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Cum s[ăte îmbraci 
pentru o noapte la cazino

pag. 13pag. 13

Ionel Costescu, pre;edintele 
Asocia\iei “Codrenii”

invitat la emisiunea “Info Studio”
Sâmb[t[, ora 13.30, la Informa\ia TV



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 Gos-
podarul maghiar
16.35 vârsta 17.35
Ești acasă 18.53 As-
tă 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

7.00 Regatul S[lbatic 7.30
Documentar 360° Geo 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
Plimba\i ;i m]nca\i 15.30
Chef de vedete 16.30 Cele şase
surori 17.30 Prim[vara am-
intirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR2 19.45
Sport 20.00 Gala Umorului
21.10 ~n mintea lui Eve 22.50
Poate nu ştiai 23.10 Isenhart
1.25 Femei de 10, bărbați de
10 (r) 2.15 Femei de 10, băr-
bați de 10 (r) 3.05 Isenhart (r)
5.10 Telejurnal TvR 2 (r) 5.55
Imnul României 6.00 Cap
compas 6.30 Teleshopping

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 În
căutarea adevărului
14.30 Teo Show 17.00
Puterea dragostei  19.00
:tirile Kanal D 20.00
Povestea noastră 23.00
Bravo, ai stil! 1.00
Comedie de groaz[ 5
3.00 Puterea dragostei
5.30 Pastila de r]s 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştir-
ile Kanal D

7<00 Biatlon< Campionatul
Mondial, la Östersund, în
Suedia 7<30 Schi alpin< Cu-
pa Mondială, la Soldeu, în
Andorra Super-G 8<00 For-
mula e< Campionatul FIA,
la Hong Kong, în Hong
Kong 9<00 Biatlon< Campi-
onatul Mondial, la Öster-
sund, în Suedia 9<30 Ci-
clism< Cursa Paris-Nisa, în
Franţa 10<30 Ciclism< Cursa
Tirreno - Adriatico 11<30
Biatlon< Campionatul Mon-
dial, la Östersund, în Suedia
12<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soldeu, în An-
dorra 12<30 Schi alpin< Cu-
pa Mondială, la Soldeu, în
Andorra 13<00 Fotbal< Liga
Campionilor UEFA 13<45
Omnisport< Watts 14<00
Fotbal< Liga Europa.
Tragerea la sorţi 14<30 Bi-
atlon< Campionatul Mondi-
al, la Östersund, în Suedia
15<00 Ciclism< Cursa Paris-
Nisa, în Franţa 16<15 Ci-
clism< Cursa Paris-Nisa, în
Franţa 17<45 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Lillehammer, în Norvegia
18<15 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială , în Norve-
gia 19<50 Ştirile Eurosport
19<55 Ciclism< Cursa Paris-
Nisa, în Franţa 20<45 For-
mula e< Campionatul FIA,
la Hong Kong, în Hong
Kong 21<40 Ştirile Eu-
rosport 21<45 Curse de
maşini< Campionatul Mon-
dial de anduranţă, la Se-
bring, în Statele Unite 4<00
Curse de maşini< Campi-
onatul Mondial de an-
duranţă, la Sebring, în
Statele Unite 6<30 Biatlon<
Campionatul Mondial, la
Östersund, în Suedia

8.10 Cinci conti-
nente 8.35 Poșeta
10.00 Festivitate de
15 martie 11.30 Fes-
tivitate din fața Mu-
zeului Național
13.02 Jurnal 13.45
Patria, înainte de
toate 15.10 Agentul
Rex 16.05 Ce a dorit
națiunea maghiară?
17.15 Un nabab
maghiar -  f i lm
magh. 19.00 Jurnal
20.30 Kárpáthy
Zoltán – film magh.
22.35 Cei 80 de hu-
sari – film magh.

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport

2 Informa\ia zilei vineri 15 martie 2019Programe TV

7.30 Mama campionu-
lui (r) 8.30 Dulce-
amarui (r) 9.30 Tele-
shopping 9.45 Petale de
singur[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15 Și
fără sâni există Paradis
(r) 13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30
Dulce-amarui (r)
15.30 Petale de sin-
gur[tate 16.30 Într-o
altă viaţă 18.00 Mama
campionului 19.00 Și
fără sâni există Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Și fără
sâni există Paradis 2.00
Petale de singurătate (r)
3.00 Mama campionu-
lui (r) 4.00 State de Ro-
mania (r) 4.45 Ce se
`nt]mpl[ doctore? 5.00
Dragoste de ̀ mprumut
5.45 Într-o altă viaţă (r) 

7.20 Trăsniți (r) 8.00
Capri (r) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma mea gătește mai
bine 11.00 Teleshop-
ping 11.30 Chef
Dezbr[catu’ 12.00
Teleshopping 14.00
Benny Hill Show
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Capri 17.10 Trăsniți
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Profetul, aurul
și ardelenii 22.30
Trăsniții (r) 1.30 ~n
buc[t[rie cu Horia
v`rlan (r) 2.30 Ma-
ma mea gătește mai
bine (r) 3.30 Focus
(r) 4.30 Haiducii lui
Șaptecai (r) 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect im-
perfect 11.00 Perfect im-
perfect 11.45 Teleshop-
ping 12.30 Parlamentul
României 13.00 Aici,
acum 13.55 vorbe;te
corect! 14.00 Telejurnal
14.45 Teleshopping 15.00
Fără etichetă 16.00 EU-
RO polis 17.00 Telejurnal
17.05 Banii tăi 17.30
Lumea azi 18.00 Obser-
vatori la Parlamentul Eu-
ropean  18.30 Cooltura
19.00 Pulsul zilei  20.00
Telejurnal 21.10 Sfântul
Patrick< o legendă irlan-
deză 22.50 Discover
Rom]nia 23.00 Recurs la
moral[ 0.00 Telejurnal
0.35 Istorii ascunse 1.00
Piraţii Kaiserului 2.00
Cooltura 2.50 Profesion-
iştii... cu Eugenia vod[
3.20 M.A.I. aproape de
tine 3.45 Telejurnal (r)
4.35 Pulsul zilei (r) 5.25
Imnul Rom]niei 5.30
Teleshopping

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Românii au
talent 23.30 vlad
1.30 Lec\ii de via\[
2.30 La M[ruţă (r)
4.00 vorbe;te
lumea (r) 6.00 Ce
se întâmplă doc-
tore? (r) 6.30 Arena
buc[tarilor 

7.45 Un altfel de
Cr[ciun (r) 9.45 La
bloc (r) 12.15 O zei\[
pe p[m]nt (r) 14.30
Drumul spre Bali (r)
16.30 Goana dup[
aur 18.15 La bloc
20.30 Zece ani 22.45
Cel mai îndrăgostit
bărbat 0.45 Zece ani
(r) 2.45 Cel mai în-
drăgostit bărba (r)
4.15 La bloc (r)  6.00
La bloc (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani  12.00 Observa-
tor 14.00 e Wall -
Marele Zid  16.00 Ob-
servator 17.00 Acces
direct  19.00 Observa-
tor 20.00 Armaged-
don - Sfârșitul lumii?
23.15 Ultimul trib<
Madagascar 1.30 Bat-
man se `ntoarce 4.00
e Wall - Marele Zid
(r) 6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de diminea\[
18.30 Cultură, realizator
Eva Laczko, invitat prof.
Toroczkay Sándor  19.30
:tiri 20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Mihai
Sălceanu, invitați vasile
Moi;, Ioan Corneanu,
Mircea Dobra

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV
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Patrick Bergin,
“Sfântul Patrick< o

legendă irlandeză” -
21.10 

Andra,
“Rom]nii 

au talent” - 20.30

Mircea Dobra, 
invitat la “Agenda

Publică” - 20.00

Edgar Ramírez,
“Goana dup[ aur’ -

16.30

Can Yaman,
“Dulce-am[rui” -

21.00
“Mama mea g[te;te

mai bine” - 19.30
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6.20 În capcană –
ser. germ. 8.45
Domnișoarele –
film am. 11.20 În
vecii vecilor – film
am.  13.40 Educa-
torul de grădiniță
-  film am. 15.25
Stelele din Eger –
film magh. 19.55
Exatlon Hungary
– reality de spor-
turi extreme 23.55
Aurul – film am.
2.30 Havana  -
film am. 

TV2

7.35 Clubul de
puști 10.40 visăto-
rul – film am.
12.40 Enigma ari-
pilor – film am.
14.10 Mamă! –
film am.  16.10 Că-
țelușul – film am.
19.00 Jurnal RTL
20.25 Kincsem
(Comoara mea) –
film magh. 22.55
Budapest Noir –
film magh. 2.45
CSI< Investigatorii
5.10 Extralarge –
ser. am-it.

RTL Club
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Hrănirea șarpelui
de casă nu te va încân-
ta prea mult< atunci
când este domesticit,
el trebuie hrănit cu
greieri, aceasta fiind
cea mai sigură vari-
antă. Pentru a mai
varia dieta, îi poți da
și viermi, râme, păian-
jeni sau alte „delicii”.

Pentru că nu sunt
foarte mari, șerpii de casă
au nevoie de un acvariu
de dimensiuni medii, însă
ceea ce trebuie neapărat să
îi asiguri este spațiu verti-
cal pentru cățărare. De
obicei se folosesc acvarii
cu volum de 100 de litri,
considerate ideale pentru
acest tip de șarpe.

Pentru a reduce din
stresul șarpelui și a-i crea
un mediu confortabil, poți
să îi pui plante non-toxice
în acvariu, care să îl facă
să se simtă că în natură. Ar
trebui să umpli cam o
treime din acvariu cu astfel
de plante. Totodată, asig-
ură-te că are un adăpost
(de exemplu o cutie de car-
ton) în care să se retragă
când se simte amenințat.

Cum se îngrijește 
șarpele de casă

Dacă te interesează un

asemenea animal de com-
panie, probabil că vrei să
știi mai multe detalii de-
spre comportamentul lui
în prezența omului. 

Șarpele de casă nu este
un animal care să se
atașeze de stăpân, dar este
docil în general. Acesta nu
prea mușcă omul, ci doar
se apără prin atacuri
„false” și sâsâit, care
seamănă cu cel al șerpilor
veninoși. 

Probabil că te va
amuza să afli că un șarpe
de casă este foarte viclean
și se preface a fi mort dacă
atacatorul se apropie prea
mult de el. Ba chiar joacă
rolul cu măiestrie< stă pe
spate, deschide gura și
scoate limba!

El poate inclusiv să se-
crete sânge din nas și gură

pentru ca prădătorul să
creadă că este mort!

Comportamentul 
șarpelui de casă

În apartament, șarpele
de casă poate fi ținut într-
un acvariu. 

Însă trebuie să pre-
cizăm că hrănirea lui poate
să fie dificilă, pentru că nu
este tocmai cel mai pri-
etenos animal, motiv pen-
tru care se recomandă că
numai persoanele cu ex-
periență să îl țină pe post
de animal de companie.

Șarpele de casă preferă
mediile umede, pentru că
se hrănește preponderent
cu insecte și broaște, pe
care le înghite cu totul, cu
o viteză uimitoare. De
aceea, cel mai adesea este
de găsit în mlaștini sau pe

lângă lacuri. Interesant
este că poate să stea sub
apă foarte mult timp (cir-
ca o oră), aceasta fiind o
bună ascunzătoare pen-
tru el când este vânat de
prădători. Pe timpul zilei,
ca multe alte specii de șer-
pi, stă la soare pentru a
înmagazina căldura.

Mediul în care 
trăiește 

Cel mai adesea, șarpele
de casă este oliv sau gri,
dar există și specii albi-

noase. Pe burtă este galben
sau alb și are urme tri-
unghiulare sau drep-
tunghiulare. O caracteris-
tică specifică speciei este
gulerul pe care îl are mai
jos de cap, o combinație de
galben și negru, cu aju-
torul căruia poate fi distins
cu ușurință de alte specii
veninoase de șerpi. 

Cea mai clară dis-
tincție între femele și mas-
culi este faptul că primele
sunt adesea mult mai mari,
putând ajunge și până la
1,80 metri lungime.

Din cauză că seamănă
cu viperă, șarpele de casă
este adesea ucis, însă spe-
cia nu este clasificată ca fi-
ind în pericol.

