toarelor alimente<
fructe gătite sau la conservă,
fără semințe sau coajă,
legume gătite sau la con-

servă, ouă, pe;te, carne de
pui, pâine, cereale cu un
conținut redus de ﬁbr, lapte,
iaurt sau brânză, orez alb,
paște.

Hidratarea este foarte
importantă
Treptat, se poate reveni
la dietă obișnuită, însă e indicat să se evite consumul
de alimente foarte grase,
procesate sau bogate în zaharuri, care favorizează inﬂama\ia. Se recomandă, de
asemenea, consumul de alimente bogate în ﬁbre, care
reglează tranzitul intestinal
și pot preveni astfel accentuarea simptomatologiei.
Printre alimentele bogate în conținutul de ﬁbre pe
care un pacient cu diverticulit[ ar trebui să le consume
se numără< cerealele integrale, peștele, fasolea, lintea,
sucurile din fructe precum
mere, pere, prune, legume
precum cartoful, mazărea
sau spanacul.
Pentru menținerea
sănătății digestive și pentru
prevenirea diverticulitei, se
recomandă evitarea consumului excesiv de carne
roșie, precum și a alimentelor bogate în grăsimi.
Hidratarea este foarte importantă pentru pacienții
care sunt diagnosticați cu diverticulit[.
Pe lângă regimul alimentar și tratamentul medicamentos prescris de medic,
pacientul cu diverticulit[
poate face următoarele lucruri pentru accelerarea vindecării, precum și pentru
prevenirea acestei boli gas-

trointestinale< adoptarea unui stil de viață activ, renunțarea
la
fumat,
menținerea unei greutăți
normale,
hidratarea,
folosirea toaletei imediat ce
apare nevoia de defecare.

La 70% dintre
pacien\i situa\ia
se amelioreaz[
Odată apăruți, diverticulii rămân acolo, nu pot ﬁ
eliminați decât prin îndepărtarea chirurgicală. Însă
prin modiﬁcarea dietei și
prin respectarea unor reguli
de bun sim\ pentru
menținerea sănătății digestive, pacientul poate reduce
șansele de infectare a diverticulilor.
Tratamentul folosit pentru combaterea inﬂamației
și/ sau infecției în caz de diverticulit[ este pe baz[ de
antibiotice, însă regimul alimentar are o contribuție
semniﬁcativă. Antispasmodicele și laxativele pot ﬁ,
de asemenea, folosite pentru
ameliorarea simptomatologiei până la ameliorarea situației pacientului.
În 70% dintre cazuri,
tratamentul medicamentos
și regimul alimentar reușesc
să amelioreze situația pacientului. În 30% dintre
cazuri însă, apar complicațiile și va ﬁ nevoie de tratament injectabil sau chiar de
tratament chirurgical.
După
recuperare,
medicul poate face o
colonoscopie pentru a vedea
dacă intestinul gros este refăcut complet.

Atunci când vorbim despre tulburări alimentare ce îmbracă forma unui deﬁcit alimentar
şi de greutate, ne aﬂăm cel mai probabil în situaţia
unui excedent de< griji, supărări, sarcini, responsabilităţi, cerinţe ale altora asumate de către cineva, sau propriile cerinţe supradimensionate în
raport cu resursele reale de care dispune persoana. Cu alte cuvinte, sub farfuriile pline se ascund multe temeri, griji, furii, neîmpliniri.
Foarte des, persoanele care au probleme cu
greutatea (s-au îngrăşat excesiv sau au slăbit excesiv) au la bază probleme emoţionale nerezolvate chiar de ani de zile. În acest caz, ajutorul
psihoterapeutic este esenţial prin faptul că psihoterapeutul însoţeste persoana în procesul de
conştientizare a adevăratelor probleme din viaţa
sa şi a adevăratei cauze pentru care aceste probleme apar, de exemplu o insuﬁcientă grijă şi iubire
de sine, traume, blocaje interioare, comportamente de autosabotaj, etc.
Abia după ce vindecăm cauza rădăcină a
acestor probleme, putem vorbi despre rezolvarea
problemei complexe a greutăţii corporale. Altfel,
este posibil să observăm că, pe termen lung,
curele de slăbire sau privaţiunile alimentare (în
cazul excesului), precum şi suplimentele alimentare, vitaminele, etc. (în cazul deﬁcitului)
pot să nu ﬁe de ajuns ori, cel mult, să ne ofere o
soluţie de moment, după care problema să revină.
Fireşte că toate aceste demersuri terapeutice şi
psihoterapeutice, daca sunt împletite cu un regim
de viaţă sănătos - sport, viaţă socială activă, hobby-uri, timp de calitate petrecut împreună cu cei
dragi, precum şi în natură etc. – sunt cu atât mai
eﬁciente.

