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Marius Gînță,
invitat la “Audiențe
în direct” - 18.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 Audiențe în direct. Despre greva Electrolux,
invitați Sorin Faur ;i
Marius Gînță (reluare)
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, realizator Stela C[dar
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Fantastic Show
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator 20.00 vrei să
te însori cu mine? 22.15
Hellboy și Armata de
Aur 0.45Dragon Blade<
Încleștarea Imperiilor
2.30 Observator (r)
4.15 Hellboy și Armata
de Aur (r) 6.00 Observator

TVR 2
7.00 oanApp 9.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar 10.00
C];tig[ Rom]nia 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
oanApp 16.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar 16.58
oanApp 18.00 Prim[vara amintirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR2 19.45
Sport 20.00 Gala Umorului
21.10 Un plan perfect 22.50
Poate nu ;tiai 23.10 Bunii mei
vecini 0.55 Poate nu ;tiai 1.10
Femei de 10, bărbați de 10
2.50 Telejurnal TvR2 (r) 3.30
Un plan perfect 5.00 D’ale lu’
Mitic[ 5.55 Imnul Rom]niei
6.00 Cap compas 6.30
Teleshopping

I

Pro TV

C[t[lin M[ru\[,
“La M[ruţă” - 15.00

Pro Cinema

Jake Gyllenhaal,
“Transfer de
identitate” - 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 Românii
au talent 23.00
vlad 1.00 Las
fierbinți (r) 2.00
La M[ruţă (r) 4.00
vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor

7.45 Drumul spre
Bali (r) 10.00 La bloc
(r) 12.15 Povestea lui
Tiffany Rubin (r)
14.15 7 centimetri (r)
16.15 Nu vrea si pace!
18.15 La bloc 20.30
Transfer de identitate
22.30 Zbor de fluture
0.45 Transfer de
identitate (r) 2.30
Zbor de fluture (r)
4.15 La bloc (r) 5.45
Ce spun românii (r)

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 În
căutarea adevărului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei 19.00
:tirile Kanal D 20.00
Povestea noastră 23.00
Bravo, ai stil! 1.00 :tirile
Kanald D 2.00 Puterea
dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştirile Kanal D

Eurosport
7<00 Formula e< Campionatul FIA, la Roma,
în Italia 8<00 Supersport< Campionatul
Mondial 8<45 Superbike< Campionatul
Mondial, la Assen, în
Olanda 9<30 Ciclism<
Turul Turciei 10<30
Snooker< Mastersul de
la Londra, Regatul Unit
12<00 Ciclism< Turul
Turciei 13<00 Ciclism<
Turul Turciei 15<00
Snooker< Mastersul de
la Londra, Regatul Unit
17<00 Supersport<
Campionatul Mondial
17<45 Superbike< Campionatul Mondial, la
Assen, în Olanda 18<30
Omnisport< Watts Top
10 19<00 Ciclism< Turul Turciei 19<55 Ştirile
Eurosport 20<00 Formula e< Campionatul
FIA, la Roma, în Italia
21<00 Omnisport<
Watts Top 10 21<30 Ciclism< Turul Turciei
0<30 Ciclism< Turul
Turciei 1<30 Ciclism<
Cursa Paris-Roubaix,
în Franţa 2<30 Snooker< Campionatul Mondial, la Sheﬃeld, în Regatul Uni 4<00 Ciclism<
Turul Turciei 5<00 Ciclism< Cursa ParisRoubaix, în Franţa
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Özge Özpirinçci,
“Dragoste cu
`mprumut” - 15.45
7.15 Dragoste cu imprumut (r) 8.45
Dulce-am[rui (r) 9.30
Teleshopping 9.45
Maine e o noua zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut (r) 12.30 Și fără
sâni există Paradis (r)
14.45 Dulce-am[rui
(r) 15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 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
State de Romania (r)
2.45 Doctorul casei (r)
4.30 State de Rom]nia
(r) 5.15 Maine e o
noua zi (r) 6.00 Umbre
din trecut (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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Prima TV

TVR 1

Anca Nicola,
“Ciuleandra” - 20.30

Kate Hudson,
“M[mic[
de ocazie” - 21.30

7.20 Pistruiatul 2 Ascunzișuri (r) 8.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Chef Dezbr[catu’
12.00 Teleshopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Teleshopping 15.05 Focus 16.00 Capri 18.00
Focus 18 19.30 Mama mea gătește mai
bine 20.30 Ciuleandra 23.00 Cuibul
salamandrelor (r)
1.30 ~n buc[t[rie cu
Horia v`rlan (r) 2.30
Mama mea gătește
mai bine (r) 3.30 Focus (r) 5.00 Benny
Hill Show (r) 5.30
Capri 6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Matinal
9.00 Fan/fun urban 9.30
vorbeşte corect! (r) 9.35
100 de poveşti despre
Marea Unire (r) 9.45 Tema
zilei (r) 10.00 Aripile Nordului (r) 11.00 Ca’n viaţă
12.00 Teleshopping 12.30
Parlamentul Rom]niei
13.00 ~n gr[dina Danei
13.30 Doar s[ gusta\i 14.00
Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect 15.10 Fără etichetă
16.00 EURO polis 16.55
100 de poveşti despre
Marea Unire 17.00 Aripile
Nordului 18.00 Observatori la Drumul succesului
18.30 Observatori la Parlamentul European 19.00 Europa mea 19.50 vorbe;te
corect 20.00 Telejurnal
21.00 Meteo 21.05 Remember Eurovision 21.20 Sport
21.30 M[mic[ de ocazie
23.30 #Creativ 0.00 Telejurnal 0.30 Dosarele extratereştrilor 1.20 Festivalul
Lucre\ia Ciobanu 3.00 ~n
gr[dina Danei 4.25
Dosarele extratereştrilor
5.05 Drumul succesului
5.25 Imnul Rom]niei 5.30
Teleshopping

RTL Club

7.35 Clubul de puști
10.30 Șoricelul
Mickey 10.45 Apare
tigrul – ﬁlm am-jap.
12.55 Copoi privați
– ser. am. 14.05 viața fără Prada – ﬁlm
am-mex. 16.10
Campionii inimii –
ﬁlm am. 19.00 Jurnal RTL 19.55
Paddington 2 – ﬁlm
am-engl-fr. 22.10
Doctor Strange –
ﬁlm am. 3.05 Jurnalistul – doc.
magh.
TV2

7.20 Este mai ușor la
duzină – ﬁlm am.
9.20 Familia se căsătorește – ﬁlm am.
11.30 Să mori tu,
John Tucker! – ﬁlm
am. 13.30 Omul care
aduce ploaia – ﬁlm
am. 16.30 În orice
caz, poate – ﬁlm am.
20.15 Exatlon Hungar y – reality de
sporturi extreme
22.25 Ben Hur – ﬁlm
engl-grec 1.00 Drept
înainte – ﬁlm am.
3.25 Arta furtului –
ﬁlm am-can.

Duna TV

Animale
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Indonezia inten\ioneaz[ăs[ăînchid[ Insula Komodo
pentru a proteja dragonii
Autorităţile vor să protejeze aceste şopârle uriaşe,
numite dragoni, de
numărul din ce în ce mai
mare de turişti şi de traﬁcul
ilegal cu aceste exemplare.
Indonezia intenţionează
să închidă temporar turismul pe Insula Komodo,
casa şopârlelor uriaşe care
dau şi numele insulei< celebrii dragoni de Komodo.

Închiderea planiﬁcată de
către autorităţile locale ar intra
în vigoare din 2020 şi nu s-ar
aplica insulelor vecine din estul
Indoneziei, unde se pot observa,
de asemenea, aceste reptile.
Dragonul de Komodo
(varanus komodoensis), cunoscut şi ca varanul de Komodo,
este o specie de reptile de dimensiuni mari ce se găseşte în
insulele indoneziene Komodo,
Rinca, Flores, Gili Motang şi
Padar.
Membru al familiei de reptile varanidae, este cea mai mare
specie de şopârle, ce poate
ajunge la o dimensiune de 3
metri lungime şi în cazuri rare
să ajungă la o greutate de aproximativ 70 de kilograme.
Se estimează că pe insula
care le poartă numele există
2.300 din cele 5.000 de exemplare din lume.
În timpul perioadei în care
insula va rămâne închisă, se va
încerca să se recupereze speciile
de plante endemice şi populaţiile de cerbi şi porci, prada principală a dragonilor.
Dragonii vor ﬁ, de asemenea, monitorizaţi pentru a
încerca să se lupte împotriva
traﬁcului ilegal.