Cum arată șarpele 
de casă

Șarpele de casă este un
animal european și reprez-
intă cea mai mare reptilă
terestră de pe teritoriul
Marii Britanii. Nu este vor-
ba despre un șarpe mic, ci
unul de circa 1,50 metri la
maturitate. Acest șarpe,
numit științific Natrix na-
trix, nu reprezintă un peri-
col pentru oameni și nu
omoară prin constricție
sau prin mușcătura veni-
noasă, motiv pentru care
poate fi ținut în casă, într-
un acvariu.

Ce nu știai despre 
șarpele de casă

Află mai multe curioz-
ități despre acest animal de
companie neobișnuit!
Chiar dacă pentru cei mai
mulți oameni un animal
de companie ideal este un-
ul pufos, cu o privire bla-
jină și o fire jucăușă, există
și mulți pasionați de reptile
care preferă să aibă în casă
șopârle sau chiar șerpi.
Acestea sunt mai dificil de
îngrijit și au nevoi speciale,
dar sunt și fascinante într-
o anumită măsură, cel
puțin pentru persoanele
care nu se tem de ele.
Șarpele de casă nu este o
specie periculoasă pentru
oameni, deși nu este ușor
de îngrijit,  din cauza
„timidității” sale.

Curiozit[\i despre ;arpele de cas[ă

Caracatiţele sunt
unele dintre cele mai
„bătrâne” şi mai im-
presionante
creaturi de pe
planetă.

Nu-
meroasele lor
braţe le-au fă-
cut să devină
subiectul celor mai
montruoase legende
deşi, dacă este să ne
luăm după oamenii de
ştiinţă, caracatiţele ne
seamănă mai mult decât
am crede.

În ciuda creierului de
mărimea unei nuci, cara-
catiţele sunt mai isteţe
decât se crede. 

Creierul lor este com-
pus în medie din 500 de
milioane de neuroni, în
timp ce creierul uman
conţine în jur de 100 

de 
miliarde

de neuroni. Se pare că sunt
cele mai deştepte neverte-
brate şi pe bună dreptate<
s-a dovedit că aceste ani-
male marine au atât mem-
orie de scurtă durată, cât şi

de lungă durată, că
sunt capabile să
evadeze din ac-
varii şi să scape
din labirinturi,

cât şi să se stre-
coare nevăzute la

bordul ambarcațiu-
nilor!

Caracatiţele au
ochi destul de

com-
plecşi,
care
nu

seamănă
deloc cu ai noştri. Ceea ce
este uluitor este că ochii îşi
menţin orientarea con-
stantă, indiferent de poziţia
în care se află corpul ani-
malului. În plus, ochii lor
sunt foarte mari şi bine
dezvoltaţi, iar pupilele sunt
orientate orizontal. Pentru
a scăpa de prădători, cara-
catiţa produce o “cerneală”
pe care o aruncă în aceştia,

obţinând timp să fugă.
Această cerneală poate
avea trei culori< roşie, nea-
gră sau maron, şi este com-
pusă din melanină, acelaşi
pigmen care colorează
părul şi pielea oamenilor.

Neavând schelet intern
şi nici extern, caracatiţele
au o uimitoare capacitate
de a se strecura prin cele
mai mici orificii, schim-
bându-şi în acelaşi timp
forma corpului. Singura
porţiune solidă din com-
ponenţa corpului cara-
catiţei este “craniul” carti-
laginos.

Toate caracatiţele sunt
veninoase, dar numai cara-
catiţa cu inele albastre are
capacitatea de a ucide un
om. Pe cât sunt de fru-
moase, pe atât sunt de
veninoase. 

Caracatiţele au trei in-
imi  - primele două se
ocupă să transporte sân-

gele exclusiv la branhii, în
timp ce cea de-a treia are
rolul de a pompa sânge în
întreg corpul animalului.

Cele aproximativ 1600
de ventuze nu au doar rol
tactil, ci şi olfactiv< le ajută
pe acestea să detecteze
mirosurile. Masculii folos-
esc unul dintre braţe drept
organ reproducător. În
timpul fecundării, acesta
se rupe. 

Nicio grijă, însă! El
creşte la loc, până la urmă-
torul sezon de îm-
perechere.

Indiferent de gen, cara-
catiţele trăiesc între trei şi
cinci ani, fapt ce le lim-
itează cunoştinţele. Oa-
menii de ştiinţă sunt de
părere că, dacă media de
viaţă ar fi mult mai mare,
acestea ar deveni in-
teligenţa cu forţă domi-
nantă pe pământ.

Caracati\a - secretele celui mai în\elept animal marin



8.05 Desene animate
10.45 Trendmania
12.55 Bagajul 14.00
În capcană – film
germ. 14.30 Doc Hol-
lywood – film am.
16.50 Maimuța Char-
lie în familie – ser.
germ. 17.55 Inspec-
torul Alex – ser. pol.
19.55 Minyonii – film
am. 20.55 Mumia se
întoarce – film am.
24.45 St. vincent se
întoarce – film am.
2.55 Criminalul Chi-
cago – ser. am. 5.25
Inspectorul  Alex –
ser pol.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte
de masă 13.01 Jur-
nal 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 mon-
dial 22.51 Astă
noapte  1.02 Jurnal
de închidere

7.30 Clubul de puști
10.00 Șoricelul Mic-
key 12.05 Brandma-
nia. 12.40 Autogram
– pentru șoferi 13.10
O pereche fără pere-
che – ser. am. 14.15
Kincsem – film magh.
16.55 Un gagiu obți-
nut prin muncă – film
am. 19.00 Jurnal RTL
21.00 Profesorul – ser.
magh. 22.05 Încurcă-
tura - film am. 24.40
101 de cățeluși - film
am. 2.55 viața este
bună savurând-o -
film am.

7.00 Chef de vedete (r)
8.00 Chef de vedete (r)
9.00 Arm[sarul s[lbatic
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 Handbal
feminin Cupa României-
optimi< Rapid Bucureşti-
Gloria Bistriţa 12.30
Gala Umorului 13.30 Fe-
mei de 10, bărbați de 10
14.30 Femei de 10, băr-
bați de 10 15.30 Cap
compas 16.00 Memori-
alul Durerii - o istorie
care nu se ̀ nva\[ la ;ocal[
17.00 Zile cu stil 17.30
Motorvlog 18.00 Mo-
torvlog 18.45 E vremea
ta 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.10 Rev-
olu\ia  22.15 Onoare ;i
respect 0.10 Zile cu stil
(r) 0.35 Motorvlog (r)
1.10 ~n mintea lui Eve
2.40 Onoare şi respect (r)
4.20 Arm[sarul s[lbatic
(r) 5.10 Telejurnal TvR2
5.55 Imnul României
6.00 Motorvlog 6.30
Telehopping

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 1001 de nop\i
11.00  Sport, dietă
şi o vedetă 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ROventura
14.00 Asta-i Ro-
m]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 ROven-
tura 3.15 Puterea
dragostei (r) 5.15
Pastila de râs 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

7<00 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială,
în Norvegia 8<05 Ci-
clism< Cursa Paris-
Nisa, în Franţa 9<00
Schi alpin< Cupa Mon-
dială, la Soldeu, în An-
dorra 12<15 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mon-
dială, în Norvegia
13<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soldeu, în
Andorra 14<15 Fotbal<
Anglia 16<15 Omnis-
port< Watts 16<30 Fot-
bal< Premier League
19<00 Omnisport<
Watts 19<15 Fotbal<
Anglia 21<20 Omnis-
port< Watts 21<45 Fot-
bal< Anglia 0<00 Ci-
clism< Cursa Paris-
Nisa, în Franţa 0<25
Ştirile Eurosport 0<35
Biatlon< Campionatul
Mondial, la Östersund,
în Suedia 2<00 Super-
bike< Campionatul
Mondial, la Buriram,
în ailanda 2<30 Ci-
clism< Cursa Paris-
Nisa, în Franţa 3<15 Ci-
clism< Cursa Tirreno -
Adriatico 4<00 Ciclism<
Cursa Paris-Nisa, în
Franţa 5<00 Ciclism<
Cursa Tirreno - Adri-
atico 6<00 Biatlon<
Campionatul Mondial,
la Östersund, în Suedia 

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.50 Aveți și
voi animale? 11.25
Magazin de familie
13.02 Jurnal 13.55
Doc Martin – ser.
engl. 15.00 Simțuri
și sentimente - film
am. 16.35 Nu obiș-
nuiesc să mint –
film magh. 18.00
Înger gastronomic
19.00 Jurnal 20.30
Doar teatru, nimic
altceva – ser. magh.
21.30 Fluturele  -
film fr. 23.02 Copii
secolului – film fr.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Al Pacino,
“Revolu\ia” - 20.10

C[t[lin Botezatu,
“Bravo, ai stil!” -

23.00
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7.15 Mama campionu-
lui (r) 8.15 Dulce-
am[rui (r) 9.15 Tele-
shopping 9.45 Petale de
singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15 Și
fără sâni există Paradis
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30
Dulce-am[rui (r) 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campi-
onului 19.00 Și fără sâni
există Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Și fără sâni există
Paradis 2.00 Petale de
singurătate (r) 3.00 Ma-
ma 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   

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Capri (r)
9.30 Teleshopping
10.30 Secrete de stil
11.00 Benny Hill
Show 11.30 Cu lu-
mea-n cap 12.00
Teleshopping 13.30
Extemporal la diri-
genție 15.30 Chef
Dezbr[catu’ 16.00
Profetul, aurul și
ardelenii  (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 Evadarea
22.30 ~nt]lnire per-
iculoas[ 1.00 Eva-
darea (r) 3.00 Por-
tretul unei r[piri (r)
5.00 Focus (r) 6.00
Cu lumea-n cap (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Oameni ca noi (r) 7.30
Istorii ascunse 8.00 Primii
pa;i 9.00 Şah-mat 9.30
M.A.I. aproape de tine
10.00 vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza prezintă
11.30 Constructorii de vi-
suri 12.00 Exclusiv `n
Rom]nia 12.50 Istoria cu
virgil 13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal 14.30
Adev[ruri despre trecut (r)
15.00 Ora regelui (r) 16.00
Izola\i `n Rom]nia 16.50
Banatul montan 17.25 Live
sal[ 17.30 Handbal mas-
culin< CSM Bucure;ti-AHC
Dun[rea Călăraşi 19.00
Teleenciclopedia 20.00
Telejurnal 21.00 Apocalip-
sa< Primul Război Mondial
22.00 Managerul de noapte
22.55 Managerul de noapte
23.50 Profesioni;tii... cu Eu-
genia vod[ 0.50 Online/Of-
fline 1.50 Primii pa;i 2.45
Managerul de noapte (r)
3.30 Managerul de noapte
4.15 Istoria cu virgil 4.30
Apocalipsa< Primul Război
Mondial (r) 5.25 Imnul
României 5.30 Teleshop-
ping 6.25 Moment Art (r) 

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT 10.30
Superspeed la Pro
Tv 11.00 Ce spun
românii (r) 14.00
Juwanna Mann
15.45 Românii au
talent (r) 19.00 :tir-
ile Pro Tv 20.00
007< Partea lui de
consolare 22.00
Amprenta mor\ii
23.45 Juwanna
Mann (r) 1.30 Las
fierbin\i (r) 3.15 Ce
spun rom]nii (r)
5.00 I Like IT (r)
5.30 Superspeed la
Pro Tv (r) 6.00
Lec\ii de via\[

7.00 Ce spun rom]nii
(r) 9.00 Concert An-
dra “Tradi\ional”
10.30 La bloc (r) 12.45
Un altfel de Crăciun
(r) 14.45 Goana după
cadou (r) 16.30 Eu și
Marley< Cățelușul
18.15 La bloc 20.30
Romane și psihoter-
apie 22.30 Pe jum[tate
mort 2 0.30 Cel mai
îndrăgostit bărbat (r)
2.15 Pe jum[tate mort
2 4.00 La bloc (r) 6.00
La bloc (r) 6.30 Ce
spun românii (r) 

7.00 Observator 9.30
Fructul oprit 12.30 Asia
Express 13.00 Observa-
tor 13.15 Asia Express
19.00 Observator 20.00
iUmor  23.00 Casa în-
toarsă pe dos 1.00 Ar-
mageddon - Sfârșitul lu-
mii? (r) 4.00 Ultimul
trib< Madagascar (r)
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Za-
haria 7.00 :tiri 9.00 “La
psiholog” 10.00 Spi-
ridu; Ghidu; 11.30
Agenda Public[ (r) 13.30
“Info Studio”, realizator
Ioan Ani\a;, invitat Ionel
Costescu 14.45 Balul de
Lăsatu’ Secului 17.30
Taina credin\ei (limba
maghiară), realizator Eva
Laczko, invitat preot Ist-
vanfi Szilard 20.00 Via\a
la \ar[ cu Ioan Anița;
21.00 “Iat[ omul” cu
Gabriel Ghi;an
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Tom Hiddleston,
“Managerul de
noapte” - 22.00

George Buhnici,
“I Like IT” - 10.00

Preot Istvanfi 
Szilard,

invitat la “Taina 
Credinței” - 17.30

Carolina Sepulveda,
“:i f[r[ s]ni exist[

Paradis” - 19.00
“Eu și Marley<

Cățelușul” - 16.30
“Flash monden” -

19.30
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Fiecare dintre noi a simţit măcar o
dată în viaţă că o persoană din anturajul
său este mare manipulator. 