Cum să rămânem echilibraţi?
Cum putem preveni aceste probleme? Abordând problema din mai multe direcţii şi
acţionând sinergic. Educarea copiilor noştri pentru a ﬁ cât mai în contact cu emoţiile lor şi cu încurajarea exprimării lor în mod verbal.
Solicitarea de ajutor psihologic specializat
atunci când traversăm perioade sau evenimente
diﬁcile în viaţa noastră, de exemplu despărţiri,
pierderea celor dragi, etc.
Solicitarea de ajutor psihologic specializat
atunci când observăm că probleme din trecutul
nostru mai mult sau mai puţin îndepărtat, ori
din copilărie, revin în prezent şi ne creează probleme. Spunem că trupul nostru reﬂectă relaţia
cu mama. Adică relaţia pe care o construim cu
el este o reﬂectare a relaţiei pe care am avut-o cu
mama noastră. Atunci când ne comportăm neglijent cu corpul nostru, sau cu cruzime, forţândui limitele până la extrem, fără milă, ori când ne
refugiem în dulciuri în exces atunci când parcursul nostru devine greu, nu strică să ne întoarcem un pic în trecut şi să facem o introspecţie
a felului în care ne-am simţit în relaţia cu mama.
Atenţie sporită la gândurile noastre şi la tiparele de gândire care ne duc predilect către o
interpretare negativistă a vieţii şi lumii înconjurătoare.
Activităţi care să ne liniştească tumultul mental şi să ne permită conectarea cu emoţiile şi corpul nostru< yoga, tai chi, masaj, meditaţie etc. În
general, cultivarea unui stil de viaţă în care să
simţim că trăim cu pasiune şi bucurie ﬁecare
moment. Atunci când viaţa noastră abundă de
aceste “ingrediente”, nu mai simţim nevoia să
umplem vreun gol în interiorul nostru cu altceva
exterior.

Programe TV
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Ioan Ani\a;,
“Audien\e
`n direct” - 18.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de diminea\[ cu Ioana Zaharia
18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Ioan
Anița; 19.30 :tirile
ITv 20.00 “Agenda
public[”, realizator
Stela C[dar
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 10 13.00 Observator
14.00 Aici eu sunt
vedeta! 16.00 Observator 17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Fructul oprit
22.45 Xtra Night Show
1.00 Armageddon Sf]r;itul lumii? 2.30
Acces direct (r) 4.00
Aici eu sunt vedeta!
6.00 Observator
TVR 2

Markus
Schmidbauer,
“Documentar 360°
“Geo - 14.00
7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Documentar
360°-GEO 8.30 Câştigă
România! 9.30 Cele
şase surori 10.30
Pescar hoinar 11.00
Mic dejun cu un campion 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Zile
cu stil 14.00 Documentar 360° Geo 15.00
Primăverii 15.30 Chef
de vedete 17.30 Iarna
amintirilor 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.10 Rocco şi
fraţii săi 23.15 ~n numele legii 0.25 Rocco
şi fraţii săi 3.20 În numele legii 4.20 Telejurnal TvR2 5.00 Gala
umorului 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate
nu ;tiai 6.15 Teleshopping

Pro TV

“La M[ru\[“ - 15.00

Pro Cinema

Charlize Theron,
“Aeon Flux” - 22.45

Pro 2
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Prima TV

Juno Temple,
“Secretul domni;oarei
G” - 20.30
7.20 Tr[sni\ii din NATO (r) 8.00 Elisa (r)
9.30 Teleshopping
10.00 Mama mea
g[te;te mai bine
11.00 Teleshopping
11.30 Happy News
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Elisa 17.10 Tr[sni\ii
din NATO 18.00 Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Secretul domni;oarei G 22.30
Starea na\iei 23.30
Tr[sni\ii din NATO
0.30 Focus din inima
Rom]niei 1.00 Cronica c]rcota;ilor 3.00
Mama mea g[te;te
mai bine 4.00 Cianura și picătura de ploaie
(r) 5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Teleshopping 10.00 Perfect imperfect 11.00 Perfect
imperfect
12.00
Teleshopping 12.30
Adev[ruri despre trecut 13.00 Aici, acum
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.00
Convie\uiri 16.00 Convie\uiri 17.00 Telejurnal 17.05 Interes general 18.00 În spatele
frontului19.00 Pulsul
zilei 20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.10 Miezul nopţii la
Paris 23.50 vorbe;te
corect! 0.00 Telejurnal
0.35 În spatele frontului 1.30 Toate-s vechi
şi 9-s toate (r) 2.00
Miezul nopţii la Paris
2.50 Rom]nia 9 (r)
3.30 Discover Romania
4.35 România 9 5.25
Imnul României 5.30
Pulsul zilei