Autorităţile sunt preocupate
de numărul tot mai mare de vizitatori (aproximativ 10.000 pe
lună), dar, mai presus de toate,
doresc să evite furtul continuu
al acestor reptile pentru vânzare. Ultimul caz de traﬁc ilicit
a fost descoperit săptămâna trecută. Cinci contrabandişti au
fost arestaţi cu cinci exemplare
de dragoni de Komodo şi zeci
de alte animale sălbatice.
Poliţia a raportat că până în
prezent vânduseră prin Facebook 41 dragoni de Komodo
pentru aproximativ 30.000 de
euro ﬁecare. Se presupune că
aceste animale sunt oferite pentru uz medical.

Închiderea intră
în vigoare din 2020

Pe urma migra\iei dumbr[vencelor
Migrația le e cercetată de peste 100
de ani, dar multe informații nu sunt
clariﬁcate încă< exact unde iernează,
cât de repede ajung, când pornesc la
drum, cât le inﬂuențează traseul
condițiile meteo etc?
8.05 Cinci continente 8.35 Poșeta
9.25 Iubire amețitoare 10.10 Doctorul
din province 12.00
În mâna lui Dumnezeu 13.02 Jurnal
13.50 Păzitorii gusturilor 14.40 Sfântul
Francisc – ﬁlm it.
17.15 Agentul Rex
19.00 Jurnal 19.30
Locuri sﬁnte, biserici
– doc. fr. 21.25
Popieluszko – Libertatea este în noi –
ﬁlm pol. 22.22 Maria
din Nazaret – ﬁlm
germ-it. 0.42 Doar
teatru, nimic altceva
– ser. magh.

Ce știm despre dumbrăveancă?
Știm că dumbrăveanca noastră
cuibărește în sudul Europei și iernează
în Africa ecuatorială, dar nu
cunoaștem detaliile
migrației. Pentru a
elucida cât mai mult
din acest mister,
echipa Milvus, care lucrează la proiectul internațional de conservare a dumbrăvencei în
Câmpia de vest, a echipat în sezonul trecut
30 de dumbrăvence cuibăritoare.
Pe cinci păsări au fost montate transmițătoare satelitare, pe restul – „geotag”.
Primele erau preferate, căci oferă date
exacte despre păsările pe care sunt montate.
Însă cu câțiva ani în urmă nu existau transmițătoare suﬁcient de mici ca să ﬁe purtate

fără probleme de o dumbrăveancă.
Mai mult, toate aceste dispozitive montate în România s-au oprit în câteva luni
după montare.

Geotagul, o tehnologie
nouă
Geotagul e o tehnologie
nouă, ieină, însă datele nu
sunt la fel de exacte și pot
ﬁ accesate numai în laborator.

Asta înseamnă că pasărea
trebuie prinsă de două ori –
o dată pentru a monta echipamentul și a doua oară (peste un an)
pentru a-i scoate echipamentul. În
timpul migrației, geotagul înregistrează
condițiile de lumină (la ce oră e răsăritul
și apusul, cât de puternică e lumina etc.),
iar din aceste date se poate calcula ruta
păsării.

Anul trecut s-au montat 25 de geotaguri
pe dumbrăvence din Câmpia de vest> vara
aceasta sunt reprinse și datele – interpretate.

Proiect de conservare
În urma intensiﬁcării
agriculturii și dispariției
pâlcurilor de copaci,
numărul perechilor
cuibăritoare de dumbrăveancă scăzuse sub
30 după 2010.
Prin proiectul de
conservare implementat din 2015, numai în cele peste 450
de scorburi artiﬁciale montate
au
cuibărit 52
de perechi,
iar specia a reapărut în
zone de unde dispăruse în ultimele decenii.
Pagină realizată de Ruxandra Filip
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Pallai Béla,
invitat la “Taina
credinței” - 17.30
7.00 :tiri 9.00 “La psiholog” 10.00 Spiridu;
Ghidu; 11.30 Agenda
Public[ (r) 13.30 “Info
Studio”, realizator Ioan
Ani\a;, invitat Nicolae Dumuța 17.30 Taina credin\ei (limba maghiară),
realizator Eva Laczko, invitați Pallai Bela ;i Roman
Janos 18.30 Emisiune despre Gheorghe Bulgăr dezvelirea statuii 19.10 Ziua Poeziei Maghiare 20.00
Via\a la \ar[ cu Ioan
Anița; 21.00 “Iat[ omul”
cu Gabriel Ghi;an, invitat
Dan Brumboiu

Antena 1
7.00 Observator 10 Fructul oprit 13.00 Observator 13.30 vrei s[ te `nsori
cu mine 19.00 Observator 20.00 iUmor 23.00
Doar tu şi eu. Al treilea e
în plus 1.30 Observator
2.30 Dragon Blade< Încleștarea Imperiilor (r)
4.15 Fantastic Show 6.00
Observator

TVR 2

Alexis Bledel,
“B[rbatul `n costum
galben” - 20.00
7.00 ~n inima Africii (r)
7.55 Poate nu ;tiai (r) 8.00
Documentar 360°-GEO
9.00 Arm[sarul s[lbatic
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 D’ale lu’
Mitică 12.00 Euromaxx
12.30 Cap compas 13.00
Memorialul Durerii - o istorie care nu se `nva\[ la
;coal[ 14.00 Gala umorului 15.00 Femei de 10,
b[rbat de 10 17.00 Zile cu
stil 17.30 Motorvlog
18.00 ~n inima Africii
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.00 B[rbatul `n
costum galben 21.30 Credo 0.10 Cap compas 0.35
Zile cu stil (r) 1.10 Bunii
mei vecini 2.50 Telejurnal
TvR2 (r) 3.35 Arm[sarul
s[lbatic 4.30 Cap compas
5.00 Memorialul Durerii
- o istorie care nu se `nva\[
la ;coal[ (r) 5.55 Imnul
României 6.00 Motorvlog 6.30 Telehopping

Pro TV

Pro Cinema

Toby Kebbell,
“Ben-Hur” - 20.00

Sienna Miller,
“Camille” - 20.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed
la Pro Tv 11.00 Ce
spun românii (r)
14.15 Cântă acum
cu mine (r) 16.15
Românii au talent
(r) 19.00 Ştirile
Pro Tv 20.00 BenHur 22.15 Mumia
revine 0.45 Pe
bune?! (r) 1.45 Las
fierbinți (r) 3.30
Ben-Hur (r) 5.30 I
Like IT (r) 6.00
Lec\ii de via\[

7.45 Povestea lui
Tiffany Rubin (r)
9.45 La bloc (r)
12.00 Nu vrea pace!
(r) 14.00 Jurnalul
unui puști< Căldură
mare (r) 16.00
Rocky v 18.15 La
bloc 20.30 Camille
22.30 #Selfie 69 1.00
Camille (r) 2.45
#Selfie 69 (r) 4.45
La bloc (r) 5.30 Ce
spun rom]nii (r)

Kanal D

Halit Ergenç,
“1001 de nop\i” 8.45
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
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) 2.00
ROventura 3.00 Puterea dragostei (r)
5.30 Pastila de râs
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Eurosport
7<00 Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 9<30 Ciclism<
Turul Turciei 10<30
Omnisport< Watts
Top 10 11<00 Formula
e< Campionatul FIA,
la Roma, în Italia
12<00 Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 14<30 Fotbal<
Premier League 16<30
Fotbal<
Premier
League 21<25 Ştirile
Eurosport 21<30
Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 23<55 Ştirile Eurosport 0<00 Călărie<
Circuitul Campionilor Global, la Miami, în Statele Unite
2<15 Omnisport<
Watts Top 10 2<30 Ciclism< Turul Turciei
3<00 Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 4<00 Ciclism<
Turul Turciei 5<00 Supersport< Campionatul Mondial 5<30 Superbike< Campionatul
Mondial, la Assen, în
Olanda 6<00 Formula
e< Campionatul FIA,
la Roma, în Italia

Pro 2

S]mb[t[ 20 aprilie 2019
Prima TV

TVR 1

Jennifer Winget,
“Umbre din trecut” 16.45

Ella Ballentine,
“R[zboiul
con;tiin\ei” - 20.00

Cristian Tab[r[,
“Exclusiv `n
Rom]nia” - 16.30

7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Dulce-am[rui 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
12.30 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
Dulce-am[rui (r) 15.45
Dragoste cu `mprumut
16.45 Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 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
State de Rom]nia (r)
2.45 Doctorul casei
3.30 Daria, iubirea
mea (r) 4.30 State de
Rom]nia 5.15 M]ine e
o nou[ zi (r) 6.00 Umbre din trecut (r)

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Camera de
r]s (r) 9.30 Teleshopping 10.30 Secrete de stil 11.00
Benny Hill Show
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshopping 13.30 Iarna
bobocilor 15.30
Chef Dezbr[catu’
16.00 Schimb de
amame (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash
monden
20.00 R[zboiul
con;tiin\ei 22.00
Legendary – eroul
din ﬁecare 0.30
Ciuleandra 2.30
Legendary – eroul
din ﬁecare (r) 5.00
Benny Hill Show (r)
5.30 Focus (r) 6.50
Teleshopping