De regulă, oamenii darnici, generoşi,
devin foarte des ţinta manipulatorilor pentru
că bunătatea lor şi altruismul îi fac să nu poată
spune „Nu” în situaţii în care în mod normal
ar trebui să o facă. 

Omul generos, 
săritor şi deschis

Persoanele care au prostul obicei de a prof-
ita de pe urma altora, manipulatorii, merg
foarte mult pe varianta că omul generos va
sări mereu în ajutor pentru că nu e capabil să
refuze a ajuta pe cel de lângă el. Persoanele
săritoare şi deschise cad mereu pradă manip-
ulatorilor pentru că acestea se gândesc la fap-
tul că deşi au fost înşelate vreodată, nu pot
generaliza, nu pun pe toată lumea în aceeaşi
oală, nu poartă pică. Mai mult decât atât, ma-
nipulatorii ştiu că aceste persoane deschise şi
apte mereu să ajute se vor simţi vinovate să
spună nu, să refuze. 

Tocmai de acest sentiment de vinovăţie
trebuie să învăţăm să scăpăm pentru a-l putea

rosti pe “Nu”, spun specialiştii. Primul pas ce
îl avem de făcut este să ne gândim ce pre-
supune să facem dacă acceptăm ceea ce ni se
cere, să ne gândim la propriile noastre obiec-

tive şi cât de mult ne-ar încurca să cuprindem
în planul nostru de acţiuni alte activităţi. Mai
bine spus, cât de mult am avea de deviat de la
propriul nostru plan, atât din punct de vedere
al obiectivelor, atingerii lor, cât şi al timpului
pierdut. vom avea astfel în vedere urmările
pe termen scurt, dar şi pe termen lung la ceea
ce avem de făcut acceptând solicitarea. Nu
trebuie să omitem faptul că totul s-ar putea
termina cu pierderi de timp, bani, bunuri per-
sonale. 

Un “Nu” simplu 
şi la obiect, fără detalii

Acestea avute în vedere, primul răspuns
pe care îl putem da când ni se cere ceva e să
ni se acorde timpul necesar pentru a lua o de-
cizie cu privire la solicitare. Nu cerem noi să
ni se spună când să dăm răspunsul, ci stabilim
chiar noi încadrarea în timp. Dacă după anal-
iza făcută ajungem la concluzia că vrem să re-
fuzăm cererea vom rosti cuvântul “Nu” astfel
încât să ne facem înţeleşi din prima clipă, un
“Nu” cu respect şi întemeiat pe explicaţii sim-
ple şi la obiect, adică fără a intra în multe de-
talii. Este cea mai recomandată metodă de a
refuza o sarcină, o cerere sau chiar o ofertă. 

Există şcoli care ne învaţă manage-
mentul contabilităţii, al companiilor,
cum să devenim buni manageri din
punct de vedere profesional. 

Specialiştii în dezvoltare personală ne spun
că e indicat să ne îndreptăm mai mult atenţia
spre managementul emoţiilor care le trăim
pentru a înţelege cât mai bine şi a gestiona la
fel de bine toate trăirile noastre interioare. 

Nu e suficient să ştim ce sunt
emoţiile, subiectul trebuie 
aprofundat

Managementul emoţional, aşadar, e
subiectul ce îl abordăm în rândurile de mai
jos. La prima vedere ar putea părea destul de
simplă tema, mai ales că ştim fiecare dintre
noi ce e o emoţie. Ştim că avem de-a face atât
cu emoţii negative, cât şi cu emoţii pozitive şi
am mai aflat că emoţiile negative sunt şi ele
parte din viaţa noastră, parte ce nu poate lipsi,
iar în unele situaţii nu sunt un chiar aşa de rău
“bau-bau” pe cât par. 

Asumarea 
responsabilităţilor 
pentru reacţiile noastre

În primul rând, specialiştii ne recomandă
să ne asumăm responsabilitatea pentru reacţi-

ile ce le avem. Este un prim pas deosebit de
important pentru că acesta e şi cel care ne în-
vaţă că nu suntem victime ale propriilor noas-
tre emoţii. Reacţia emoţională trebuie să fim
capabili să o recunoaştem din prima clipă în
care apare. Ce stare ne creează de fapt? Simţim
că ritmul respiraţiei scapă de sub control,
simţim tensiune şi presiune. De unde vin aces-
te stări? Tocmai de la emoţiile ce le trăim. E
important să nu intrăm în panică, să nu ne

speriem. Trebuie să fim capabili să re-
cunoaştem emoţia ce o simţim, să o acceptăm
aşa cum e ea şi să nu ne speriem că aceasta şi-
a făcut apariţia. Nu ne pune la încercare, dar
e bine de ştiut că dacă nu o recunoaştem şi nu
ştim să o interpretăm ne vom afla în imposi-
bilitatea de a o schimba. Ori trăind frecvent
stări emoţionale ce ne pun la încercare care
mai de care, ajungem pe termen lung să ex-
perimentăm foarte multe stări negative pe
toate planurile vieţii de zi cu zi. 

Specialiştii ne atrag atenţia asupra urmă-
torului pas, şi anume acela în care trebuie să
găsim cauza emoţiei. S-ar putea ca această
emoţie să fie cauzată de furie, tristeţe ori teamă,
iar în toate aceste situaţii emoţiile ce se de-
clanşează sunt foarte puternice pentru că
simţim un pericol. Identificând cauza emoţiei
putem, prin exerciţiu, desigur, să limităm
reacţiile la factorii ce le cauzează, să identi-
ficăm emoţia în sine, să o acceptăm şi funda-
mentat să mergem mai departe luând deciziile
corecte. 

Detaşare şi eliberarea minţii

Nu trebuie să uităm faptul că noi înşine
suntem capabili să ne schimbăm în mod voit
starea emoţională. Şi acest fapt se produce prin
exerciţiu. Managementul corect al stărilor
emoţionale se bazează foarte mult pe re-
cunoaşterea emoţiilor, pe detaşare, eliberarea
minţii şi concentrare pe ceea ce e important
pentru noi. 

Sentimentul de vinov[\ie ;i puterea 
de a spune “Nu”

Managementul emo\iilor, pas cu pas



7.00 Lumea astro
8.05 Desene anima-
te 11.10 Tocul –
mag. pt. femei 12.15
Super Car 14.30
Wild Wild West –
film am.  16.50 Mai-
muța Charlie în fa-
milie – film germ.
17.55 Inspectorul
Alex - ser. pol. 19.55
Raid, în umele legii
– film belg-fr. 22.20
Parker – film am.
3.20 Apachii – film
magh. 

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
13.55 Azi după ma-
sa 14.35 Expres car-
patin 15.35 Familia
19  16.35 Lumea
17.35 vârsta 18.55
Astă seară 20.05
Ești acasă 20.30 Jur-
nal 22.30 Jurnal
mondial 22.51 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

7.30 Clubul de puști
9.25 Preferatele lui
Noe 11.50 Tv muzi-
cal prezintă 12.10 Li-
festyle 13.15 Secolul
XXI - legendele trăiesc
cu noi 14.35 Familia
mea și alte specii uma-
ne  – ser. am. 14.55
Profesorul – ser.
magh. 16.10 Un ge-
niu, doi prieteni și un
tâmpit – film fr-germ-
it.  19.00 Jurnal RTL
19.55 Star Wars III. –
film am.  22.55 Printre
demoni – film am.
2.00 Încurcătura –
film am. 

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 (r)  12.00
S[n[tate cu de toate
13.10 Probă de micro-
fon15.00 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
Pădurea de fagi  22.10
Pata umană 0.10 Drag
de Rom]nia mea (r)
1.10 Drag de Ro-
m]nia mea 2.00 Rev-
olu\ia (r) 5.55 Imnul
României  6.00 Poate
nu ;tiai 6.15 Teleshop-
ping

7.30 Sport, dietă şi
o vedetă 8.00 Tele-
shopping 8.45 1001
de nopți 10.30
ROventura (r) 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 vulturii de
noapte (r) 14.30
Bravo, ai stil! (r)
16.30 vacanţa Mare<
Leana s-a întors! (r)
17.30 Asta-i Româ-
nia! 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Ex-
atlon 23.00 vulturii
de noapte 1.00 Știr-
ile Kanal D (r) 2.15
vulturii de noapte
(r) 4.45 Asta-i
România! (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

7<00 Biatlon< Campi-
onatul Mondial, la
Östersund, în Suedia
8<00 Ciclism< Cursa
Paris-Nisa, în Franţa
9<30 Ciclism< Cursa Tir-
reno - Adriatico 11<15
Biatlon< Universiada, la
Krasnoyarsk, în Rusia
12<15 Biatlon< Universi-
ada, la Krasnoyarsk, în
Rusia  12<15 Schi fond<
Cupa Mondială, la
Falun, în Suedia  13<30
Schi alpin< Cupa Mon-
dială, la Soldeu, în An-
dorra 14<15 Biatlon<
Campionatul Mondial,
la Östersund, în Suedia
15<15 Fotbal< Anglia, la
18<00 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială, la
vikersund, în Norvegia
19<40 Snooker< Campi-
onatul Players 19<50 Ci-
clism< Cursa Paris-Nisa,
în Franţa  20<45 Snook-
er< Openul Gibraltaru-
lui, la Gibraltar, în
Gibraltar   23<00 Spor-
turi de iarnă< În ur-
mărirea istoriei 23<55
Ştirile Eurosport   0<05
Ciclism< Cursa Paris-
Nisa, în Franţa   0<45 Ci-
clism< Cursa Tirreno -
Adriatico  1<30 Super-
sport< Campionatul
Mondial, la Buriram, în
ailanda 2.00 Super-
bike< Campionatul Mon-
dial, la Buriram, în ai-
landa 

8.57 În mâna lui
Dumnezeu 9.30
Cronica catolică
10.05 Rome Re-
ports  11.25 Reli-
gie și libertate
13.02 Jurnal 13.45
Muzică de prânz
14.20 Anotimpu-
rile – film fr-germ.
15.55 Rușinea fa-
miliei – film magh.
17.30 Cum a fost?
Despre voith Ági
19.35 Îngerul pă-
zitor – ser. am.
22.00 Aveți derep-
tul să vă opriți, Mr.
Jones – film am. 
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Gina Patrichi, 
“Probă de 

microfon” - 13.10
Cosmin Cernat ,
‘Exatlon” - 20.00
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7.15 Mama campionu-
lui (r) 8.15 Dulce-
am[rui (r) 9.15
Teleshopping 9.45
Petale de singurătate (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Și fără sâni există
Paradis (r)  13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
(r) 14.30 Dulce-
am[rui (r) 15.30 Petale
de singurătate 16.30
Într-o altă viaţă 18.00
Mama campionului
19.00 Și fără sâni există
Paradis (r) 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia 23.00
Dragoste cu ̀ mprumut
0.00 Și fără sâni există
Paradis (r)  2.00 Petale
de singu-r[tate 3.00
Mama campionului
4.45 Dincolo de pove-
stiri 5.15 Dragoste cu
`mprumut 6.00 ~ntr-o
alt[ via\[ 