Ionuţ Cristache,
“România 9” - 21.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
Ferma 23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Triplu
X-2 (r) 2.00 Lec\ii
de via\[ (r) 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

7.30 Mesaj din vietnam (partea II) 9.30
La bloc 12.00 Mesaj
din vietnam (partea
II) (r) 14.00 Un s[rut
de milioane (r) 16.15
Inelul - Partea I 18.15
La bloc 20.30 Automata 22.45 Aeon
Flux 0.30 Automata
(r) 2.30 Aeon Flux (r)
4.00 La bloc 5.45 La
M[ru\[ (r)

Kanal D

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

5<00 S[rituri cu schiurile - Sapporo 6<00
Schi alpin - Schladming 7<00 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 8<15S[rituri cu schiurile Sapporo9<00 Schi
alpin - Schladming
9<30 Formula - Santiago10<25 Hochei
pe iarb[ 10<30 Tenis
- Openul Australiei,
la Melbourne 11<30
Schi alpin- Schladming 12<00 Schi
alpin - Schladming
12<45 Formula E Santiago 13<45 Ciclism - Turul San
Juan 14<45 Snooker
- Berlin 18<00 Formula E - Santiago
19<00 Teenis Openul Australiei
20<05 Ştirile Eurosport 20<30 FOTBAL - Anglia 22.00
FOTBAL - Anglia
0.00 Scrim[ 0.55
Ştirile Eurosport
1.00 Schi alpinSchladming 1.45
Schi alpin- Schladming 2.30 Snooker Berlin 4.00 Schi
alpin - Schladming

6.55 Azi dimi-neața
9.50 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masă 14.35
Biserica vie 15.35
Expres carpatin
16.35 Banca de
școală 18.33 Familia 19.30 Jurnal
20.05 Planeta albastră 20.30 Jurnal
20.34 Astă seară
22.30 Jurnal mondial 22.51 Astănoapte 0.02 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05
Astro show 13.00
Focus 13.25 Budapesta zi și noapte –
ser. magh. 14.45
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.45
Mentalistul - ser. am.
17.50 Elif - pe drumul
iubirii – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
21.35 Între prieteni –
ser. magh. 22.25
Armă letală – ser. am.
1.25 Investigatorii –
ser. am-can.

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru –
em. în lb. rom. 9.45
Dragoste amețitoare
– ser. mex. 10.30
Doc-torul de provincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 13.50
Jamie, vară, festival
- mag. gastronomic
15.20 Dragoste
infinită – ser. turc
16.15 Șase surori –
ser. span. 17.10
Agentul Rex 18.05
Poșeta 19.35 Labirintul sorților – ser.
turc 21.35 Aristocrații – ser. am-englirl. 23.30 Mephisto
– film magh-germaustr.

Christian Sabbagh,
“Știrile Kanal D” 19.00

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 1001 de nopți
11.00 Puterea dragostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 Puterea dragostei
15.00 Teo Show
17.00 ~n c[utarea
adev[rului 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Povestea
noastr[ 22.30 Bravo, ai stil! 0.30 Știrile Kanal D (r) 1.45
Povestea noastr[
3.30
Puterea
dragostei(r) 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal
D

Tv 2

7.00 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Walker, copoiul
din Texas – ser. am.
15.40 Bani murdari, dragoste
curată – ser. turc
16.40 Marimar –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.00 Exatlon
Hungary – reality
de sporturi extreme 23.10 Columbo – ser. am.
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Tot ce trebuie s[ă;tii când alegi
un palton b[rb[tesc

TVR 1

Michelle Renaud,
“Raze de lun[“
- 19.00
7.30 Mama campionului (r) 8.30 ~n ritmul vie\ii 9.30
Teleshopping 9.45
Petale de singur[tate
10.45 Teleshopping
11.15 Tata de-a gata
(r) 13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut 14.30 ~n
ritmul vie\ii 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campionului 19.00 Raze de
lun[ 21.00 ~n ritmul
vie\ii 22.00 State de
Rom]-nia
23.00
Dragoste cu `mprumut 0.00 Raze de lun[
2.00 Petale de
singur[tate 3.00 Mama campionului 4.00
State de Rom]nia 5.15
Dragoste de `mprumut 6.00 ~ntr-o alt[
via\[