7.30 #Creativ 8.00 Aventur[ urban[ 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 visuri 12.00 Remember Eurovision 12.50
Adev[ruri despre trecut
13.00 Fa\a nev[zut[ a lumii 14.00 Telejurnal 14.30
Ora regelui 14.55 Live sal[
15.00 Handbal feminin
16.30 Exclusiv `n Rom]nia
17.15 vorbe;te corect!
17.25 Live sal[ 17.30
Handbal feminin< Cupa
României *Semifinale
CSM Bucureşti-HC Zalău
19.00 Teleenciclopedia
20.00 Telejurnal 21.00
Destina\ia Tel Aviv 23.00
Profesioni;tii... cu Eugenia
vod[ 0.00 Ora zero 1.10
Anchetele comisarului
Antonescu 2.10 Destina\ia
Tel Aviv 3.50 Telejurnal
4.35 Ora zero (r) 5.30 Imnul României 5.35
Teleshopping 6.30 Politic[
;i delicate\uri (r)

M1

RTL Club

Duna TV

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

7.30 Clubul de puști
10.00 Inﬁnity Nado ser. chin. 12.00
Brandmania 13.05
Femeia adevărată –
magazin de stil de viață 14.50 Familia
mea și alte specii
umane 15.20 În plasa
dragostei – ﬁlm am.
16.55 Magnum – ser.
am. 19.00 Jurnal RTL
21.00 Micul nostru
sat – ser. magh. 22.05
În formă top 3 – ﬁlm
am. 23.45 Societatea
poeților morți – ﬁlm
am.
TV2

8.05 Desene animate
10.55 Trendmania
13.05 Bagajul 14.00
În capcană – ﬁlm
germ. 14.45 Gagici
cu probleme – ﬁlm
am. 16.50 Maimuța
Charlie în familie –
ser. germ. 17.55 Inspectorul Alex – ser.
pol. 19.55 Mamma
mia!– ﬁlm englgerm. 22.20 Înainte
să te cunosc – ﬁlm
am. 0.45 Ben Hur –
ﬁlm engl-grec 3.20
Motivul – ser. can.

7.00 Jurnal 7.15
Harta 8.45 Aveți și
voi animale? – ser.
germ. 9.55 Prietenii
lui Noe 11.25 Magazin de familie 13.00
Jurnal. 14.40 Sfântul
Francisc 2/2 – ﬁlm it.
16.20 Robii lui
Dumnezeu– ﬁlm
magh. 18.00 Înger
gastronomic 20.30
Doar teatru, nimic
altceva – ser. magh.
21.25 Popieluszko –
Libertatea este în noi
2/2 – ﬁlm pol. 22.55
Maria din Nazaret
2/2 – ﬁlm germ-it.
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Dezvoltare personal[

Cum alegem zona de interes
în dezvoltarea personal[
;i profesional[?
Despre comunicare se
vorbeşte dintotdeauna, de la
cât de bine e să te poţi exprima uşor la cum să îţi îmbunătăţeşti calităţile de orator. Problemele de comunicare se pot foarte simplu rezolva prin participarea la un
anumit număr de şedinţe de
dezvoltare personală.
De regulă, oamenii care nu
pot vorbi în public, iar asta din
cauza emoţiilor ce îi stăpânesc,
apelează la dezvoltarea personală
pentru că odată cu asta îşi rezolvă
şi alte probleme întâmpinate în
viaţă, poate unele anxietăţi.

Perseverenţa, cheia
succesului
Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, dezvoltarea personală dă
roade. Nu e ceva diﬁcil şi nici nu
ne ocupă prea mult
timp. Totuşi e nevoie
de ceva aparte pentru a
ne îndrepta atenţia spre
planul dezvoltării personale. E necesar în primul
rând să ne dăm seama ce
anume vrem să schimbăm şi trebuie să dăm
dovadă că suntem perseverenţi, să avem ambiţia necesară de a face
schimbările pe care ni
le dorim. Specialiştii ne
spun că din clipa în care
ne-am dat seama că vrem o
îmbunătăţire pe plan person-

al sau profesional, pasul cel mare
să ştim că l-am făcut. Trecem la
pasul al doilea, mare şi el, respectiv alegerea zonei ţintă, a zonei de
interes la care vom munci. Ne
alegem practic zona în care considerăm că avem nevoie de mai
mult, ne lipseşte acel ceva care să
ne facă să ne simţim împliniţi. Din
clipa în care am conturat planul
de dezvoltare personală trebuie să
dăm dovadă de consecvenţă, de
perseverenţă, să nu amânăm lucruri ce se pot face azi pentru o
altă zi. Alegerea zonei de interes
în dezvoltarea personală şi profesională e foarte importantă pentru
că trebuie bine delimitată. Dacă
amestecăm lucrurile s-ar putea să
ne trezim că batem pasul pe loc
sau ne facem mai mult rău decât
bine. Aşadar, cine vrea să înveţe
să cânte la chitară să se concentreze pe asta, de exemplu. Nu este
diﬁcil în zilele noastre să ne dezvoltăm pe plan personal deoarece
există un conţinut bogat în domeniu, de la bloguri la tutoriale, articole şi aşa mai departe.
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Arta comunic[rii
în dezvoltarea personal[
Arta comunicării o dezvoltăm
pe parcursul întregii vieţi. Învăţăm
să vorbim şi învăţăm să ascultăm.
În rândurile de mai jos, cu ajutorul
studiilor în domeniu, cu ajutorul
părerilor ce şi le-au format de-a lungul anilor specialiştii în dezvoltarea
personală, ne oprim atenţia asupra
comunicării. Ce e mai important<
să vorbim sau să ascultăm?

Vocea trebuie să emane
emoţiile trăite
Atunci când comunicăm, indicat este să ﬁm foarte atenţi la persoanele cu care discutăm, să ne
antrenăm capacitatea de a obrserva
mimica, gesturile interlocutorului,
să încercăm să pătrundem dincolo
de cuvintele ce le auzim, undeva în
mintea celui cu care stăm de vorbă.
Specialiştii în dezvoltare personală
ne spun că devenim buni comunicatori dacă ne concentrăm asupra
detaliilor ce ţin de gesturi, mimică,
poziţia corpului. Un alt aspect într-o bună comunicare este tonul
vocii, ton care trebuie să emane
emoţiile trăite. În cazul în care prin
ton nu transmitem nicio emoţie,

interlocutorul nostru va trece conversaţia doar printr-un ﬁltru al raţiunii.

Atenţie şi concentrare
Comunicarea eﬁcientă înseamnă atenţie. În mod normal, în timp
ce discutăm cu o altă persoană,
atenţia noastră nu trebuie să se îndrepte spre alte sunete sau acţiuni
din mediul încojurător. Trebuie să
ﬁm prezenţi sută la sută, altfel
riscăm să ﬁm chiar evitaţi pe motiv
că oamenii nu au cu cine să poarte
o conversaţie. De multe ori, probleme în comunicare apar din cauza
timidităţii sau din cauză că ne e
teamă să nu spunem ceva greşit, să
nu supărăm şi aşa mai departe.
Legătura dintre cât de bine comunicăm şi cât de timizi suntem e una
directă. Dezvoltându-ne capacitatea de comunicare lucrăm la
creşterea stimei de sine şi prin urmare la dispariţia timidităţii. Toate
au, aşadar, legătură una cu alta. Ne
rămâne doar să ne concentrăm pe
ﬁecare etapă în parte, să o dezvoltăm pentru a putea aprofunda
arta comunicării în dezvoltarea personală.

Tipuri de comunicare
Pentru că în materialele de pe
această pagină a Suplimentului
Tv ne-am aplecat atenţia mai
mult asupra comunicării, în cele
de mai jos vom face o scurtă trecere în revistă a tipurilor de comunicare, pentru că e bine de
ştiut că între toate tipurile de comunicare există diferenţe.
Avem, aşadar, comunicarea
verbală, care ştim că foloseşte un
limbaj comun, o limbă, bazânduse pe vorbire şi scriere. Mai apoi
vine comunicarea nonverbală. Ea
este o comunicare analogică şi e
cunoscută în general ca limbaj al
trupului. Există comunicarea interpersonală, cea intrapersonală,
aceasta din urmă bazată pe dialogul individului cu sine însuşi,
comunicarea de grup, cea
mediatizată, educativă,
publicitară, internaţională şi aşa mai de-

parte.
Tot pe scurt intrăm puţin în detaliu în ceea ce priveşte comunicarea verbală şi nonverbală, respectiv paraverbală, care se realizează
prin intermediul unor aspecte
legate de voce, de la ritm la volum,
ori prin pauzele în vorbire. De reţinut este că în cazul comunicării avem
trei niveluri, verbal, paraverbal şi
nonverbal. Nivelul verbal reprezintă
numai 7 procente din actul de comunicare. Diferenţa e acoperită de
nivelul nonverbal cu 55 de procente, la acest nivel intrând expresiile feţei, poziţia corpului, mişcările
pe care le facem când vorbim, cum
suntem îmbrăcaţi şi aşa mai departe. Nivelul paraverbal, adică
tonul folosit, volumul, viteza de rostire a cuvintelor, ocupă 38% din
comunicarea propriu-zisă.