7.20 Flash modern
(r) 8.10 Happy News
8.45 Casa< con-
strucţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Chef Dezbră-
catu’ 11.00 Pasiune
Toscană 12.00 Tele-
shopping 13.30 Elle
on Tv 14.00 Benny
Hill Show 15.00 În
bucătărie cu Horia
vîrlan 16.00 Cronica
cârcotaşilor (r) 18.00
Focus 18 19.30 Flash
monden 20.00
Schimb de mame
22.00 Starea naţiei
23.00 Degustarea de
vinuri 1.00 ~ntâlnire
periculoasă (r)  3.30
Degustarea de vinuri
(r)  5.30 Flash mon-
den (r) 5.50 Starea
naţiei 6.50 Teleshop-
ping

7.30 Universul credinţei
8.30 Universul cre-
din\ei 9.30 Pro patria
10.00 În grădina Danei
10.35 via\a satului
11.50 Minutul de agri-
cultur[ (r) 12.00 via\a
satului 13.00 Tezaur fol-
cloric 14.00 Telejurnal
14.30 Ultima edi\ie
15.30 Politic[ ;i deli-
cate\uri 16.30 Toate-s
vechi şi 9-s toate 17.05
Live sal[ 17.10 Istoria
cu  virgil 17.20 Puricele
19.00 Dosar România
(r) 20.00 Telejurnal
21.10 In memoriam Ion
Dolănescu 23.00
Garantat 100% 1.00 Re-
curs 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 Uni-
versul credin\ei 6.15 Im-
nul României 6.20 Mo-
ment Art 

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se
`nt]mpl[ doctore
(r) 10.30 Arena
buc[tarilor 11.00
Ce spun românii
(r)12.00 Ferma (r)
- Un nou `nceput
18.00 Rom]nia, te
iubesc! 19.00 Ştir-
ile Pro Tv 20.00
C]nt[ acum cu
mine 22.00 Cei 4
Fantastici 0.00
007< Partea lui de
consolare (r) 2.00
Las fierbinți (r)
3.00 Ce se întâm-
plă doctore ? (r)
3.30 Arena bucă-
tarilor (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.30 Goana după
cadou (r)  10.15
La bloc (r)    12.30
Eu și Marley<
Cățelușul (r) 14<15
Romane și psi-
hoterapie (r)  16.15
Marele Buck Ho-
ward 18.15 La bloc
20.30 I.T. 20.30
Cabana din pădure
(r)  4.00 La bloc (r) 

7.00 Observator 10.00
Scena misterelor
13.00 Observator
13.30 Casa întoarsă
pe dos (r)  15.45 Asia
Express (r) 19.00 Ob-
servator 20.00 Asia
Express 23.00 iUmor
(r) 2.00 Un s[rut de
milioane (r) 3.00
Camera Cafe  3.30
Batman se întoarce (r)
6.00 Observator

10.30 Taina credin\ei
(limba maghiară)
12.00 Taina credin\ei,
emisiune realizată de
Mihaela Ghiță 13.00 ~n
slujba comunit[\ii, in-
vitat viorel Câmpean -
istoric (reluare) 14.00
Balul de Lăsatu’ Secului
18.00 Educa\ie eco-
logic[ 20.00 ~n slujba
comunit[\ii (r)
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Dana Dogaru, 
“Puricele” - 17.20

Jessica Alba,
“Cei 4 Fantastici”

- 22.00

Viorel Câmpean, 
invitat la emisiunea

“În Slujba 
Comunității” - 13.00

John Malkovich,
“Marele Buck 

Howard” - 16.15

Bugra Gülsoy,
“Dragoste cu 

`mprumut”  - 13.30

Rachael Taylor,
“Degustarea de 
vinuri “- 23.00
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Cojile de nuci fac parte din
tratamentele naturiste, indiferent
că sunt  verzi sau uscate, au un rol
benefic asupra organismului
uman. La fel de bune sunt miezul
de nucă şi frunzele.

Dacă unele dintre aceste calităţi
terapeutice au fost cunoscute încă
din vechime (dacă `ntrebi o
gospodină la ce este bun ceaiul din
coji de nuci, cel mai probabil primul
răspuns oferit de aceasta este că e
bun pentru circulaţie deoarece
contribuie la subţierea sângelui
îngroşat) alte calităţi ale cojilor de
nucă au ieşit la iveală abia în ultimii
ani după ce cercet[torii le-au
analizat cu atenţie în cadrul unor
studii de laborator meticuloase.

Efecte ale leacurilor din coji de
nucă

Remediile din coji de nucă au
efecte< depurative, stimulente
pentru tiroidă, antifungice,
bactericide, antiseptice intestinal,
dezinfectate gastro-intestinale şi
renale, vermifuge, tonic-amare,
hipoglicemiante, hipotensive,
antialergice, antiinflamatoare,
cicatrizante, emoliente şi calmante.

Nucile sunt mai nutritive decât
carnea, ouăle, laptele, şi de aceea
specialiştii le recomandă în anemii,
epuizare nervoasă, convalescenţă,
etc. Se consumă 4-7 nuci pe zi,
pentru a nu suferi apoi de
constipaţie, dureri de cap sau
spasme stomacale.

Ceaiul din coji de nuci
contribuie la subţierea sângelui,
îmbunătăţeşte funcţia ficatului,
tratează incontinenţa urinară (miez
de nucă prăjită la grătar), tratează
micozele, sifilisul, stafilococii,
streptococii.

Cojile au efecte antifungice,
stimulează tiroida, antiseptice
intestinal, antiinflamatoare,
calmante, emoliente, cicatrizante,
vermifuge, dezinfectante gastro-
intestinale, etc.

De asemenea, ceaiul din coji de
nuci este indicat persoanelor care
au o lipsă de calciu. Este şi bun
vitaminizant.

Coaja uscată a 14 nuci, pisată,
se amestecă cu 500 ml ţuică şi se
lasă la macerat 70 de zile. Se ia o
linguriţă din amestec dimineaţa,
înainte de micul dejun. Leacul le e
indicat şi persoanelor cu depuneri
de săruri, tromboză, chisturi şi
tumori, mastopatii fibromatoase.

Tratarea tusei - se pisează 4 nuci
întregi, se amestecă cu o lingură de
fructe uscate de soc. Se fierbe
amestecul în 500 ml apă, pe foc mic,
15 minute. Se răceste, se strecoară
şi se amestecă cu o lingură de miere
de albine. Se bea câte o lingură, de

trei ori pe zi, timp de 7 zile.
Diabet, colită, boli ale

traiectului digestiv, tiroidoza,
hipertensiune - se tratează cu
tinctură din membranele uscate.
Acestea se pun într-un borcan de
500 ml se pun, pe o treime a lui,
tocate mărunt, apoi se umple
borcanul cu ţuică şi se lasă la
macerat 21 de zile. După stoarcere,
se păstrează într-o sticluţă de
culoare închisă. Se bea câte o
lingură pusă în 100 ml apă, cu 30
minute înainte de masă.

Problemele de tiroidă se
ameliorează dacă zilnic se aplică pe
gât, în zona tiroidei, 4-5 straturi de
frunze verzi, strivite puţin între
degete. Se lasă 6-8 ore pe locul
bolnav.Durerile de cap pot fi
ameliorate cu un amestec format
din miezul a zece nuci verzi,
măcinat, o lingură miere şi un pahar
de suc natural.

Ceaiul din coji de nuci este un
bun remediu pentru persoanele
care vor să scape de tuse. O mână
de coji de nucă pot fi puse într-un
recipient, este adăugată apă şi pus
la foc pentru a da în clocot. Ceaiul
se bea cald, nu fierbinte, neîndulcit,
îndulcit cu miere simplă sau cu
miere cu lămâie.

Ceaiul din coji de nucă are
efecte excelente ̀ mpotriva ulcerului.
Se prepară o infuzie din
membranele uscate a 5-6 nuci şi o
cană de 250 ml de apă clocotită. Se
lasă într-un termos o oră, apoi se
strecoară şi se ia câte o linguriţă
dimineaţa pe stomacul gol.

Pentru oboseală, imunitate
scăzută, boli de stomac se prepară
un sirop din 2 pumni de coji verzi
de nucă tocate mărunt, şi un litru
de apă. se pune amestecul pe fos si
fierbe 10 minute, apoi se adaugă
cateva cuişoare. Se lasă la răcit, se
strecoară şi la final se adaugă 1 kg
de zahăr tos sau miere de albine. Se
toarnă în sticle închise la culoare.
Se ia câte o linguriţă de sirop, de 3
ori pe zi, după masă.

Text selectat de Ioan A.

Nucile sunt mai nutritive decât
carnea, ou[le, laptele, iar cojile 

au efect depurativ
Pia\a Eroii Revolu\iei, 

nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

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



7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 13.00
Faptele – jurnal
13.30 Bani murdari,
dragoste curată –
ser. turc  16.40 Ra-
mon, dragostea mea
– ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.15 Exatlon Hun-
gary – reality de
sporturi extreme
0.00 Mumia se în-
toarce -  film am.
4.50 Maimuța Char-
ly în familie – ser.
germ.

TV2

6.55 Azi diminea-
ța 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul ce-
lor din v4 14.35
vârsta 15.35 Ești
acasă 16.35 Plane-
ta albastră 17.35
Gospodarul ma-
ghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jur-
nal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 0.00
Jurnal  1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show 13.00 Prefera-
tele lui Noe 14.35
Dragii moștenitori –
ser. magh.  15.30 vi-
cleanul și blânda -
ser. am . 17.50 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc. 19.00 Jurnal
RTL  22.00 Între
prieteni – ser. magh.
22.35 Printre rechini
– show comercial
23.40 Adio, Ungaria
-  ser. magh.  1.50
CSI: Investigatorii –
ser. am-can. 

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360° GEO<
Cocos-insula rechinilor
8.30 C];tig[ Rom]nia 9.30
Cele ;ase surori 10.30
Natur[ ;i aventur[ 11.00
Gala umorului 12.00 Tele-
jurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura
minorităţilor 13.30 Mo-
torvlog 14.00 Documentar
360° GEO< venezuela-ful-
gerul etern din Catatumbo
15.00 Plimba\i ;i m]nca\i
15.30 Chef  de vedete 16.30
Cele ;ase surori 17.30
Prim[vara amintirilor 18.45
E vremea ta! 19.00 Telejur-
nal TvR 2 19.45 Sport
20.00 D’ale lu’ Mitică 21.00
Destine ca-n filme 22.10
Anatomia lui Grey 22.55
Poate nu ;tiai 23.00 Bib-
liotecarii<  misterul din
spatele cărţilor 23.55
C];tig[ Rom]nia 0.55
Probă de microfon 2.45 Bib-
liotecarii<  misterul din
spatele cărţilor 3.30 Pata
umană  5.25 Natur[ ;i
aventur[ 5.55 Imnul
Rom]niei 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 dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[ru-
lui 14.30 Teo
Show 15.00 Teo
Show 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Ex-
atlon 23.00 Fan
Arena 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30
Puterea dragostei
4.00 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal
D

7<30 Ciclism< Cursa Paris-
Nisa, în Franţa  8<30 Ciclism<
Cursa Tirreno - Adriatico
9<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la viker-
sund, în Norvegia  11<00
Sporturi de iarnă< În ur-
mărirea istoriei  12<00 Ci-
clism< Cursa Paris-Nisa, în
Franţa  13<00 Biatlon< Cam-
pionatul Mondial, la Öster-
sund, în Suedia 13<30 Biat-
lon< Campionatul Mondial,
la Östersund, în Suedia
13<30 Biatlon< Campionatul
Mondial, la Östersund, în
Suedia 14<00Ciclism< Cursa
Tirreno - Adriatico  14<45
Ciclism< Cursa Tirreno -
Adriatico 17<45 Ciclism<
Cursa Paris-Nisa, în Franţa
18<30 Biatlon< Campionatul
Mondial, la Östersund, în
Suedia  19<00 Biatlon< Cam-
pionatul Mondial, la Öster-
sund, în Suedia 19<30 Schi
alpin< Cupa Mondială, la Sol-
deu, în Andorra  19<55 Ştirile
Eurosport 20<05
Curling<Campionatul Mon-
dial, la Silkeborg, în Dane-
marca  23<00 Biatlon< Cam-
pionatul Mondial, la Öster-
sund, în Suedia 23<55 Ştirile
Eurosport 0<05 Ciclism<
Cursa Tirreno - Adriatico
1<00 Sporturi de iarnă< În ur-
mărirea istoriei 2<00 Biatlon<
Campionatul Mondial, la
Östersund, în Suedia 2<30
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Soldeu, în Andorra  3<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Soldeu, în Andorra 3<30
Biatlon< Campionatul Mon-
dial, la Östersund, în Suedia
4<00 Biatlon< Campionatul
Mondial, la Östersund, în
Suedia  4<30 Biatlon< Cam-
pionatul Mondial, la Öster-
sund, în Suedia 