Mod[
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Eșți
pregătit
pentru
frigul de
afară? Dacă încă faci shopping în căutarea unui palton
în care să învestești, și vrei
să aﬂi care sunt tendințele
în materie de paltoane bărbăteșți de toamnă - iarnă, ai
ajuns la locul potrivit.
Descoperă în continuare ce
tipuri de paltoane bărbăteșți produse în România există în colecția
noastră, ce să alegi și care sunt materialele pe care ți le recomandăm
dacă vrei să cumperi un palton de
calitate!

Ce reprezintă
paltonul
în
garderoba
unui
bărbat?
Un
palton
bărbătesc
este o
piesă
esențială în
garderoba
masculină,
speciﬁcă sezonului
rece.
Pe lângă
faptul că te
protejează de
frig, el adaugă
stil și personalitate
oricărei
ținute pe care
alegi să o porți. Este una dintre
piesele în care merită să învestești,
pentru că îți va ﬁ utilă an de an,
indiferent de tendințe. Orice bărbat care se respectă merită o astfel
de piesă vestimentară în garderobă.
Când comanzi un palton pe
m[sură, te gândești la o investiție
pe termen lung, o investiție care
se m[soară în ani. Nu uita, paltonul este piesa care, adăugată
peste ținută poate crește valoarea
acesteia sau opusul, dacă vorbim
despre o piesă nepotrivită.

Ce tipuri de palton

poți alege?
Îți poți alcătui paltonul potrivit pentru tine în funcție de mai
multe criterii - totul depinde de
gustul și nevoile tale.
Descoperă cele mai emblematice modele de paltoane și geci
bărbăteșți pe care le poți asorta în
ținute cu stil sezonul acesta<
1. În funcție de tipul de închidere
Există două tipuri de
închidere atunci când vine vorba
de paltoane.

Paltonul închis cu un
singur rând de nasturi
Paltonul închis cu un singur
rând de nasturi este varianta clasică. Pe acesta poți să îl porți cu
un costum, dar și cu un pulover și
o pereche de jeans. Acest
tip de palton îți subțiază talia, deoarece
secțiunea de mijloc
are mai puțîn material față de varianta
de palton cu două
rânduri de nasturi.

Paltonul
cu două
rânduri
de nasturi
Paltonul cu
două rânduri de
nasturi
este
potrivit
dacă ai
un stil
mai
conservator
sau dacă
mergi la
evenimente
formale.
Acest
palton va ﬁ
întotdeauna
cambrat pe
corp, cu o
croială slim
ﬁt, și îți va
evidenția
statura atletică. Pentru
un look casual, poartă
paltonul
desfăcut la

de tipul de rever
Pentru un palton clasic, alege
reverul deschis. Este casual și se
potrivește cu un palton care se
închide cu un singur rând de
nasturi.
Pentru paltonul închis cu
două rânduri de nasturi, cel
mai bine este să alegi reverul ascuțit.
3. În funcție de tipul de
țesătură și material

Paltonul din
lână 100%
Pentru o
investiție în
calitate, îți
recomandăm
paltonul din
lână 100%.
Lâna este
durabilă,
călduroasă, iar un astfel
de palton va rezista impecabil timp de ani de
zile. Unele paltoane au
un strat de microﬁbră
adăugat pentru
protecție termică suplimentară,
dar dacă
nu
locuiești într-o zonă
unde temperaturile
sunt foarte
mici, lâna ar trebui să facă față cu
brio zilelor friguroase.
Lâna de la Loro
Piana, din care sunt
făcute paltoanele
Tudor Tailor, este
foarte ﬁnă și în
acela;i timp durabilă. Se folosește lână
de 400-500 de grame
pentru pardesie mai
ușoare (cele care se pun direct peste cămășă) și lână de
600-700 de grame pentru
paltoanele groase și călduroase, care se poartă peste
costum.

Paltonul din cașmir

nasturi.
2. În
funcție

Cașmirul este o altă
variantă de material potrivit
pentru paltoane, însă acest material este foarte prețios. La
cașmir, proveniența și producătorul sunt foarte importante.

Consilierii Tudor Tailor recomandă cășmirul din zona Khan.
Dacă nu este îngrijit cu
atenție, pot apărea urme
de uzură. În plus, prețul
unui palton de cașmir
poate ajunge la dublul
prețului unui palton din
lână. Pentru un palton
cu adevăraț deosebit,
poți alege un material din păr
de alpaca sau
vicuna.