Programe TV
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Emisiune despre
Gheorghe Bulgăr 15.45
9.30 Taina credin\ei
(limba maghiară) 12.00
Taina credin\ei, realizator Mihaela Ghiță, invitat
pr. dr. Cristian Bolo;
13.00 În Slujba Comunității, invitată Sînziana
Cristea, director CJRAE
14.00 Concert Calvaria
15.45 Emisiune despre
Gheorghe Bulgăr dezvelirea statuii 16.30
Ziua Poeziei Maghiare
18.00 Educa\ie ecologic[
20.00 În Slujba Comunității (r)

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Scena misterelor 13.00
Observator 13.15 Doar tu
şi eu. Al treilea e în plus
(r) 15.30 Asia Express (r)
19.00 Observator 20.00
Liber ca pasarea cerului
21.15 Un polițist și jumătate 23.00 iUmor (r) 2.00
Liber ca pasarea cerului (r)
3.00 Fructul oprit (r) 6.00
Observator

TVR 2

Mircea Diaconu,
“Duminica filmului
rom]nesc” - 20.10
7.00 ~n inima Africii
7.55 Poate nu ;tiai 8.00
Documentar< Direcţia<
sud-vest 8.30 Cap compas 9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natur[ ;i aventur[
11.00 Destine ca-n
ﬁlme 12.00 S[n[tate cu
de toate 12.30 Credo
13.30 Duminica ﬁlmului românesc 15.05
Drag de Rom]nia mea
17.00 D’ale lu’ Mitic[
18.00 ~n inima Africii
18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.10
Duminica ﬁlmului
românesc 21.55 Poate
nu ;tiai 22.10 Filmul de
art[ 0.25 Drag de
Rom]nia mea 2.15 Duminica ﬁlmului românesc (r) 5.30 Zile cu stil
5.55 Imnul României
6.00 Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

Pro TV

Ryan Reynolds,
“X-Men de la
Origini< Wolverine”
- 20.00

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00
Ce
se
`nt]mpl[ doctore
(r) 10.30 Arena
buc[tarilor 11.00
Ferma (r) - Un nou
`nceput
13.00
Apropo Tv 14.00
Ferma (r) - Un nou
`nceput
18.00
Rom]nia, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 X-Men de la
Origini< Wolverine
22.15 Cântă acum
cu mine 0.15
Apropo Tv (r) 1.15
România, te iubesc!
(r) 2.15 Mumia
revine (r) 4.30 Arena buc[tarilor 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv
Kanal D

Lili Sandu,
“FanArena” - 23.00

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping 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! 17.30 Asta-i
România! 19.00 Știrile Kanal D 20.00 Exatlon 23.00 FanArena 0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.30 Asta-i
Rom]nia! (r) 2.45
vacanţa Mare< Leana
s-a întors! (r) 3.30
1001 de nopți (r)
5.00 ROventura (r)
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Pro Cinema

Pro 2
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TVR 1

Rosario Dawson,
‘Capcana minții”
- 22.45

Diego Olivera,
“Umbre din trecut”
- 16.45

Kate Winslet,
“Enigma” - 23.00

Mircea Dinesc,
“Politică şi
delicateţuri” - 16.30

7.30 Doamna din
Shanghai (r) 9.30
La bloc (r) 11.45
Jurnalul unui
puști< Căldură
mare (r) 13<45
Rocky v (r)
16.00 Rocky Balboa 18.15 La bloc
20.30 Adevărul și
numai adevărul
22.45 Capcana
minții 0.45 Adevărul și numai
adevărul (r) 2.45
Capcana minții
(r) 4.15 La bloc

7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.45
Dulce-am[rui (r) 9.15
Teleshopping 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Și fără sâni există
Paradis (r) 12.30 Și
fără sâni există Paradis
(r) 14.30 Dulce-am[rui (r) 14.45 Dulceam[rui (r) 15.45
Dragoste cu `mprumut
(r) 16.45 Umbre din
trecut 18.00 M]ine e o
nou[ zi 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 State
de Rom]nia (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 5.15
M]ine e o nou[ zi (r)
6.00 Umbre din trecut

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
Benny Hill Show
14.30 Elle on Tv
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 Enigma
1.30
Războiul
conștiinței (r) 3.30
Enigma (r) 5.30
Flash monden (r)

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 agricultur[ (r)
12.00 via\a satului 13.00
Tezaur folcloric 14.00
Telejurnal 14.40 Destinatia Tel Aviv 15.00
Handbal feminin, Cupa
României 16.30 Politică
şi delicateţuri 17.28 Live
sală 17.30 Handbal feminin, Cupa României
19.00 Dosar România (r)
20.00 Telejurnal 21.00
Festivalul Lucre\ia
Ciobanu 23.00 Garantat
100% 0.00 Replay 1.00
Festivalul Lucreţia
Ciobanu (r) 2.00 România deşteaptă la New York
(r) 2.51 Destina\ia Tel
Aviv (r) 3.01 Garantat
100% 4.40 Universul
credinţei (r) 5.30 Imnul
Rom]niei 5.35 via\a satului 6.30 Teleenciclopedia

Eurosport

7<00 Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 9<30 Ciclism<
Turul Turciei 10<30
Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 12<00 Snooker<
Campionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 15<00
Ciclism< Turul Turciei 16<15 Ciclism<
Cursa Amstel Gold,
în Belgia 18<30 Ciclism< Cupa Franţei
19<30 Ciclism< Turul
Turciei 20<25 Ştirile
Eurosport 20<30
Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 23<55 Ştirile
Eurosport 0<05 Ciclism< Turul Turciei
1<00 Ciclism< Cursa
Amstel Gold, în Belgia 2<30 Snooker<
Campionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 4<00
Omnisport< Watts
Top 10 4<30 Ciclism<
Turul Turciei 5<30
Ciclism< Cursa Amstel Gold, în Belgia

M1

6.55 Azi dimineața
10.18 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

RTL Club

Duna TV

7.30 Clubul de puști
11.05 Inﬁnity Nado
– ser. chin. 13.10
Rațe nebune – ﬁlm
am. 15.25 Familia
mea și alte specii
umane – ser. am.
15.55 Micul nostru
sat – ser. magh.
17.00 Academia de
poliție 3 - ﬁlm am.
19.00 Jurnal RTL
19.55 Star Wars vII.
– ﬁlm am. 22.55 viața fermecătoare a
Adelinei – ﬁlm am.
1.15 Campionii inimii – ﬁlm am.
TV2

8.45 O pereche ciudată – ﬁlm am.
10.50 vai de voi,
spărgătorilor – ﬁlm
am-can. 12.50 My
Girl – prima iubire –
ﬁlm am. 15.00 De-aș
ști cum face el – ﬁlm
am. 16.00 Cei trei
magniﬁci în Africa –
ﬁlm magh. 19.55
Adevărata aventură
– ﬁlm am. 22.35 O
pereche ucigașă ﬁlm am. 0.35 Despre
trup și despre suﬂet
– ﬁlm magh.