7.45 Magazin
pentru rromi 8.50
Poșeta 9.45 Dra-
goste amețitoare
– ser. mex. 10.35
Doctorul din pro-
vincie -  ser. germ.
13.02 Jurnal
13.50 Aventuri
culinare în jurul
lumii 15.20 Dra-
goste infinită –
ser. turc  16.10 Șa-
se surori – ser.
span. 17.10
Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
22.25 Oficiul le-
gendelor – ser. fr.
23.30 1890 – ser.
slov. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Diana Cavallioti,
“Gala umorului” 

- 11.00
Teo Trandafir ,

“Teo Show” -  15.00
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7.30 Mama campionu-
lui (r) 8.30 Dulce-
am[rui 9.30 Teleshop-
ping 9.45 Petale de sin-
gur[tate (r) 10.45 Tele-
shopping 11.15 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut 14.30
Dulce-am[rui  15.30
Petale de singur[tate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campi-
onului 19.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis (r)
2.00 Petale de singur[-
tate 3.00 Mama campi-
onului 4.00 State de
Rom]nia (r) 5.15 Dra-
goste cu `mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[

7.20 Extemporal la
dirigenție (r) 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
Capri 17.10 Benny
Hill Show 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine 20.30
Răzbunarea tigrului
alb 22.30 Starea naţiei
23.30 Focus din inima
Rom]niei 0.00 Trăs-
niți 1.00 Răzbunarea
tigrului alb 3.00 Ma-
ma mea g[te;te mai
bine 4.00 Focus 5.00
Camera de r]s 5.50
Starea na\iei 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Perfect
imperfect 11.45 Tele-
shopping 12.30 Tribuna
partidelor parlamentare
13.00 Aici, acum 13.55
vorbe;te corect 14.00
Telejurnal 14.45 Tele-
shopping 15.00 Mag-
hiara de pe unu 16.00
Maghiara de pe unu
17.00 Telejurnal 17.15
Handbal ZOOM 17.30
Handbal masculin
19.00 Pulsul zilei 20.00
Telejurnal 21.00 Ro-
m]nia 9 22.10 Dosar
Rom]nia 23.10
Dosarele extratere-
ştrilor  0.00 Telejurnal
0.35 Politic[ ;i
delicate\uri 1.30 vizită
de lucru cu Gianina
Corondan 2.00 Dosar
Rom]nia 3.15 Discover
Romania 3.45 Telejur-
nal  5.25 Imnul
României 5.30 Pulsul
zilei

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
vlad 22.30 Jaf con-
tra cronometru 0.30
:tirile Pro Tv 1.00
Amprenta mor\ii (r)
2.30 Arena bucătar-
ilor (r) 3.00 vor-
be;te lumea 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.45Marele Buck
Howard (r) 9.45 La
bloc 12.15 Romane și
psihoterapie (r)14.15
Eu și Marley<
Cățelușul (r)Amici `n
spa\iu (r) 16.00 O fe-
meie excentrică 18.15
La bloc 20.30 Garda
de corp 22.30 Croni-
cile Casterilor< A 16-a
lună 1.00 Garda de
corp (r) 2.45  Croni-
cile Casterilor< A 16-a
lună (r) 4.45 La bloc
6.30 La M[ru\[ 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 e Wall -
Marele Zid 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces
direct 19.00 Observa-
tor 20.00 Asia Express
23.00 Xtra Night Show
1.00 Observator (r)
2.00 Acces direct (r)
4.00 e Wall - Marele
Zid (r) 6.00 Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 “Au-
dien\e `n direct”, re-
alizator Mihai Săl-
ceanu, invitați lideri
Cartel Alfa 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar 21.30 “Pano-
ramic Sportiv”

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Loredana Iordache
“Telejurnal matinal” 

- 7.00

Nicolas Cage, 
“Jaf contra 

cronometru”  - 22.30

Christy Chung, 
“Garda de corp” 

- 20.30

Sorin Faur, invitat
la “Audiențe 

în direct” - 18.30

Catherine 
Siachoque,

‘:i f[r[ s]ni exist[ 
Paradis” -  11.15

Diana Lupescu,
“Extemporal la 

dirigenție” - 7.20

Mâncare de linte uscat[

Mod de preparare<

Se pune lintea la fiert într-un
litru de apă cu sare și se fierbe pâ-
nă se înmoaie. Dacă aveți timp, în
prealabil lintea se poate lăsa puțin
la înmuiat. Dacă la fiert apa scade
mult, mai adăugați apă fierbinte,

încât lintea să rămână permanent
acoperită cu zeamă. Făina se pră-
jește ușor în câteva linguri de ulei,
apoi se adaugă o linguriță de boia
de ardei. Rântașul astfel obținut
se adaugă la lintea fiartă și se mai
fierbe până se îngroașă bine. După
ce se ia de pe foc se adaugă ustu-
roiul pisat. Se consumă, fie ca
mâncare de sine stătătoare, fie ca
garnitură la cârnați rumeniți, cos-
tiță sau slănină prăjită, iar pentru
post cu ceapă călită sau eventual
ciulama de ciuperci cu ceapă. La
servire se poate presăra cu pătrun-
jel verde (nu neapărat). 

Ingrediente<

250 g linte uscată, 2-3 căței
de usturoi, 2 linguri de făină al-
bă, circa 150 ml de ulei, sare, pi-
per, o linguriță de boia de ardei
dulce, (puteți folosi și un vârf de
cuțit de boia de ardei iute) ceapă,
cârnați afumați sau alte afumă-

turi.

Lichior crem[ de ciocolat[ă

Mod de preparare< 

Ciocolata se rupe bucăţele (in-
diferent ce fel de ciocolată se fo-
losește), se adaugă un pahar de
lapte şi se pune la topit pe aburi,
sau eventual în cuptorul cu mi-
crounde. Dacă topiți pe foc tre-

buie să aveți mare grijă să nu se
prindă de vas. După ce s-a topit
bine, se amestecă cu laptele rămas
ca să se răcească. Se adaugă frişca,
se toarnă într-o sticlă peste care
se adaugă alcoolul şi mierea (dacă
se folosește). Mierea se poate în-
locui cu câteva picături de îndul-
citor lichid. Se închide sticla și se
scutură bine, de mai multe ori. Se
poate consuma imediat după ce
se răcește, dar dacă se lasă câteva
zile la frigider, gustul se va "ma-
tura". În tot acest timp, sticla se
va scutura din când în când. Chiar
dacă este o băutură alcoolică, se
recomandă păstrarea sa doar la
frigider.

Ingrediente<

500 ml alcool de 40 grade
(dacă este prea tare mai puneți
apă fiartă şi răcită), 200 g cioco-
lată (albă sau neagră) sau cremă
de ciocolată (cu cât mai multă
cu atât va fi mai gros lichiorul),
2 pahare de lapte. Se mai pot
adăuga< 100 ml de frişcă sau de
smântână dulce, 2 linguri de
miere, o ceşcuţă de cafea tare,

făcută la presou.

Chec cu arahide, f[r[ălapte ;i ouă

Mod de preparare<

Se amestecă făina, zahărul, za-
hărul vanilat, arahidele tocate, ca-
caoa și praful de copt. La acest
amestec se mai adaugă oțetul, ule-
iul și apa, în ordinea enumerată,
amestecând în continuu, până
când se obține un aluat de o con-
sistență păstoasă, asemenea alua-

tului de pișcot. Compoziția, dacă
doriți, se poate îmbogăți și cu câ-
teva boabe de stafide. Se toarnă
într-o tavă căptușită cu hârtie de
copt, sau unsă cu margarină și pre-
sărată cu făină, poi se pune în cup-
torul preîncălzit. La o temperatură
medie, spre mare se coace timp
de 30-35 de minute, verificând cu
scobitoarea. După ce se răcește se
poate orna cu zahăr pudră, sau cu
glazură de cacao, însă, dacă doriți
să preparați desert de post nu în-
veliți prăjitura cu ciocolată, sau cu
glazură preparată cu lapte sau unt.

Ingrediente<

2 căni de făină, 1/2 cană de
zahăr, un plic de zahăr vanilat,
1/2 cană de ulei, 1-2 căni de apă
rece, o cană de arahide mărun-
țite (nu tocate), o linguriță de
oțet, 3 linguri de cacao, un plic
de praf de copt. Deasupra se
poate pune zahăr praf, sau gla-
zură de cacao, dar nu în mod

obligatoriu.

Sup[ăde gulii cu bulion

Mod de preparare<

Guliile curățate și tăiate cubu-
lețe șau fâșii (eventual răzuit ma-
re) se călesc în ulei, se condimen-
tează după gust și se sting cu circa
un litru de apă. Tot aici se adaugă
și morcovii, sau varza, dacă folo-
siți. În loc de apă se poate folosi și
supă de zarzavaturi. Când ingre-

dientele sunt aproape gata fierte,
din făină și smântână (indiferent
că e din lapte sau vegetală) se face
o îngroșeală, cu grijă, să nu rămâ-
nă cu noduri. Dacă preparați cu
bulion, îngroșeala se face doar din
făină și apă, iar bulionul se adaugă
separat. La acest amestec se adau-
gă treptat, câteva linguri de supă,
iar când bucățile de gulii sunt fier-
te, se adaugă îngroșeala și se mai
fierbe așa câteva minute. La ser-
vire se poate orma cu frunze
proaspete de pătrunjel, sau dacă
nu postiți, cu bacon afumat și pră-
jit. Tot la servire se pot oferi și ar-
dei iuți murați.

Ingrediente<

2 gulii mai mari, sau 3 mai
mici, 2-3 linguri de ulei, 100 -
150 g de bulion sau smântână
vegetală, ori dacă nu preparați
de post, circa 200 de smântână,
o lingură cu vârf de făină, o le-
gătură de pătrunjel verde, sare,
piper, bază pentru mâncăruri
(delicat de casă), eventual un
morcov, sau 100-200 g de varză

dulce.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko



7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc  16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.15 Exatlon Hun-
gary – reality de
sporturi extreme
0.00 Columbo –
ser. am. 2.10 Fapte-
le extra - știri 5.40
În capcană – doc.
germ.

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 14.35 Pla-
neta albastră 15.35
Gospodarul ma-
ghiar  16.35 Biserica
vie 17.35 Expres
carpatin 18.33 Șan-
sa 18.55 Astă-seară
20.05 Familia 19
22.25 Jurnalul celor
din v4 22.30 Jurnal
mondial  22.50 As-
tă-noapte 23.00 Jur-
nal 1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show 13.00 Printre re-
chini - show economic
14.25 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 15.30
vicleanul și bânda –
ser. am. 16.40 Specia-
listul – ser. ucr.  17.50
Elif – pe drumul iubi-
rii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL  22.00 În-
tre prieteni – ser.
magh. 22.35 Lumea
interlopă – ser. magh.
0.15 Secolul XXI – Le-
gendele trăiesc cu noi
1.25 CSI< Investigato-
rii – ser. am-can.