Palton
bărbătesc
trei
sferturi
Noi îți recomandăm un palton lung până la
nivelul genunchilor (¾) - cu
variațiuni începând de deasupra genunchilor
și până puțîn
peste genunchi.
Dacă vrei un
palton croit pe
corp, într-un croi
slim ﬁt, cea mai
bună lungime este
cea la nivelul genunchilor.
Nu foarte diferită de
Paletot, acest tip de haină
era purtat de oﬁțerii englezi ai gărzii.
Ce o diferențiază însă
sunt cordonul din jurul
taliei și faptul că poate ﬁ
purtat cu doi sau trei nasturi.

Paltonul Ulster
Este un tip de palton
lung, cu 6 sau 8 nasturi.
Este recomandat dacă îți petreci
mult timp afară și este un palton
potrivit pentru călătorii.

Paltonul Polo
Acest palton era tipul clasic de
palton purtat de americani.
La început a fost purtat de
jucătorii de polo, însă în anii 1920
a devenit o piesă de rezistență
printre domnii care țineau la aspectul lor ﬁzic.
Este similar cu paltonul Ulster,
însă este confecționat din păr de
cămilă sau are o culoare speciﬁcă.

Programe TV
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Ioana Zaharia,
“Gimnastica de
diminea\[“ - 7.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de diminea\[ cu Ioana Zaharia
18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Eva
Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”, realizator Stela
C[dar 21.30 :tiri 22.00
Audien\e `n direct
(redifuzare)

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.00 Prietenii de la 10
13.00 Observator 14.00
Aici eu sunt vedeta 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 Ultimul trib<
Madagascar 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Prietenii de la 11 (r) 2.30
Acces direct (r) 4.15 Aici
eu sunt vedeta 6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Mihai Bobonete,
“Las fierbinți” - 20.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00
Lecţii de viaţă
15.00 La M[ruţă
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tirile Pro Tv 20.30
Las fierbinți 21.30
Ferma 23.30 :tirile Pro Tv 0.00
Las fierbinți (r)
3.00 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Andrei Barbu,
“MotorVlog” - 10.30

Ceyda Duvenci,
“1001 de nop\i” 9.15

7.30 Documentar 360°GEO 8.30 C];tig[
Rom]nia 9.30 Cele ;ase
surori 10.30 Motorvlog
11.00 Memorialul durerii - o istorie care nu se
`nva\[ la ;coal[ 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Natur[ ;i aventur[ 14.00
Documentar 360° Geo
15.00 Primăverii 15.30
Chef de vedete 16.30
Cele şase surori 17.30
Iarna amintirilor 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 19.45 Sport
20.10 Tărâmul fericirii
22.10 Caracati\a 23.15 ~n
numele legii 0.25 C];tig[
Rom]nia 1.25 Tărâmul
fericirii 3.05 În numele
legii 4.05 Telejurnal TvR
2 4.45 Sport 5.00 Destine
ca-n filme (r) 5.55 Imnul
României 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 1001 de nop\i
11.00 Puterea
dragostei 12.00
Știrile Kanal D
13.00 Puterea dragostei 15.00 Teo
Show 17.30 ~n
c[utarea adev[rului
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Povestea
noastră 23.00 Bravo, ai stil! 1.00 Știrile Kanal D (r) 2.15
Puterea dragostei
(r) 4.15 Povestea
noastr[ 6.00 Teleshopping 6.30 Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

Pro Cinema

Kristina Anapau,
“Tentația seducției
3” - 22.30

7.45 Mesaj din vietnam (r) - Partea a IIa 9.45 La bloc (r)
11.00 La bloc 12.15
Drumul spre Bali (r)
14.15
Inelul ParteaI 16.15 Inelul
- Partea a II-a 18.15
La bloc 20.30
Curierul 22.30 Tentația seducției 3 0.15
Curierul (r) 2.15
Tentația seducției 3
(r) 3.45 La bloc (r)
6.00 La Maruţă (r)