8.40 În mâna lui
Dumnezeu 9.15
Cronica catolică 9.50
Rome Reports 11.10
Religia multicoloră
11.25 Religie și libertate 13.00 Legătura la
Roma – alocuțiunea
Sfântului Părinte
13.50 Muzică de
prânz 15.00 Dunărea
- artera Europei –
ﬁlm austr. 15.55 Umbrela Sfântului Petru
– ﬁlm magh. 19.25 În
inima vaticanului –
ser. fr. 0.05 Cel mai
frumos lucru – ﬁlm fr.
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Remedii naturiste
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Preparatele din hamei au efect
sedativ, relaxant ;i amelioreaz[ă
o serie de boli genitale ale femeilor
Hameiul este un ingredient
nelipsit din compoziţia berii. Nu
sunt puţine gospodinele care includ
în meniul de primăvară diverse
preparate culinare din muguri de
hamei. Puţini ştiu însă că această
plantă medicinală, numită şi „aurul
verde“ sau „inima berii“, are beneﬁcii nepreţuite pentru sănătate.
Hameiul este o sursă excelentă
de antioxidanţi şi are rol de conservant natural, conferind berii
gustul amărui.
De asemenea, hameiul conţine
substanţe active cu rol estrogenic cele mai reprezentative ﬁind humulona şi lupulona - şi alte substanţe
cu acţiune antibacteriană, sedativă,
tonică şi antispastică.
Cele mai mari ţări producătoare
de hamei sunt Cehia, Germania,
Danemarca şi SUA. În România,
hameiul creşte spontan în lungul
apelor curgătoare, păduri, zăvoaie,
tufărişuri, de la câmpie până la altitudinea de 1.000 de metri.
Culturi mai întinse se găsesc în
plantaţii special amenajate din
zonele< Orăştie, Cluj, Sighişoara,
unde se valoriﬁcă conurile, pentru
industria berii, scrie agrofm.ro.
Tratamente naturiste cu hamei
contra diabetului şi bolilor de inimă
Potrivit unui studiu realizat în
cadrul Universităţii din Washington, hameiul, ingredientul natural
care conferă berii binecunoscutul
gust amărui, ar putea ﬁ preluat şi
de industria farmaceutică în scopul
dezvoltării de medicamente destinate tratării diferitelor afecţiuni,
printre care diabetul zaharat sau bolile de inimă.
Apelând la o metodă inovatoare, cristalograﬁa cu raze X,
cercetătorii au reuşit să identiﬁce
cu exactitate modiﬁcările structurale pe care le suferă humulonele
în timpul fabricării berii, astfel încât
să poată înlesni dezvoltarea de
preparate farmaceutice bine direcţionate spre tratarea unor afecţiuni medicale. Humulonele sunt acei
compuşi ai hameiului responsabili
de gustul amărui şi aroma speciﬁcă
berii.Studiul în cauză readuce în
prim plan efectele beneﬁce pentru
sănătate ale hameiului, conﬁrmate
de nenumărate cercetări de-a lungul
timpului, îndeosebi în cazul unor
afecţiuni cum sunt procesele inﬂamatorii sau chiar obezitatea.
Hameiul este fără îndoială o
plantă plină de calităţi dovedite. Iubitorii berii sunt însă cei care beneﬁciază demult de efectele acestei
plante minunate, iar venirea verii le
oferă un motiv în plus să o facă, a
spus dr. Corina-Aurelia Zugravu,
Preşedintele Centrului de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie.
Tratamente naturiste cu
hamei, un puternic somnifer

Datorită substanţelor cu efect
sedativ, hameiul este utilizat în tratamentele care ajută la reglarea tulburărilor nervoase, la vindecarea
unor afecţiuni gastrice şi reumatismale. Popoarele germanice, cu
cea mai mare tradiţie în utilizarea
hameiului, au fost acelea care au stabilit efecte miraculoase în combaterea insomniei, mai ales prin
asocierea conurilor de hamei cu
rădăcini de valeriană, aplicate întro cură de două săptămâni.
În decursul timpului, această
combinaţie s-a dovedit foarte bine
tolerată de organism şi de neegalat
în combarea insomniei cronice, mai
eﬁcientă decât cel mai tare somnifer
de sinteză chimică, numit benzodiazepină, asigurând un somn liniştitor, fără a provoca efecte secundare şi dependenţe, aşa cum apar
după medicamentul de sinteză.
O cană cu ceai de conuri de
hamei e tot ce aveţi nevoie ca să vă
reveniţi după o zi stresantă şi obositoare la serviciu. Se toarnă apă clocotită peste două linguriţe de hamei
uscat şi mărunţit, se lasă la infuzat
zece in ute şi se îndulceşte cu miere.
Se pot bea două ceaiuri pe zi.
Hameiul este 100% natural şi
nu are niciun efect secundar, iar
cercetătorii au arătat că eliberează
o substanţă numită carbonil
dimetilvinil, cunoscută pentru efectul sedativ şi de relaxare. În plus, vitamina B2 şi acidul nicotinic din
bere, care se alătură hameiului, ajută
ca somnul să se instaleze mai repede.
Tratamente naturiste cu hamei
împotriva bolilor genitale
Hameiul are efecte deosebite în
ameliorarea afecţiunilor din sfera
genitală şi renală. Preparatele ﬁtoterapeutice pe bază de hamei sunt
indicate în cazurile de vaginită, leucoree, ciclu menstrual dureros, incontinenţă urinară şi bufeuri de căldură la debut de menopauză.
După instalarea menopauzei,
curele succesive de câte trei săptămâni cu infuzie de hamei contribuie la prevenirea osteoporozei,
ﬁind un ﬁtoestrogen extrem de eﬁcient. De asemenea, împiedică formarea calculilor renali şi a infecţiilor la nivelul vezicii şi a canalelor
urinare. Prin efectul antispastic,
ajută la dilatarea căilor de evacuare
a calculilor renali.
Masajul cu ulei din conuri de
hamei detensionează muşchii şi
calmează durerile de oase. Tot pentru uz extern, hameiul este indicat
în diverse afecţiuni dermatologice,
cum ar ﬁ acneea, eczemele, herpesul, seboreea şi dermatozele.
Clătirea părului cu macerat de
hamei este recomandat[ şi în tratamentele contra mătreţii şi căderii
părului.
Text selectat de Ioan A.

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
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Pro TV

Constantin Demian,
“Panoramic
Sportiv” - 22.00

Cabral Ibacka,
“Ce spun rom]nii“
- 18.00

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 12.00 Concert Calvaria 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Mihai Sălceanu,
invitați lideri ai Sindicatului Liber Samus 19.30
:tiri 20.00 “Agenda
public[”, realizator Stela
C[dar 22.00 “Panoramic Sportiv”, realizator
Constantin Demian

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 Pe
bune?! 23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 BenHur (r) 2.15 Lec\ii
de via\[ (r) 3.00
vorbe;te lumea
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv *Meteo

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Fantastic Show 16.00 Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator
20.00 Insula iubirii 23.00
Xtra Night Show 1.00 Un
polițist și jumătate (r)
3.00 Observator (r) 4.00
Fantastic Show (r) 6.00
Observator

TVR 2

Kanal D

Oana Mareş,
“OanApp” - 17.00

Eda Ece,
“Pre\ul fericirii” 20.00

7.00 oanApp 10.00 Mic
dejun cu un campion (r)
11.00 Femei de 10, bărbați de 10 12.00 Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Documentar 360° GEO 15.00
OanApp 16.00 Lonesome dove< suflet de pistolar 16.55 Filler 17.00
OanApp 18.00 Primăvara
amintirilor 19.00 Telejurnal TvR 2 19.45 Sport
20.00 Câştigă România!
21.10 Cronica întâlnirilor
dezastruoase 22.40 Filler
23.00 Anatomia lui Grey
23.55 Câştigă România!
(r) 0.55 The Grandmaster - Hong Kong 3.00 E
vremea ta! 3.15 Telejurnal
TvR 2 (r) 4.05 Documentar 360° Geo (r) 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

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 ~n
c[utarea adev[rului
15.00 Teo Show
17.00 Puterea dragostei 19.00 Știrile
Kanal D 20.00
Pre\ul fericirii
23.00 SuperPotriveala 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30 SuperPotriveala 2.45
Puterea dragostei
4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

Pro Cinema

Tiya Sircar,
“Pe urmele
dinozaurilor” -16.30

7.45 Nu vrea ;i
pace! (r) 9.45 La
bloc (r) 12.15
Rocky Balboa (r)
14.30 Doamna din
Shanghai (r) 16.30
Pe urmele dinozaurilor18.15 La bloc
20.30 Foc `ncruci;at
22.30 S-a întâmplat
într-o vară 0.30 Foc
`ncruci;at (r) 2.30
S-a întâmplat într-o
vară (r) 4.00 La bloc
6.00 La M[ru\[
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Prima TV

TVR 1

Carmen Villalobos,
“:i f[r[ s]ni exist[
Paradis “ - 19.00

Aidan Quinn,
“~nainte de r[zboi” 20.30

Radu Andrei Tudor,
‘Telejurnal” - 20.00

7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.45
Dulce- am[rui 9.30
Teleshopping 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut (r) 12.30 Și fără
sâni există Paradis (r)
14.45 Dulce-am[rui
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 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 State de Rom]nia
(r)2.45 Doctorul casei
(r) 3.30 Daria, iubirea
mea 4.30 State de
Rom]nia (r) 5.15
M]ine e o nou[ zi (r)

7.20 Toamna bobocilor (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Benny Hill Show (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap (r) 12.00 Teleshopping 14.00 Benny Hill Show 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Capri
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30
~nainte de r[zboi
22.30 Starea naţiei
23.30 Betman 23.35
Focus din inima
Rom]niei
0.00
Pistruiatul 3 - Insurec\ia 2.00 ~nainte
de r[zboi (r) 4.00 Mama mea gătește mai
bine (r) 5.00 Capri (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 9.00 #Creativ (r) 10.00 Aripile
Nordului 11.00 Ca’n viaţă 12.00 Telejurnal
12.30 Tribuna partidelor
parlamentare 13.00
vreau să fiu sănătos
(r)13.30 Doar să gustaţi
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.55 100 de poveşti despre Marea Unire 17.00
Aripile Nordului 17.50
Remember Eurovision
18.00 Destine în paralelSupravegheaţi de serviciile secrete 19.00
România 9 20.00 Telejurnal 20.30 Telejurnal
21.00 Meteo 21.30 Remember Eurovision
21.20 Sport 21.30
Teatrul Naţional de Televiziune 23.30 Banii tăi
0.00 Telejurnal 0.30
Universul credinţei 1.30
Teatru Tv (r) 5.30 Imnul României