7.00 Regatul S[lbatic 7.30
Documentar 360°<  vene-
zuela-fulgerul etern din
Catatumbo 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°< Lupta
pentru salvarea diavolului
15.00 Plimba\i ;i m]nca\i
15.30 Chef de vedete 16.30
Cele şase surori 17.30
Prim[vara amintirilor
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.10 Nu capitulez!
21.50 Poate nu ;tiai 22.10
Anatomia lui Grey 22.55
Poate nu ;tiai 23.00 Bib-
liotecarii<  misterul din
spatele c[r\ilor 23.55
C];tig[ Rom]nia! 0.55 Nu
capitulez! 2.25 Bibliotecarii<
misterul din spatele c[r\ilor
3.10 D’ale lu’ Mitic[ 4.00
Telejurnal TavR2 4.45
Sport 5.00 Mic dejun cu un
campion 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu şti-
ai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 1001 de nopți
11.00 Puterea dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[rului
15.00 Teo Show
17.00 Puterea dra-
gostei 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Exat-
lon 23.00 FanArena
0.30 Știrile Kanal D
(r) 1.30 Puterea
dragostei (r) 4.00 ~n
c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

5<00 Ciclism - Cursa Tirreno
- Adriatico 6<00 S[rituri cu
schiurile - vikersund 8<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
în Adriatico 8<30 Schi alpin<
Cupa Mondială, în Adriatico
9<30 Scrim[ - Anaheim Cir-
cuitul Grand Prix, la Ana-
heim, în Statele Unite 11<40
Snooker,Openul Gibraltaru-
lui, la Gibraltar, în Gibraltar
13<35 Ciclism - Cursa Tir-
reno - Adriatico,Cursa Tir-
reno - Adriatico 14<45 Ci-
clism - Cursa Tirreno - Adri-
atico,Cursa Tirreno - Adri-
atico 17<45 Hochei pe iarb[,
Liga Pro 18<55 Schi fond<
Cupa Mondială, la Dram-
men, în Norvegia 19<00
C[l[rie-'s- hertogen-
bosch, Cupa Mondială FEI
la dresaj, la 's Hertogen-
bosch, în Olanda 19<55 Ştir-
ile Eurosport 20<00 C[l[rie
- 's-Hertogenbosch,Marele
<lem Rolex, la 's Hertogen-
bosch, în Olanda 21<05 Ci-
clism - Cursa Tirreno - Adri-
atico Cursa Tirreno - Adri-
atico22<00 S[rituri cu schi-
urile - vikersund,Cupa
Mondială, la vikersund, în
Norvegia 23<00 Formula E -
Sanya Campionatul FIA, la
Sanya, în China 0<00 Ştirile
Eurosport 0<15 Ciclism -
Cursa Tirreno - Adriatico,
Cursa Tirreno - Adriatico
0<15 Biatlon- Östersund,
Campionatul Mondial, la
Östersund, în Suedia 1<30
Biatlon- Östersund,Campi-
onatul Mondial, la Öster-
sund, în Suedia2<00 Schi
alpin - Soldeu,Cupa Mondi-
ală, la Soldeu, în Andor-
ra2<30 S[rituri cu schiuile -
vikersund Cupa Mondială,
la vikersund, în Norvegia

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.45 Dra-
goste amețitoare
– ser. mex. 10.35
Doctorul din pro-
vincie – ser. germ.
13.02 Jurnal
13.50 Aventuri
culinare în jurul
lumii  15.20 Dra-
goste infinită –
ser. turc 16.10 Șa-
se surori – ser.
span. 17.10 Agen-
tul Rex 19.35 La-
birintul sorților –
ser. turc 22.25
Diagnoza -  ser.
pol. 23.15 Casa de
modă velvet – ser.
span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Bogdan Ghiţulescu,
“S[n[tate cu de

toate” - 13.30
Lili Sandu,

“FanArena” - 23.00
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7.30 Mama campionu-
lui (r) 8.30 Dulce-
am[rui 9.30 Teleshop-
ping  9.45 Petale de sin-
gurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15 :i
f[r[ s]ni exist[ Paradis
(r) 13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30
Dulce-am[rui (r) 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campi-
onului 19.00 :i f[r[ s]ni
exist[ Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia 23.00
Dragoste cu `mprumut
(r) 0.00 :i f[r[ s]ni ex-
ist[ Paradis  (r) 2.00
Petale de singur[tate
3.00 Mama campionu-
lui 4.00 State de Ro-
m]nia (r) 4.45 Dincolo
de povestiri 5.15 Dra-
goste cu ̀ mprumut 6.00
~ntr-o alt[ via\[

7.20 Tr[sni\i 8.00
Capri (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 11.00
Teleshopping 11.30
Secrete de stil 12.00
Teleshopping 14.00
Benny Hill Show
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Capri 17.10 Tr[sni\i
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Misi-
une pentru pre;ed-
inte II 22.30 Starea
na\iei 23.30 Focus
din inima Rom]niei
0.00 Tr[sni\i 1.00
Misiune pentru
pre;edinte II 3.00
Mama mea gătește
mai bine 4.00 Focus
5.00 Benny Hill
Show (r) 5.50 Starea
na\iei 6.50 Teleshop-
ping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Perfect
imperfect 11.45 Tele-
shopping 12.00 Tele-
shopping 12.30 Tribuna
partidelor parlamentare
13.00 Aici, acum 13.55
vorbe;te corect 14.00
Telejurnal 14.45
Teleshopping 15.00
Maghiara de pe unu
16.00 Maghiara de pe
unu 17.00 Telejurnal
17.05 ~ntreb[ri ;i
r[spunderi 18.00 Ma-
rele război subteran
19.00 Pulsul zilei 20.00
Telejurnal 21.00 Ro-
m]nia 9 22.10 Preţul
zahărului 23.50 vo-
rbe;te corect 0.00 Tele-
jurnal  0.35 Marele
război subteran1.30
#Creativ 2.00 Preţul za-
hărului 3.35 Discover
Rom]nia 3.45 Telejur-
nal 4.35 Rom]nai 9 5.25
Imnul Rom]niei 

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 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Las fierbin\i
21.30 Ferma 23.30
:tirile Pro Tv 0.00
Cei 4 Fantastici (r)
2.00 Las fierbin\i
3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.30 Ce spun
românii (r) 9.30 La
bloc (r) 12.15 O fe-
meie excentrică (r)
14.15 Marele Buck
Howard (r)  16.15
Cumplitul adevăr
18.15 La bloc 20.30
Lovitură de grație
22.30 via\a f[r[ Dick
0.30 Lovitură de
grație (r) 2.30 via\a
f[r[ Dick (r)  4.00 La
bloc (r) 6.15 La
M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 e wall Marele
zid  16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Asia Express
23.00 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00
Acces direct (r) 4.00
e wall Marele zid
6.00 Observator (r) 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de dimi-
nea\[ 18.30 “Audien\e
`n direct”, realizator
Eva Laczko (limba
maghiară) 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar 22.00 “Audi-
en\e `n direct” (r)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Emma Zeicescu,
“Perfect imperfect”

- 11.00
Mihaela Rădulescu,

“Ferma” -  21.30
Larisa Matei,

“:tiri ITV” - 19.30

Carmen Serano,
“Lovitură de grație”  

- 20.30

Almila Ada,
“Petale de 

singurătate” - 15.30

“Chuck Norris,
Misiune pentru
pre;edinte II “

- 20.30
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Corpul nostru este mult
mai inteligent decât real-
izăm și ar fi extraordinar
dacă am înv[ța încă din
școli să interpretăm anu-
mite semnale de alarmă. E
bine de știut că fiecare poftă
trădează o carență în corp
și de multe ori suntem ten-
tați să tratăm pofta cu
preparatul pe care îl poftim. 

Aceasta nu este întotdeauna
soluția optimă, fiindcă exact de
acel lucru corpul nu are nevoie.
Spre exemplu, atunci când corpul
nostru tânjește după dulce de fapt
el are nevoie de câțiva nutrienți
importanți și dacă îi oferim con-
trariul s-ar putea să intrăm în bu-
cluc. Mai jos se află o list[ restrân-
să cu posibilele pofte însă cu sig-
uranță mai sunt și altele.

E bine de știut că „Supracon-
sumul de produse industriale, bo-
gate în zaharuri și grăsimi, face
ca hormonul care d[ senzația de
sațietate să rămână permanent
activ, inducând foamea continuă.
Acest lucru este determinat de
fluctuațiile greutății, adoptarea
unui program de masă haotic, dar
și de stresul psihic”, explică prof.
dr. Gheorghe Mencinicopschi.

Poftă de dulce

Corpul ne transmite că are
nevoie să ne îmbunătățim banca
de vitamine cât și de minerale, nu
are suficient crom (care reglează
zahărul din sânge), cât și mag-
neziu, ambele pot afecta insulina.
”Când insulina nu mai poate
transporta glucoza din sânge în
interiorul celulelor pentru a fi
transformată în energie, celulele
sunt permanent `nfometate, in-
ducând dorința de dulce”, explică
Mencinicopschi.

Alimentele bogate în crom ar
fi< roșiile, merele, broccoli, ba-
nanele, fasolea verde, porumbul
nemodificat genetic, cartofii dul-
ci, ceapa. Iar cele bogate și în mag-
neziu ar fi toate frunzele verzi și
vl[starii, plus că poate fi regăsit
și în alimente care conțin calciu
precum ar fi migdalele, semințele
de chia, susanul, frunzele verzi,
algele marine, superalimentul nu-
mit shilajit care conține peste 80
de minerale etc.

Corpul are nevoie de urmă-
torii nutrienți< crom, carbon,
magneziu, fosfor, sulf, triptofan.
De asemenea, corpul încearcă să
spună că are nevoie pe lângă toate
de un procent mai mare de sulf și
triptofan. „Triptofanul în primul

rând face parte din grupa
aminoacizilor esențiali și este uti-
lizat de creier împreună cu vita-
mina B6, nicotinamidă și mag-
neziu pentru a produce seroton-
ină, un neurotransmițător impor-
tant care are rolul, printre altele,
să asigure transmiterea mesajelor
creierului la unul din mecanis-
mele biochimice ale somnului”.
Pentru a ajuta corpul să rezolve
această problem[, creșteți con-
sumul de proteine. Acestea sunt
molecule lungi formate din
„cărămizi” de aminoacizi printre
care și triptofanul, aminoacidul
responsabil cu starea de bine și
r[spunz[tor pentru sintetizarea
proteinelor. To\i acești nutrienți
se regăsesc în< struguri, migdale,
quinoa, semințe de dovleac, nuci,
dovleacul, banane, nucile de caju,
meri;oare, struguri, spanac,
legume și fructe proaspăt culese
din copac sau cel puțin naturale,
frunze verzi și vlăstari - variați
zilnic> ceapă, usturoi, piper, ardei
iute, hrean, fasole, linte, mazăre,
naut, broccoli și varză, ridichi albe
și roșii, leurdă etc. – toate au
conținut mare de sulf.

Pofta de ciocolată

Dacă poftiți la ciocolată, atun-
ci cu siguranță corpul vostru are
nevoie de magneziu. Acesta se
găsește și în ciocolată, însă într-o
cantitate mică în pudra de cacao
din comerț, însă se poate regăsi
în toate variantele raw care
urmează< în untul de cacao, pudra
de cacao raw și boabele de cacao
raw. Pentru a se asimila magnez-
iul va avea nevoie și de alți nu-
trienți găsiți în crudități, nuci,
semințe și alte marine. Pentru o
carență de magneziu, fier și cal-
ciu, consumați zilnic cât mai
multe frunze verzi și vlăstari. Am-
bele variante conțin acești nu-
trienți plus mulți alții care vor aju-
ta la asimilare. Magneziu mai
poate fi găsit și în făina de năut,
semințele de dovleac, fasole,
migdale, semințe de pin, spanac,
mazăre și linte, banane, ananas,
sparanghel, semințe de susan,
migdale, nuci braziliene etc.

Poftă de pâine, paste 
și produse de patiserie

Corpul are nevoie disperată
de azot și nitrogen care poate fi
găsit în crudități bogate în grăsi-
mi, precum semințe și  nuci
(migdale, caju, cânepă, mugurii
de pin, chia etc) și în cele din fa-
milia fasolei. În același timp cor-
pul are nevoie de triptofan găsit

în nucile de caju, banane etc.

Pofta de snack-uri grase
și băuturi carbogazoase

Corpul are nevoie urgentă de
calciu care poate fi găsit în semi-
nțele de susan, în migdale, în
semințe de chia și în toate frun-
zele verzi comestibile. Algele ma-
rine de asemenea sunt surse bo-
gate de minerale care sunt foarte
ușor de absorbit.