Eurosport
5<30 Snooker - Berlin
7<30 Schi alpin Schladming 8<00 Schi
alpin - Schladming
8<30 Tenis - Openul
Australiei, la Melbourne 9<35 Snooker
- Berlin 10<55 Snooker - Berli 14<00 Ciclism - Turul San Juan
15<00 Schi alpinchladming 15<45
Snooker - Berlin
19<00 Tenis - Openul
Australiei 19<45 Tenis
- Openul Australiei
20<40 Ştirile Eurosport 20<45 Snooker - Berlin 23<55 Ştirile Eurosport 0<00
Schi alpin - Schladming 0<30 Schi alpin
- Schladming Cupa
Mondială, la Schladming, în Austria 1<00
Biatlon - Antholz Cupa Mondială, la Antholz, în Italia 1<30
Formula E - Santiago
Campionatul FIA, la
Santiago, în Chile
2.30 Snooker- Berlin
Mastersul German, la
Berlin, în Germania
4.00 Formula E - Santiago Campionatul
FIA, la Santiago, în
Chile

Pro 2

Carlos Ferro,
“Mama
campionului” - 18.00
7.30 Mama campionului (r) 8.30 ~n ritmul
vie\ii 9.30 Teleshopping 9.45 Petale de singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de luna (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu imprumut
(r) 14.30 ~n ritmul
vie\ii 15.30 Petale de
singur[tate 16.30 ~ntro altă viaţă 18.00 Mama campionului 19.00
Raze de luna (r) 21.00
În ritmul vieții 22.00
State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Raze
de luna (r) 2.00 Petale
de singurătate (r) 3.00
Mama campionului (r)
4.00 Stare de Rom]nia
4.45 Dincolo de povestiri 5.15 Dragoste de
`mprumut 6.00 ~ntr-o
alt[ via\[
M1

6.55 Azi dimi-neața
9.53 Azi înainte de
masă 11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Banca
de școală 15.35
vârsta 16.35 Unio
28 17.35 Planeta albastră 18.33 Gospodarul mag-hiar
19.00 Jurnal 20.00
Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jurnal 0.02 Jurnal de
închidere
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Grig Chiroiu,
“Trăsniţii” - 17.10

6<50 Teleshopping
7<20 Trăsniţii 8<00
Elisa 9<30 Teleshopping 10<00 Mama
mea găteşte mai bine
11<00 Teleshopping
11<30 Casa< construcție și design
12<00 Teleshopping
14<00 Camera de râs
14<30 Teleshopping
15<05 Focus 16<00
Elisa 17<10 Trăsniţii
18<00 Focus 18
19<30 Mama mea
găteşte mai bine
20<30 Liceenii Rock
'n' Roll 22<30 Starea
Na\iei 23<30 Trăsniţii 00<30 Focus din
inima României
1<00 Cronica Cârcotaşilor 3<00 Mama
mea găteşte mai bine
RTL Club
7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 13.00 Focus 13.25 Budapesta
zi și noapte – ser.
magh. 14.45 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 15.45 Mentalistul – ser. am. 17.50
Elif – pe drumul iubirii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL 21.35 Între prieteni – ser.
magh. 23.25 O
pereche fără pereche
– ser. am. 1.55 Hotelshow – cele mai
bune cazări din
provincie
Tv2

7.00 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Walker, copoiul din
Texas - ser. am.
15.40 Bani murdari, dragoste curată - ser. turc 16.40
Marimar - ser. mex.
17.45 Cennet - ser.
turc 20.00 Exatlon
Hungary - reality de
sporturi extreme
23.10 Columbo ser. am. 1.30 Faptele
extra - știri

TVR 1

Gabriel Giurgiu,
“Europa mea”
- 17.05
7.00 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Teleshopping 10.00 Perfect imperfect 11.00
Perfect imperfect
12.00 Teleshopping
12.30 Adevăruri despre trecut13.00 Aici,
acum 14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te corect
15.00 Akzente 16.00
Akzente 17.00 Telejurnal 17.05 Europa
mea 18.00 În spatele
frontului 19.00 Pulsul
zilei 20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.10 Din dragoste
pentru Roma 0.00
Telejurnal 0.35 În
spatele frontului 1.00
Rom]ni care au
schimbat lumea 1.55
Din dragoste pentru
Roma 3.45 Telejurnal
4.35 România 9 5.25
Imnul României 5.30
Pulsul zilei
Duna TV

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.40 Dragoste amețitoare –
ser. mex. 10.30
Doctorul
din
provincie 13.01 Jurnal 13.50 Jamie,
vară, festival – mag.
gastronomic 15.15
Dragoste infinită –
ser. turc 16.05 Șase
surori – ser. span.
16.55 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
22.45 Toth Janos –
ser. magh. 23.20
Match Point – film
am-engl-lux.