Duna TV

Eurosport

M1

RTL Club

7<00 Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 9<30 Ciclism<
Cursa Amstel Gold,
în Olanda 15<00 Ciclism< Turul Alpilor
16<30 Snooker<
Campionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 19<30
Călărie< Liga Globală a Campionilor
20<00 Fotbal< Premier League 20<50
Ştirile Eurosport
21<00 Fotbal< Premier League 22<00
Fotbal: Premier
League 0<00 Snooker< Campionatul
Mondial,
la
Sheffield, în Regatul
Unit 0<25 Ştirile Eurosport 0<35 Ciclism< Turul Alpilor
1<30 Ciclism< Săgeata din Brabant 2<30
Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 4<00 Ciclism<
Cursa Amstel Gold,
în Belgia 5<30 Ciclism< Turul Alpilor
6<30 Omnisport<
Watts Top 10

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 19.00 Jurnal 20.05 Lumea
20.30 Jurnal 22.30
Jurnal mondial 22.50
Astă-noapte 24.00
Jurnal 1.02 Jurnal de
închidere

7.30 Clubul de puști
11.05 Eroii pășunilor – ﬁlm am.
12.30 Paddington 2
– ﬁlm am-engl-fr.
14.40 Aurul Alascăi
– ﬁlm am. 16.40
Tatăl miresei – ﬁlm
am. 19.00 Jurnal
RTL 20.25 Animale
legendare și observarea lor - ﬁlm amengl. 23.10 vis de
California – ﬁlm am.
1.55 Autogram –
pentru șoferi 2.30
Copii periculoși –
ﬁlm am.
TV2
7.45 Magazin pentru
rromi 8.50 Poșeta
9.45 Dragoste amețitoare – ser. mex. 10.35
Doctorul din provincie - ser. germ. 13.02
Jurnal 13.50 Păzitorii
gusturilor 14.30
Dunărea, artera Europei - ﬁlm austr.
15.25 Timm aler
sau râsul vândut –
ﬁlm germ. 17.10
Pinocchio – ﬁlm
germ. 19.35 În inima
vaticanului – ser. fr.
21.25 viața ciudată a
lui Timothy Green –
ﬁlm am.

Re\ete
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Rulad[ăde ;unc[ăcu crem[ de brânz[ă

Ca;ăde ouă

Ingrediente<
Ingrediente<
30-35 felii subțiri de șuncă
presată, 500 g brânză proaspătă,
o ceapă sau un praz mic (prazul
nu are miros puternic), 50 g de
unt sau margarină, 1-2 linguri de
smântână, în funcție de consistența brânzei, o legătură de mărar
verde sau 2 lingurițe de mărar
uscat și măcinat, sare, piper.
Mod de preparare<
Brânza se amestecă cu ceapa
răzuită (sau prazul), cu untul și
smântâna. Se adaugă mărarul mărunțit cât se poate de fin, apoi se
condimentează. Se amestecă bine,
până când se obține o pastă omogenă. Se iau feliile de șuncă și se
umplu, una câte una, cu câte o lin-

guă de cremă de brânză, apoi se
rulează. Smântâna din crema de
brânză se poate substitui cu maioneză, dar atunci este indicat să
se consume într-o zi, cel mult două. Crema de brânză se poate îmbogăți și cu bucățele de măsline
(fără sâmburi). Gustul de măsline
se potrivește foarte bine cu această
compoziție. Se ornează cu maioneză, crema de brânză rămasă,
ouă fierte sau murături. Se consumă ca mâncare de sine stătătoare sau platou rece, în combinație cu alte preparate.

Un litru de lapte de casă sau
minim 3,5% grăsime, 10 ouă, 4
linguri de zahăr, 3-4 batoane de
scortișoară, 2 plicuri de zahăr vanilat, puțină sare și se mai pot
adăuga stafide sau bucăți de nuci,
după gust. Mai aveți nevoie de un
tifon sau eventual un prosop de
bucătărie din pânză cu țesătură
rară.
Mod de preparare<
Laptele, cu bucățile de
scor\ișoară și cu foarte puțină sare,
se pune la fiert, la foc mic. Se bat
bine ou[le cu zahărul și cu zahărul
vanilat, se toarnă în laptele călduț
și se fierbe amestecând continuu,
până când începe să formeze cocoloașe. Când bucățile prinse sunt
de mărimea unor nuci, dacă ați
folosit se scot bețele de scortișoa-

Gât de gâsc[ăumplut

ră, se adaugă stafidele sau nucile,
se mai amestecă puțin și se toarnă
într-un tifon așezat în prealabil
într-o strecurătoare, iar aceasta la
rândul ei într-un vas de vreo 2-3
litri, apoi tifonul se leag[ ca pentru
o brânză. Cașul se stoarce bine,
cât timp e fierbinte, apoi se mai
lasă atârnat, să se scurgă 3-4 ore.
Când se scoate din tifon, se așează
pe o tav[ căptușită cu hârtie de
copt, se pune în cuptor fierbinte
și se "coace" așa 7-8 minute, până
când pe suprafața sa se formează
o crustă, ca la cașcaval. Nu se
aruncă nici zerul ce rămâne, și
acesta se poate consuma, are un
gust foarte plăcut.

Tort Fanta

Ingrediente<

6.15 My Girl 2 - prima aventură adevărată - ﬁlm am.
8.15 Kungfu Panda
3 – ﬁlm am-chin.
10.00 Gagici buclucașe – ﬁlm am. 12.10
O mireasă cu niște
cusuri mai mici –
ﬁlm am. 14.15 În
orice caz, poate ﬁlm am-engl-fr.
16.40 Mamma mia ﬁlm am-engl-germ.
20.15 Exatlon Hungar y – reality de
sporturi extreme
24.00 Tăcere - ﬁlm
am-mex-taiv. 3.30
28 de zile – ﬁlm am.

Ingrediente<
Pielea de la 2 gâturi de gâscă,
14 ouă, 300 g carne tocată de pasăre, 200 g pesmet, sare, piper,
un vârf de cuțit de nucșoară, 2
linguri de ulei, o legătură de
frunze de pătrunjel (nu în mod
obligatoriu).
Mod de preparare<
Pielea de gâscă se coase întrun capăt, formând un săculeț. 10
ouă se fierb tari, se răcesc, se curăță și se taie cubulețe. Frunzele
de pătrunjel se mărunțesc fin, se
amestecă cu ouăle fierte, se adaugă pesmetul, carnea tocată, 4 ouă
crude, se condimentează după

gust și se amestecă fin, în așa fel
ca ouăle fierte să rămână în cubulețe aspectuoase. Se umplu cele
două gâturi, în așa fel încât fiecare
"săculeț" să fie plin, dar să nu fie
nici prea tare, nici prea moale. Se
coase și celălalt capăt la fiecare, se
împachetează fiecare în folie de
aluminiu, apoi se pun la cuptor la
foc potrivit și se coc circa 30 de
minute, după care folia se desface.
Se unge fiecare cu câte o lingură
de ulei și se mai lasă la cuptor până
când se rumenește. Se feliază după
ce se răcește complet.

Pentru blat< 6 ouă, 6 linguri
de făină, 6 linguri de zahăr, un
plic de zahăr vanilat, 1 plic de
praf de copt. Pentru cremă< 400
g brânză dulce, 6 linguri de zahăr
pudră, 2 linguri de gri;, 250 g
lapte, 50 g unt, un plic de zahăr
vanilat. Pentru glazură< o budincă de portocale sau de vanilie,
400 ml de suc de portocale (poate fi carbogazos), 4 linguri de zahăr cristalin, o portocală bine
coaptă.
Mod de preparare<
Se prepară în mod clasic un
blat de pișcot. Albușurile de ouă
se bat spumă tare, se amestecă zahărul și gălbenușurile, se adaugă
zahărul vanilat, se amestecă cu
spuma de albuș, se adaugă treptat
și făina, praful de copt, și se coace
timp de 20 de minute la foc mare.
Pentru crenă se fierbe gri;ul în

lapte și se răcește amestecând. Se
amestecă cu brănza, se adaugă zahărul pudră, untul, zahărul vanilat
și coaja rasă de la portocală. Se
amestecă bine, până când se obține o pastă omogenă, care se întinde în mod egal pe blatul de pișcot. Budinca se prepară conform
rețetei de pe plic, doar că în loc de
cele 500 ml lapte se vor folosi 400
ml suc de portocale. Astfel, la fierbere se formează o budincă cu aspect sticlos, care imediat ce se ia
de pe foc se toarnă deasupra cremei și se uniformizează repede.
Se poate orna cu felii de portocale.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Programe TV
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Adriana Hagău,
invitată la emisiunea
“Sănătate” - 18.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Zaharia 7.00 :tiri 16.30
Concert Calvaria 18.00
Sănătate, realizator Mihaela Ghiță, invitat dr.
Mircea Muncean ;i
Adriana Hag[u 18.30
“Audien\e `n direct”, realizator Eva Laczko (limba maghiară) 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”, realizator Stela
C[dar 22.00 “Audien\e
`n direct” (r)