Pofta de sărat

Corpul semnalează un
dezechilibru hormonal, s-ar
putea să sufere de deshidratare
cronică, o lips[ de calciu și pota-
siu ;i siliciu și ar putea indica
hipertensiune arterială sau fluc-
tuații ale hormonului stresului
care pot fi reglate prin introduc-
erea unei cantități mari de lichide
naturale, sucuri și apă de calitate,
consumul mare de frunze, vlăstari
și legume, nuci, semințe, elim-
inarea factorilor de stres prin
meditație, exerciții de respirație,
sport etc.

Când poftim cafea

Corpul are nevoie de fosfor,
fier și sulf care pot fi regăsite în
toate legumele în special ardei,
roșii, ceapă, usturoi și în legumele
crucifere, sarea de mare, oțetul de
mere, algele marine, toate frun-
zele verzi, cireșele negre și fructele
de pădure.

Poftă de brânză

Corpul ne indică lipsa acizilor
grași esențiali din corp și aceștia
pot fi regășiți în< alge marine, nu-
ci, semințe și uleiul de in, semințe
de cânepă, într-o proporție ideală,
semințe de chia, semințe de
floarea soarelui și dovleac. Sau
lipsa de calciu, care poate fi găsit
în migdale, chia, susan, frunze
verzi, alge marine - toate conțin
și magneziu care ajută la asimi-
lare. Toate aceste semințe și nuci
trebuie să nu fie r]ncede și păs-
trate adecvat.

Ce se întâmplă când nu
aveți deloc pofte, dar
nici poftă de mâncare?

Corpul are nevoie de vitami-
na B1 și B3 și de mangan. Corpul
își poate găsi acești nutrienți în
nuci și semințe de orice fel, în
ananas și afine cât și în sarea de
mare neiodat[ de ocn[ sau sarea
de Himalaya reală.

Fiecare poft[ alimentar[ tr[deaz[ 
o caren\[ `n organism



7.15 Moca – mag.
de dimineață
11.45 Lumea as-
tro 13.30 Bani
murdari, dragoste
curată – ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.15 Exatlon
Hungary –  reality
de sporturi extre-
me 24.00 Colum-
bo – ser. am.

TV2

6.55 Azi dimineața
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 Fami-
lia  19.30 Jurnal
20.05 Planeta al-
bastră 20.30 Jurnal
20.34 Astă seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă-
noapte 24.02 Jur-
nal de închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show 13.00 Adio, Un-
garia – ser. magh.
14.25 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 15.30
vicleanul și blânda –
ser. am. 16.40 Specia-
listul – ser. ucr. 17.50
Elif - pe drumul iubi-
rii – ser. turc  19.00
Jurnal RTL 20.55
Dragii moștenitori –
ser. magh. 22.00 Între
prieteni – ser. magh.
23.50 Armă letală –
ser. am. 1.25 Lumea
interlopă – ser. magh.

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°<  Lupta
pentru salvarea diavolului
tasmanian 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 Teleshop-
ping 13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Cap
compas 14.00 Documen-
tar 360° Geo - Pe cursul
fluviului Lena din Siberia
15.00 Plimba\i ;i m]nca\i
15.30 Chef de vedete
16.30 Cele ;ase surori
17.30 Prim[vara amintir-
ilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.10 Masca
de fier 22.30 Anatomia lui
Grey 23.25 Bibliotecarii
0.15 Câştigă România! (r)
1.15 Masca de fier (r)
3.25 Bibliotecarii (r) 4.10
Telejurnal TvR 2 (r) 5.00
Gala umorului 5.55 Im-
nul Rom]niei 6.00 Poate
nu ;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 1001 de nopți
11.00 Puterea dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[rului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Povestea noas-
tr[ 23.00 Bravo, ai
stil! 1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<00 Formula e< Campi-
onatul FIA, la Sanya, în Chi-
na  7<30 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială, la
vikersund, în Norvegia
8<30Ciclism< Cursa Tirreno
- Adriatico  9<30 Curse de
maşini< Campionatul Mon-
dial de anduranţă, la Se-
bring, în Statele Unite  10<00
Curling< Campionatul
Mondial la feminin, la Silke-
borg, în Danemarca  13<00
Curse de maşini< Campi-
onatul Mondial de an-
duranţă, la Sebring, în
Statele Unite  13<30 Călărie<
Cupa Mondială FEI la
dresaj, la 's Hertogenbosch,
în Olanda 14<30 Hochei pe
iarbă< Liga Pro  14<35 Sări-
turi cu schiurile< Cupa
Mondială, la vikersund, în
Norvegia  16<00 Ciclism<
Nokere Koerse  18<00 Sări-
turi cu schiurile< Cupa
Mondială, la vikersund, în
Norvegia 19<30 Sporturi de
iarnă< În urmărirea istoriei
20<30 Biatlon< Campionatul
Mondial, la Östersund, în
Suedia  20<55 Ştirile Eu-
rosport  21<00 Jocurile
olimpice< Povestiri de iarnă
22<00 Jocurile olimpice<
Povestiri de iarnă 22<30
Snooker< Openul Gibral-
tarului, la Gibraltar, în
Gibraltar 0<00 Ciclism<
Nokere Koerse 1<00 Hochei
pe iarbă< Liga Pro 2<30 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Soldeu, în Andorra  3<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Soldeu, în Andorra 4<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la vikersund, în
Norvegia  5<00 Ciclism<
Nokere Koerse  

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru – em.
în lb. rom. 9.45 Dra-
goste amețitoare –
ser. mex. 10.35 Doc-
torul din provincie –
ser. germ. 13.02 Jur-
nal 13.50 Aventuri
culinare în jurul lu-
mii 15.15 Dragoste
infinită – ser. turc
16.10 Șase surori –
ser. span. 17.05
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 21.35 Mica
noastră grădină zoo-
logică – ser.engl.
22.35 vremea cinstei
– ser. pol. 23.35
Școala generală -
film cehosl.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Sylva Koscina,
‘Masca de fier”

- 20.10

Hazal Kaya,
“Povestea noastr[“ 

- 20.00
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7.30 Mama campionu-
lui (r) 8.30 Dulce -
amarui 9.30 Teleshop-
ping 9.45 Petale de sin-
gur[tate 10.45 Tele-
shopping 11.15 Și fără
sâni există Paradis (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut 14.30
Dulce-amarui 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campi-
onului 19.00 Și fără
sâni există Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]-
nia 23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Și fără
sâni există Paradis (r)
2.00 Petale de singu-
r[tate 3.00 Mama cam-
pionului 4.00 State de
Rom]nia 4.45 Dincolo
de povestiri 5.15 Dra-
goste cu `mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[ (r)

7.20 Tr[sni\i (r) 8.00
Capri (r) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma mea g[te;te mai
bine 11.00 Teleshop-
ping 11.30 Elle on
Tv 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Benny
Hill Show 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Capri
17.10 Tr[sni\i 18.00
Focus 18 19.30 Ma-
ma mea gătește mai
bine 20.30 Cronica
c]rcota;ilor 22.30
Starea na\iei 23.30
Focus din inima
Rom]niei 0.00 Tr[s-
ni\i 1.00 Cronica
c]rcota;ilor 3.00 Ma-
ma mea g[te;te mai
bine 4.00 Focus (r)
5.00 Benny Hill Show
(r) 5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Perfect
imperfect  11.45 Tele-
shopping 12.30 Tri-
buna partidelor parla-
mentare 13.00 Aici,
acum 13.55 vorbe;te
corect 14.00 Telejurnal
14.45 Teleshopping
15.00 Convie\uiri
16.00 Convie\uiri
17.00 Telejurnal 17.05
Interes general 18.00
Marele război subteran
19.00 Pulsul zilei 20.00
Telejurnal 21.00 Ro-
mânia 9 22.10 Preţul
zahărului - Partea a II-
a  0.00 Telejurnal 0.35
Marele război subteran
(r)  1.30 Toate-s vechi
şi 9-s toate 2.00 Marele
război subteran (r)
1.30 Toate-s vechi şi 9-
s toate 3.35 Discover
Romania  5.25 Imnul
României 5.30 Pulsul
zilei 

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 :tir-
ile 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
Jaf contra crono-
metru (r)  2.00
Lecţii de viaţă (r)
3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.15 Doamna din
Shanghai 10.30 La bloc
12.45 Cumplitul ade-
văr (r)  14.45 O femeie
excentrică (r) 16.45
Domnul si doamna
Stewart 18.15 La bloc
20.30 Acvila legiunii a
IX-a  22.30 Enigma
vrăjitoarei 0.30 Acvila
legiunii a IX-a (r)  2.30
Enigma vrăjitoarei (r)
4.00 La bloc (r) 6.15 La
M[ru\[7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 e wall -
Marele Zid 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces
direct 19.00 Observa-
tor 20.00 Fructul oprit
23.00 Xtra Night
Show 1.00 Observator
2.00 Acces direct 4.00
e wall - Marele Zid
6.00 Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Andy Hawkins,
“Marele război 

subteran” - 18.00
Anca Dumitra,

“Las fierbin\i” - 20.30

Jamie Bell,
‘Acvila legiunii
a IX-a” - 20.30

Carlos Ferro,
“Mama 

campionului” - 18.00
Rocsana Marcu,

“Tr[sni\i” - 17.10
6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de dimi-
nea\[ cu Ioana Za-
haria 18.30 “Audien\e
`n direct”, realizator
Ioan Anița; 19.30
:tirile ITv 20.00
“Agenda public[”, re-
alizator Stela C[dar

Informa]ia TV

Stela C[dar,
“Agenda public[“ -

20.00
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O noapte la cazino este
ocazia perfectă să te îmbraci
elegant, dar și să te distrezi
alături de persoană iubită.
Iată câteva sfaturi de fashion
care n-ar trebui ignorate!

Dacă intenționați să vă încer-
cați norocul într-un cazino luxos
și vreți să fiți și în centrul atenției
când o faceți, acest articol vă va
ține pe drumul îngust al vesti-
mentației corecte, însă vă aver-
tizăm că nu va fi tocmai derizo-
riu.

Cum să te îmbraci pentru
o noapte la cazino

Înainte de a vă decide asupra
ținutei, verificați codul vesti-
mentar al cazinoului unde aveți
de gând să vă petreceți seara.
Unele cazinouri au un ”dress
code” strict, astfel că e o idee
bună să consultați site-ul aces-
tora.

Dacă salariul de luna aceasta
nu este dedicat achiziționării
unei vestimentații noi și totuși
vreți să aveți parte de expe-
riențele imersive oferite de Live
Cazino.

În capitala jocurilor, Las 
Vegas, nu există ”dress 
code”

De obicei, cazinourile
optează pentru un stil formal
sau semiformal, însă există și
multe săli pentru jocuri de noroc
unde puteți merge îmbrăcați în
stilurile ”dressy casual” sau ”ca-
sual chic”.

În Las vegas, de exemplu,
capitala mondială a jocurilor de
noroc, nu există un ”dress code”
strict.

Potrivit revistei GQ, regulile
pentru bărbați și femei sunt sim-
ple. Iată ce trebuie să evitați<
pantalonii scurți, hainele șifonate,
pantofii sport, papucii și tri-
courile.

În schimb, nu veți da greș
cu o rochie elegantă și pantofii
cu toc înalt. Dacă alegeți să pur-
tați pantaloni negri, optați și
pentru un top viu-colorat, în
nuanțe de roșu sau auriu.

Îmbrăcați haine care vă 
dau încredere!

Încercați să vă faceți o idee
și despre tematica locului. În
cazul în care cazinoul este unul
exclusivist, optați pentru o ținută
foarte elegantă, însă dacă at-

mosfera obișnuită este una re-
laxată, nu vă obosiți să îmbrăcați
un frac cu papion.

Printre avantajele unui stil
vestimentar elegant este și faptul
că veți fi tratat mai bine de an-
gajații cazinoului.

Luați în considerare și faptul
că multe cazinouri au în com-
ponență cluburi de noapte sau
restaurante și alegeți-vă vesti-
mentația în funcție de ce planuri

aveți pentru noaptea de dis-
tracție.