S[n[tate
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Colagenul, un element important
`n s[n[tatea gastro-intestinal[
Colagenul este cea mai
mare ;i mai bogat[ protein[ din organism.
Reprezint[ aproximativ
25- 30% din proteinele totale ;i c]nt[re;te peste
30% din greutatea corpului nostru.
El este prezent `n ﬁecare
\esut al corpului< `n piele
(con\ine 80% colagen), p[r,
din\i, unghii, mu;chi, oase,
cartilaje (con\in 95% colagen),
pl[m]ni, vene, ochi, mucoasa
intestinal[, inim[, ﬁcat ;i `n
creier. Este adesea men\ionat
ca adezivul care \ine corpul
`mpreun[.
Exist[ peste 15000 de enzime produse `n pancreas iar
aminoacizii con\inu\i de colagen sunt c[r[mizile de baz[
pentru toate acestea. Colagenul con\ine glicin[, prolin[
;i hidroxiprolin[, cei trei
aminoacizi pe care corpul `i
folose;te pentru a-;i produce
propriul colagen, dar ;i al\i
aminoacizi importan\i precum< alanina, arginina, histidina, leucina, lizina, metionina,
tirozina, etc. Con\ine at]t de
mul\i aminoacizi, `nc]t ar
putea ﬁ practic numit „insulin[ natural[”, ﬁind foarte
beneﬁc `n diabet. Produsul
Colagen Forte con\ine colagen hidrolizat din cartilaj de
vit[, cu o mas[ molecular[
mic[, fapt care `i permite o absorb\ie rapid[ `n organism.
Odat[ cu v]rsta de 25 de
ani, capacitatea corpului de a
sintetiza colagen `ncepe s[
scad[ treptat, astfel `nc]t la
v]rsta de 50 de ani organismul
ajunge s[ mai produc[ doar
50% din cantitatea ini\ial[.
A;a apar ridurile din ce `n ce
mai pronun\ate, petele de
b[tr]ne\e, mi;c[rile tot mai
rigide – datorit[ tendoanelor
;i ligamentelor care se
rigidizeaz[, venele, arterele ;i
pl[m]nii `;i pierd ;i ele din
elasticitate - deoarece `n structura lor exist[ ﬁbre de colagen.
A;adar, pentru cei dornici de
re`ntinerire, dup[ v]rsta de 25
de ani este mai mult dec]t binevenit[ o suplimentare extern[ cu colagen.
Dincolo de re`ntinerire,
colagenul este foarte important ;i `n s[n[tatea gastro-intestinal[, pentru buna
func\ionare ulterioar[ a tuturor organelor din corp ;i a
`ntregului sistem imunitar.
Stilul de via\[ modern, at]t de
nes[n[tos (bazat pe toleran\[
sc[zut[ la stres, sedentarism,
poluan\i, pesticide, conser-
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Bron;ita este de
cele mai multe ori
consecin\a direct[
a fumatului
Bronșita este o infecție și o inﬂamație a învelișului căilor respiratorii
care leagă traheea de plămâni.
Bronșita este adesea declanșată de o infecție a căilor respiratorii superioare și dacă
nu este îngrijită poate duce la pneumonie.În
multe privințe bronșita seamănă mult cu o
răceală. De obiecei este cauzată de un virus,
după cum aﬁrmă unii specialiști în boli pulmonare. Tocmai din acest motiv antibioticele
nu sunt întotdeauna utile în tratarea acestei
boli. Atunci când bronșita este provocată de
bacterii, antibioticele devin eﬁciente. Bronșita
acută se vindecă de obicei de la sine în 1-2
săptămâni. Persoanele care au avut această
boală pot să rămână cu o respirație hârâită
sau șuierătoare luni de zile.

Sfaturi care s-ar putea
să vă ﬁe de folos

van\i, m]ncare super-procesat[ etc), duce `nt]i la inﬂama\ie ;i disbioz[ gastro-intestinal[, dup[ care provoac[
o descompunere a `ntregului
sistem, rezult]nd un simptom
dup[ altul, ajung]ndu-se
treptat la cre;terea permeabilit[\ii intestinale, cunoscut[ ;i sub denumirea de Sindromul Intestinului Permeabil. Acesta este practic pista
de plecare a majorit[\ii bolilor.
Cu aproape 2500 de ani
`n urm[, Hipocrate, p[rintele
medicinei, spunea c[ „orice
boal[ vine din intestine” iar
Elie Metchnikoﬀ, laureat al
premiului Nobel, a conﬁrmat
la r]ndul lui acest lucru,
spun]nd c[ „moartea `ncepe
`n colon”. Dar reabilitarea
tractului gastro-intestinal e
posibil[ ;i `ncepe chiar cu
aminoacizii din care e format
colagenul. Ace;tia lucreaz[
`mpreun[ pentru a elimina
bacteriile ;i \esuturile
nes[n[toase din intestine, reconstruiesc noi celule gastrointestinale, `nt[resc pancreasul ;i stimuleaz[ produc\ia de
acizi digestivi ;i enzime.
Totu;i, numai folosind
al[turi de colagen ;i un stil de
via\[ antiinﬂamator, pentru
regenerarea tractului gastrointestinal, urc[m `n trenul
s[n[t[\ii indicat de Hipocrate,
trecem prin gara elimin[rii
disbiozei ;i a repar[rii intestinului permeabil ;i