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Fantastic Show 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 vaiana 22.00 Bean
- O comedie dezastru
23.45 Xtra Night Show
1.00 Bean - O comedie
dezastru (r) 2.30 Acces
direct (r) 4.15 Fantastic
Show 6.00 Observator (r)

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Mihai Bobonete,
“Las Fierbin\i” - 20.30

Anita Ekberg,
“Capcana” - 16.15

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 Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Ferma - Un nou
`nceput 23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Mumia
revine (r) 2.15 Lec\ii
de via\[ 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

7.30 Pe urmele dinozaurilor (r) 9.15
La bloc (r) 11.45
Rocky v (r) 14.00
Rocky Balboa (r)
16.15 Capcana
18.15 La bloc 20.30
Curierul 2.30 AvP<
Alien vs. Predator
0.30 Curierul (r)
2.30 AvP< Alien vs.
Predator (r) 4.00
La bloc (r) 6.30 La
M[ru\[ (r)

Kanal D

Paul Johansson,
“Lonesome dove<
suflet de pistolar”
- 16.00

Bursucu’,
“Teo Show” - 15.00

7.00 OanApp (r) 9.00
Lonesome dove< suflet de
pistolar (r) 9.53 Filler
10.00 Câştigă România!
(r)11.00Femei de 10, bărbați de 10 12.00 Telejurnal T vR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate 14.00
Documentar 360° 15.00
OanApp 15.30 Chef de
vedete 16.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar
17.00 OanApp 18.00
Primăvara amintirilor
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.00 Câştigă
România! 22.00 Destine
ca-n filme 23.00 Anatomia lui Grey 0.55 Cronica întâlnirilor dezastruoase (r) 2.20 Pescar
hoinar (r) 2.50 E vremea
ta! (r) 3.50 Sport (r) 4.05
Documentar 360° Geo (r)
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 ~n
c[utarea adev[rului 15.00 Teo Show
17.00 Puterea
dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Pre\ul fericirii 23.00 vulturii
de noapte 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.00 Puterea dragostei (r) 4.30 În
căutarea adevărului (r) 6.00 Teleshopping (r) 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Eurosport
7<00 Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheﬃeld, în Regatul Unit
9<30 Ciclism< Turul
Alpilor 10<30 Ciclism<
Cursa Amstel Gold, în
Olanda 12<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheﬃeld, în Regatul
Unit 15<00 Ciclism< Turul Alpilor 16<30 Snooker< Campionatul Mondial, la Sheﬃeld, în Regatul
Unit 19<30 Călărie< Excelenţă ecvestră 20<00
Ciclism< Turul Alpilor
20<25 Ştirile Eurosport
20<30 Fotbal< Premier
League 21<45 Fotbal<
Premier League 23<45
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheﬃeld, în
Regatul Unit 0<00 Curse
de maşini< Cupa Eset v4,
la Hungaroring, în Ungaria 0<15 Motociclism<
EWC - Acces total 0<45
Formula e< Campionatul
FIA, la Paris, în Franţa
1<10 Ştirile Eurosport
1<15 Ciclism< Turul
Alpilor 1<45 Ciclism<
Cursa Amstel Gold, în
Olanda 2<30 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheﬃeld, în Regatul
Unit 4<00 Motociclism<
EWC - Acces total 4<30
Omnisport< Watts 5<00
Formula e< Campionatul
FIA, la Paris, în Franţa
5<30 Ciclism< Turul
Alpilor 6<30 Motociclism< EWC - Acces total

Pro 2

Ozge Gurel,
“Dulce-am[rui”
- 21.00
7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.45
Dulce-am[rui 9.30
Teleshopping 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut (r) 13.15 Teleshopping 12.30 Și fără sâni
există Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
Dulce-am[rui (r) 15.45
Dragoste cu `mprumut
(r) 16.45 Umbre din
trecut 18.00 M]ine e o
nou[ zi 19.00 Și fără
sâni există Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.15 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis (r)
2.15 State de Rom]nia
(r) 3.15 Daria, iubirea
mea 4.00 State de
Rom]nia (r) 6.00 Umbre din trecut
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 23 aprilie 2019
Prima TV

TVR 1

Nastassia Malthe,
“Bătălia dronelor”
- 20.30

Timothy Webber,
“Aripile Nordului“
- 17.00

7.20 Pistruiatul 3 Insurectia (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei (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
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Bătălia dronelor 22.30 Starea
na\iei 23.30 Betman
23.35 Focus din inima Rom]niei 0.00
Alo, aterizează
străbunica! 2.00
Bătălia dronelor (r)
4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Capri (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 9.00 Banii
tăi (r) 9.30 vorbeşte
corect! (r) 9.35 100 de
poveşti despre Marea
Unire (r) 10.00 Aripile
Nordului (r) 11.00 Ca'n
viaţă 12.00 Telejurnal
12.30 Tribuna partidelor
parlamentare 13.00
vreau să fiu sănătos (r)
13.30 Doar să gustaţi
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.55 100 de poveşti despre Marea Unire 17.00
Aripile Nordului 18.00
Destine în paralel –
Supravegheaţi de serviciile secrete 19.00 România 9 20.00 Telejurnal
21.00 Meteo 21.15
Sport 21.30 Comoara
apaşilor 23.05 Dosarele
extratereştrilor 0.00
Telejurnal 1.00 Destine
în paralel – Supravegheaţi de serviciile secrete
(r) 1.35 Comoara
apaşilor (r)

RTL Club
7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 14.10 vicleanul și blânda –
ser. am. 15.15 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 16.25 Secretele nisipului – ser.
braz. 17.50 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL 22.05 Între prieteni – ser. magh.
22.40 Magnum – ser.
am. 0.10 Secolul XXI
– Legendele trăiesc
cu noi 1.15 Arcașul
verde – ser. am.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.35 Doctorul
din provincie – ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Mâncăruri
simple și rapide cu
Jamie 15.15 Dragoste
inﬁnită – ser. turc
16.10 Șase surori –
ser. span. 17.10
Agentul Rex – ser.
germ-austr. 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 22.25 Diagnoza – ser. pol. 22.25
Casa de modă velvet
– ser. span.
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Dieta poate ajuta la reducerea
sindromului de oboseal[ cronic[
Sindromul de oboseală
cronică este, așa cum arată și
numele, o boală cronică ce e
caracterizată de oboseală extremă care durează mai mult
de șase luni.

dacă schimbarea îți ameliorează
sau nu simptomele.

Limitează consumul
de cofeină
Cofeina pare un mod grozav
de a-ți îmbunătăți energia, dar
vine la pachet cu niște consecințe.
Cofeina îți poate da o falsă senzație că ai mai multă energie și te
poate face să exagerezi. Pentru unele persoane puțină cofeină poate
face bine, însă ﬁi atent([) să nu
consumi în exces și asigur[-te că
acest consum de cafea nu îți
afectează somnul.

Această oboseală nu poate ﬁ
explicată de o afecțiune medicală.
De fapt, una dintre provocările
mari ale bolii este că este imposibil
de diagnosticat cu ajutorul testelor
de laborator. Chiar și așa, unii specialișți cred că oboseala cronică
este înrudită îndeaproape cu
oboseala suprarenală sau cu o inﬂamație la scară largă ce afectează
întregul corp. Din fericire, dieta
și modiﬁcările pe care le faci în
stilul de viață te pot ajuta să reduci
sindromul de oboseală cronică.

Renun\[ la
alimentele ce provoacă
inﬂama\ia
De vreme ce inﬂama\ia pare
să joace un rol în oboseala cronică,
specialiștii ne recomandă să încercăm o dietă antiinﬂamatoare sau
să includem alimente antiinﬂamatoare în alimentația noastră, cum
ar ﬁ peștele și uleiul de măsline.
Încearcă să limitezi alimentele ce
contribuie la inﬂama\ia din corp,
cum este cazul zahărului, alimentelor prăjite și produselor
procesate din carne.
Menține hidratarea corpului.
Deși faptul că bei apă nu este un
leac pentru oboseala cronică, nu
uita că apa este importantă.
Deshidratarea, așa cum se știe,
poate să agraveze oboseala. Așa
că este important să îți hidratezi
corpul, pentru a-ți îmbunătăți
sănătatea sau pentru a o menține.

Un jurnal alimentar
și un jurnal al
simptomelor

TV2

7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari,
dragoste curată –
ser. turc 16.40 Ramon, dragostea
mea – ser. mex.
17.45 Cennet – ser.
turc 21.45 Banca –
show-concurs 0.25
Detectivi privați –
reality magh.4.00
Faptele extra - știri
5.30 În capcană ser. germ.