Cel mai probabil, la cazino,
veți sta pe un scaun, așa că
alegeți-vă o ținută care să fie
comodă atunci când sunteți
așezați. 

Puteți, de asemenea, purta
fără griji bijuterii.

Și Swagger Magazine are 
câteva sfaturi despre cum 

să te îmbraci pentru o 
noapte la cazino

E important să vă simțiți
bine atunci când vă încercați
norocul. Orice dubiu vă poate
strica seara, iar celelalte persoane
cu care veți împărți masa de joc
vor simți asta. Îmbrăcați-vă, deci,
în haine care vă oferă încredere
și nu vă distrag atenția de la ex-
periența unei nopți la cazino!

Cum s[ăte îmbraci pentru o noapte la cazino



7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 14.35 Walker,
copoiul din Texas –
ser. am. 16.40 Ra-
mon, dragostea mea
– ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.15 Exatlon Hun-
gary – reality de
sporturi extreme
0.00 Columbo – ser.
am. 5.50 În capcană
– ser. germ.

TV2

6.55 Azi dimi-
neața 9.53 Azi
înainte de masă
11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jur-
nalul 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 1.02
Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 As-
tro show  14.25
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.30 vi-
cleanul și blânda –
ser. am. 17.50 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL  20.55 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 22.00 Între
prieteni – ser. magh.
23.50 O pereche fără
pereche – ser. am.
1.55 CSI< Învestiga-
torii – ser. am-can.

7.00 Regatul s[lbatic 7.30
Documentar 360°-GEO< Pe
cursul fluviului Lena din
Siberia  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 Telejur-
nal TvR 2 12.40 Teleshop-
ping 13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Natur[ ;i
aventur[ 14.00 Documentar
360°-GEO<Norvegia-femeile
pădurar  15.00 Plimba\i ;i
m]nca\i 15.30 Chef de vedete
16.30 Cele şase surori 17.30
Prim[vara  amintirilor 18.45
E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.45 Sport 20.10
Război În Las vegas 21.50
Poate nu ;tiai 22.10 Anatomia
lui Grey 22.55 Poate nu ;tiai
23.00 Bibliotecarii< misterul
din spatele c[r\ilor 23.55
C];tig[ Rom]nia 0.55 Război
În Las vegas 2.30 Bibliote-
carii< misterul din spatele
c[r\ilor 3.15 Memorialul
durerii - o istorie care nu se
`nva\[ la ;coal[ 4.05 Telejur-
nal TvR 2 4.45 Sport 5.00
Destine ca-n filme 5.55 Imnul
Rom]niei 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 dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00  ~n
c[utarea adev[rului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dra-gostei
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Povestea noas-
tră 22.00 Bravo, ai stil!
0.00 Știrile Kanal D
(r) 1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<00 Biatlon< Campionatul
Mondial, la Östersund, în
Suedia   8<00 Formula e<
Campionatul FIA, la
Sanya, în China 9<40 Biat-
lon< Campionatul Mondi-
al, la Östersund, în Suedia
10<15 Sărituri cu schi-
urile:< Cupa Mondială, la
vikersund, în Norvegia
11<45 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Planica,
în Slovenia 13<15 Biatlon<
Campionatul Mondial, la
Östersund, în Suedia
13<45 Snooker< Openul
Gibraltarului, la Gibraltar,
în Gibraltar   15<15
Călărie< Marele Şlem
Rolex, la 's Hertogenbosch,
în Olanda 15<00 Sporturi
cu motor< Test Drive 16<15
Ciclism< Cursa Paris-Nisa,
în Franţa 16<15 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Planica, în Slovenia
17<15 Biatlon< Cupa Mon-
dială, la Oslo, în Norvegia
18<45 Curse de maşini<
Campionatul Mondial de
anduranţă, la Sebring, în
Statele Unite 19<10 Ştirile
Eurosport   19<15 Fotbal<
Meci amical 21<30 Curl-
ing< Campionatul Mondi-
al, la Silkeborg, în Dane-
marca 23<00 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Trondheim, în Norvegia
23<45 Biatlon< Cupa Mon-
dială, la Oslo, în Norvegia
0<25 Ştirile Eurosport  1<00
Fotbal< Meci amical  2<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Planica, în
Slovenia  4<00 Fotbal< Meci
amical 

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.45 Dra-
goste amețitoare –
ser. mex. 10.30 Do-
ctorul din provincie
13.02 Jurnal 13.50
Aventuri culinare
în jurul lumii 15.10
Dragoste infinită –
ser. turc 16.00 Șase
surori – ser. span.
16.55 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
22.25 Tóth János –
ser. magh. 22.55
Acum e târziu –
film am-engl. 0.50
O noapte cu
moravuri bune –
film magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Călin Petrescu ,
“Poate nu ;tiai”

-  21.50

Ilinca Vandici,
“Bravo, ai stil!” 

- 22.00
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6.00 ~ntr-o alt[ via\[
7.30 Mama campionu-
lui (r) 8.30 Dulce-
am[rui 9.30 Teleshop-
ping 9.45 Petale de sin-
gurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15 :i
f[r[ s]ni exist[ Paradis
(r) 13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30
Dulce-am[rui 15.30
Petale de singur[tate
16.30 Umbre din trecut
18.00 Maine e o noua
zi 19.00 :i f[r[ s]ni ex-
ist[ Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 2.00 Petale
de singurătate (r) 3.00
Maine e o noua zi (r)
4.00 State de Rom]nia
5.15 Dragoste de
`mprumut 

6<50 Teleshopping
7<20 Trăsniţii  8<00
Capri 9<30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma mea g[te;te mai
bine 11<00 Tele-
shopping 11<30 Ca-
sa< construcție și de-
sign 12<00 Tele-
shopping 14.00
Benny Hill Show
15<05 Focus 16<00
Capri 17<10 Trăs-
niţii 18<00 Focus 18
19<30 Mama mea
găteşte mai bine
20<30 Zestrea dom-
niței Ralu  22<30
Starea Na\iei 23<30
Trăsniţii 0<00 Trăs-
niți 1<00 Logodnicii
din America 3<00
Mama mea găteşte
mai bine 

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Tele-
shopping 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Perfect
imperfect  11.45
Teleshoping 12.30 Par-
lamentul Rom]niei
13.00 Aici, acum 13.55
vorbe;te corect 14.00
Telejurnal 14.45 Tele-
shopping 15.00 Ak-
zente 16.00 Akzente
17.00 Telejurnal 17.05
Europa mea 18.00
Marele război subteran
19.00 Pulsul zilei 20.00
Telejurnal 21.00 Ro-
m]nia 9 22.10 Soldatul
justiţiar 23.50 Discover
Rom]nia 0.35 Marele
război subteran (r)
1.30 evintza prezintă
(r)  2.00 oldatul justiţiar
(r) 3.35 Discover
Rom]nia 3.45 Telejur-
nal 4.35 România 9
5.25 Imnul României
5.30 Pulsul zilei

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tir-
ile 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
vlad (s) 2.00 Las
fierbinți 3.00 vor-
beşte lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

8.15 Domnul si
doamna Stewart (r)
9.45 La bloc 12.15
Doamna din Shanghai
(r) 14.15 Cumplitul
adevăr (r) 16.15
Doamna judecator
18.15 La bloc  20.30
Evadare din Absolom
23.00 vampirii deser-
tului 1.00 Evadare
din Absolom (r) 3.00
vampirii desertului
(r)  4.30 La bloc 6.00
La Maruţă 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
e wall- marele zid
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Scena mis-
terelor 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Observator (r)
2.00 Acces direct (r) 4.00
e wall - marele zid 6.00
Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Za-
haria 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de dimi-
nea\[ cu Ioana Zaharia
18.30 “Audien\e ̀ n di-
rect”, realizator Eva
Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar 21.30 :tiri 22.00
Audien\e `n direct
(redifuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Vinnie Jones,
“Soldatul justiţiar “

- 21.10
Catalin Maruta,

“La M[ruţă” - 15.00

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de

diminea\[“ - 7.30

Ray Liotta, 
“Evadare din 

Absolom”  - 20.30

Jennifer Winget, 
“Umbre din trecut” 

- 16.30

Marga Barbu,
‘Zestrea domniței

Ralu” - 20.30
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Pierderea locului de muncă sau di-
minuarea salariului ar putea să consti-
tuie factori ce cresc riscul de infarct mio-
cardic, accident vascular-cerebral, insu-
ficiență cardiacă sau chiar deces, sunt
concluziile unui studiu citat de scoala-
pacientilor.ro. Potrivit datelor cuprinse
în cercetare, persoanele care s-au con-
fruntat cu diferențe mari de venituri de-
a lungul anilor sunt mult mai predispuse
la apariția bolilor cardiovasculare sau a
decesului prematur. 

Din analiza studiului rezultă că persoanele
cu venituri diferite între anii 1990 și 2005 au
fost aproape de două ori mai predispuse la
apariția unei boli cardiovasculare și cu 78%
mai expuse riscului de deces din orice cauză
în următorii zece ani comparativ cu persoanele
cu venituri stabile. Mai mult decât atât, per-
soanele care s-au confruntat cu două sau mai
multe scăderi ale veniturilor în aceeași perioa-
dă au fost de 2,5 ori mai expuse riscului de
boli cardiovasculare și cu 92% mai predispuse
la deces din orice cauză comparativ cu cele
care nu s-au confruntat cu scăderi ale venitu-
rilor. Acest studiu a depistat doar o asociere și
nu o dovadă că fluctuațiile veniturilor ar cauza
probleme de sănătate. Totuși, un venit instabil
poate afecta sănătatea unei persoane în ne-
umărate feluri, au atras atenția specialiștii. Per-
soanele supuse stresului se confruntă cu hi-
pertensiune arterială și inflamație, cel mai pro-
babil din cauza nivelului crescut de cortizon,
iar abilitatea lor de a procesa glucoza din sânge
este și ea îngreunată. Aceste probleme, în con-
textul unor venituri scăzute, afectează sănăta-
tea, posibil din cauza faptului că aceste per-
soane nu-și mai iau medicamentele pentru că
nu și le permit, ori nu pot merge la medic.

Cercetătorii susțin că persoanele care s-au
confruntat cu fluctuații ale salariului sunt, în
general, femei cu venituri scăzute, nemăritate
și cu un grad scăzut de educație. Și-atunci se
naște întrebarea despre modul în care poate fi
combătut stresul generat de diferența de veni-
turi. Printre opțiuni se numără efectuarea de
mișcare în aer liber. O simplă plimbare zilnică
de 15 minute ar putea face minuni pentru să-
nătate, noteaza scoalapacientilor.ro.

Pierderea locului 
de munc[, risc de
infarct miocardic

Colagenul este cea mai mare ;i mai
bogat[ protein[ din organism. Repre-
zint[ aproximativ 25- 30% din proteinele
totale ;i c]nt[re;te peste 30% din greu-
tatea 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 in-
testinal[, 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 co-
lagen 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 pro-
priul colagen, dar ;i al\i aminoacizi impor-
tan\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 Co-
lagen Forte con\ine colagen hidrolizat din
cartilaj de vit[, cu o mas[ molecular[ mic[,
fapt care ̀ i permite o absorb\ie rapid[ ̀ n or-
ganism.

Poate `nlocui cu succes 
analgezicele

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 rigidi-
zeaz[, 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-in-
testinal[, 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, con-
servan\i, m]ncare super-procesat[ etc), duce
`nt]i la inflama\ie ;i disbioz[ gastro-intesti-
nal[, 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 Per-
meabil. Acesta este practic pista de plecare
a majorit[\ii bolilor.

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, me-
tabolismul slab al lipidelor ;i glucidelor, can-
cer (folosit preventiv – nu exist[ cancer f[r[
o dereglare serioas[ a sintezei de colagen ̀ n
corp), gastro-esofagit[ de reflux, sindromul
intestinului permeabil (repar[ mucoasa in-
testinal[), incontinen\[ urinar[, prolaps ge-
nital, intoxica\ii (prin activarea limfei, a pro-
duc\iei de s[ruri biliare ;i prin prezen\a gli-
cinei – 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, intoxi-
ca\ie cu alcool, ateroscleroz[.

Colagenul este foarte important 
pentru buna func\ionare a tuturor 

organelor din corp

Produsele se g[sesc la cele două magazine
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