ajungem, `n ﬁnal, `n \ara
s[n[t[\ii mult dorite, unde
cobor]m doar noi iar bolile
r[m]n `n tren ;i pleac[ mai
departe. Foarte departe de
noi.
Colagenul este recomandat `n special `n urm[toarele
afec\iuni< artrit[, osteoartrit[,
dureri ;i inﬂama\ii (poate
`nlocui
cu
succes
analgezice/antiinﬂamatoare
precum< aspirina ;i ibuprofenul), riduri, vergeturi,
varice, celulit[, hemoroizi, osteoporoz[, c[derea p[rului,
r[ni/ulcera\ii ale pielii, metabolismul slab al lipidelor ;i
glucidelor, cancer (folosit preventiv – nu exist[ cancer f[r[
o dereglare serioas[ a sintezei
de colagen `n corp), gastroesofagit[ de reﬂux, sindromul
intestinului permeabil (repar[
mucoasa intestinal[), incontinen\[ urinar[, prolaps genital, intoxica\ii (prin activarea
limfei, a produc\iei de s[ruri
biliare ;i prin prezen\a
glicinei – care e ca un lipici
care ader[ la toxine ;i le elimin[ prin intermediul ﬁcatului
;i al bilei), leziuni ale oric[rui
organ din corp, cataract[,
prostatit[, obezitate, insomnie, migrene, anxietate, somnolen\[/oboseal[, regleaz[
glicemia ;i rezisten\a la insulin[ (prin prezen\a de 30%
a glicinei), memorie slab[,
musculatur[ slab[, s]nger[ri,
intoxica\ie cu alcool,
ateroscleroz[.

Renunțați la fumat. Este o decizie importantă de pus în aplicare mai ales dacă sunteți
suferind cronic. Renunțați la fumat și șansele
de a scăpa de bronșită cresc în mod spectaculos. Specialiștii spun că între 90 și 95 la sută
dintre bronșitele cronice sunt consecința directă a fumatului.
Dacă sunteți fumători de multă vreme, o
parte din vătămarea adusă plămânilor poate
ﬁ ireversibilă, dar cu cât este vorba de mai
puțini ani de fumat, cu atât este mai probabilă
vindecarea completă.
Evitați persoanele care fumează, iar dacă
propriul partener este fumător, determinațil să renunțe. Expunerea la fumatul pasiv poate
duce la bronșită.
De asemenea, este recomandat să întrețineți aportul de lichide. Prin consumul
constant de lichide limpezi veți ajuta la ﬂuidizarea mucusului și vă veți ușura tusea.
Acest lucru înseamnă să beți între 4 și 6 pahare
pe zi. Cele mai bune sunt lichidele calde sau
apa simplă. Specialiștii spun că este necesară
evitarea consumului de cafea și băuturi alcoolice deoarece sunt diuretice și stimulează
urinarea determinând pierderea unei importante cantități din lichidul acumulat.
Puteți interveni și în stabilirea unei atmosfere calde și umede. Aerul cald și umed
facilitează expectorarea mucusului. Dacă aveți
o ﬂegmă groasă sau diﬁcil de eliminat prin
tuse un vaporizator vă va ajuta să ﬂuidizați
secrețiile. O alternativă mai ieină la vaporizator este un vas electric pentru ﬁert apă,
plasat în dormitor.
Categoriile de persoane cu cel mai mare
risc de a contracta o bronșită sunt sugarii,
copiii mici, fumătorii, suferinzii de boli de
inimă sau de plămâni și vârstnicii. Toate aceste
persoane reprezintă categoriile la risc la
agravarea unei bronșite ajungând ușor la
pneumonie. Persoanele vulnerabile ar trebui
să evite activitatea extenuantă în aer liber și
efectuarea de exerciții ﬁzice când poluarea
aerului este ridicată.