Diet[

Mar\i 23 aprilie 2019

O metodă bună prin care poți
să descoperi

Mare atenție la zahăr
alimentele care îți agravează sau
ameliorează simptomele este jurnalul alimentar. De asemenea, este
de ajutor să ții o evidență a modului în care te simți zi de zi, ca să
`i poți împărtăși aceste informații
medicului tău. Notează cum te
simți și ceea ce mănânci în ﬁecare
zi pentru a descoperi orice fel de
tipare.

Nu renun\a la toate
alimentele care crezi
că îți fac rău
Este tentant să renunți la tot
ceea ce poți atunci când te confrunți cu o boală precum sindromul de oboseală cronică, dar nu
există nicio dovadă care să arate
că o dietă extrem de restrictivă țiar calma simptomele. Discut[ cu
medicul tău înainte de a elimina
orice fel de alimente din dieta ta,
pentru a preveni eliminarea unor
nutrienți importanți.

Ai voie să
experimentezi
Unele alimente te
pot face

să te simți mai bine sau mai rău.
De exemplu, unii pacienți au observat îmbunătățiri după ce au
eliminat glutenul sau alimentele
bogate în carbohidrați din alimentația lor, pe când alți oameni nu
au observat niciun efect.
Pentru că nu există o dietă
standard pentru sindromul de
oboseală cronică, cel mai bine este
să discuți cu medicul tău sau cu
nutriționistul tău pentru a croi un
plan alimentar care să se
potrivească perfect cu nevoile tale.
Poți începe ﬁind în principal
atent([) la modul în care anumite
alimente te fac să te simți.
În cazul oboselii cronice, este
important să îți asculți corpul și
să vezi cum se simte. Acest lucru
este îndeosebi important dacă
crezi că anumite alimente ar putea
să îți agraveze simptomele.
Dacă vrei să încerci ceva nou,
nutriționiștii îți recomandă să faci
mici modiﬁcări, cum ar ﬁ să adaugi mai multe legume la cină în
ﬁecare seară.
Respectă
această modiﬁcare o lun[
întreagă
înainte de
a decide

Și zahărul poate să îți dea mai
multă energie temporar, dar
"prăbușirea" de după poate să contribuie la senzația ta de oboseală.
În loc să alegi alimente cu zaharuri
raﬁnate, medicii îți sugerează să
mănânci alimente îndulcite în
mod natural, care conțin și o cantitate mică de proteine, pentru a
ajută la echilibrarea cantității de
glucoză din sânge și nivelului energiei. O opțiune bună sunt
fructele de pădure cu iaurt simplu,
neîndulcit.
Nu uită să incluzi în tot ce
mănânci și grăsimi sănătoase. O
mân[ de nuci, câteva felii de avocado, câteva zeci de grame de
pe;te gras precum somonul. Toate
acestea sunt surse de grăsimi
"bune". vei vedea că poate ﬁ simplu să adaugi grăsimi sănătoase,
precum acizii grași Omega-3, în
alimentele pe care le mănânci pe
parcursul zilei. Grăsimile sănătoase sunt importante pentru
sănătatea inimii și a creierului și
ele pot ajuta, totodată, la reducerea
inﬂamației.

Programe TV
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Stela C[dar,
“Agenda public[“ 20.00
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 IT v 20.00
“Agenda public[”, realizator Stela C[dar
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator 14.00 Fantastic
Show 16.00 Observator 17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Fructul oprit
23.00 Xtra Night
Show 1.00 Observator
2.00 Acces direct 4.15
Fantastic Show 6.00
Observator
TVR 2

Pro TV

Cabral,
“Ce spun
rom]nii” - 18.00

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 X-Men
de la Origini<
Wolverine (r) 2.00
Lecţii de viaţă (r)
3.00 vorbe;te lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Vincent Perez,
“Călătoria
căpitanului
Fracasse” - 21.10

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei”
- 17.00

7.00 oanApp 9.00 Lonesome dove< suflet de pistolar 9.53 Filler 10.00
C];tig[ Rom]nia 11.00
Drag de România mea
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping 12.55
Filler 13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Cap
compas 14.00 Documentar 360° Geo< Hamburg,
oraşul lebedelor 15.00
oanApp 16.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar
16.55 Filler 17.00 oanApp
18.00 Prim[vara amintirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.00 C];tig[
Rom]nia 21.10 Călătoria
căpitanului Fracasse 23.30
Anatomia lui Grey 0.20
C];tig[ Rom]nia 1.20
Călătoria căpitanului Fracasse 3.30 Telejurnal TvR
2 (r) 4.10 Documentar
360°-GEO< Hamburgoraşul lebedelor 5.05 Gala
umorului 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 nopți
11.00 Puterea dragostei 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 Pre\ul fericirii 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

Pro Cinema

Lola Glaudini,
“|int[ sigur[“ 20.30
8.30 Concert Andra
tradi\ional 10.15 La
bloc 12.30 Capcana (r)
14.30 Pe urmele dinozaurilor (r) 16.15
Doamna judec[tor
18.15 La bloc 20.30
|int[ sigur[ 22.30
Dredd 3D< Ultima
judecată 0.30 |int[ sigur[ (r) 2.30 Dredd
3D< Ultima judecată (r)
4.00 La bloc (r) 6.00
Concert Andra “Traditional” (r)

Eurosport
7<00 Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheﬃeld, în Regatul
Unit 9<30 Motociclism<
EWC - Acces total
10<00 Formula e< Campionatul FIA, la Paris,
în Franţa 10<30 Ciclism< Turul Croaţiei
11<00 Ciclism< Turul
Alpilor 12<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheﬃeld, în Regatul
Unit 15<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheﬃeld, în Regatul
Unit 15<30 Ciclism<
Săgeata valonă 18<00
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheﬃeld, în
Regatul Unit 19<30 Ciclism< Săgeata valonă
20<25 Ştirile Eurosport
20<30 Fotbal< Premier
League 22<00 Fotbal<
Premier League 0<00
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheﬃeld, în
Regatul Unit 0<25 Ştirile Eurosport 0<30 Ciclism< Turul Alpilor
1<30 Ciclism< Săgeata
valonă 2<30 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheﬃeld, în Regatul
Unit 4<00 Ciclism<
Săgeata valonă 5<30 Ciclism< Turul Alpilor
6<30 Formula e< Campionatul FIA, la Paris,
în Franţa

Pro 2

Ozge Gurel,
“Dulce-am[rui” 14.45
7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Dulce-am[rui (r) 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut (r) 12.30 Și fără
sâni există Paradis (r)
14.30 Teleshopping
14.45 Dulce-am[rui
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 Și fără sâni există Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State ;i Flac[ra - vacanta la Nisa 0.15 Și
fără sâni există Paradis
(r) 3.00 Doctorul casei
(r) 3.45 Daria, iubirea
mea 4.30 Și fără sâni
există Paradis 5.15
M]ine e o nou[ zi (r)
6.00 State ;i Flac[ra vacanta la Nisa

Miercuri 24 aprilie 2019
Prima TV

TVR 1

Gabriella Pession,
“Capri” - 16.00

Ric Maddox,
“Comoara
apa;ilor” - 21.30

7.20 Alo, aterizează
străbunica! (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Elle on Tv 12.00
Teleshopping 14.00
Benny Hill Show
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Capri 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Cronica c]rcota;ilor 22.30
Starea na\iei 23.30
Betman 23.35 Focus
din inima Rom]niei
0.00 Miss Litoral
2.00 Cronica c]rcota;ilor 4.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 5.00 Capri (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Matinal
9.00 Lumea azi 9.30 vorbeşte corect! 9.35 100 de
poveşti despre Marea Unire
(r) 9.45 Tema zilei 10.00
Aripile Nordului 11.00 Ca’n
viaţă 12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor
parlamentare 13.00 Levintza prezint[ 13.30 Doar s[
gusta\i 14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te corect 15.10
Convie\uiri 16.55 100 de
poveşti despre Marea Unire
17.00 Aripile Nordului
17.50 Remember Eurovision 18.00 Destine în paralel. Supravegheaţi de serviciile secrete 18.30 Universul
credin\ei 19.00 Rom]nia 9
20.00 Telejurnal 21.00 Meteo 21.15 Sport 21.30 Comoara apa;ilor 23.05
Dosarele extratereştrilor
23.30 Cooltura 0.00 Telejurnal 0.30 Universul credin\ei
1.00 Destine în paralelSupravegheaţi de serviciile
secrete 1.35 Comoara
apa;ilor 3.05 Dosarele extratereştrilor 3.25 Telejurnal
4.15 Rom]nia 9 5.05
Cooltura 5.30 Imnul Rom]niei 5.35 via\a satului

M1

RTL Club

Duna TV

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 Familia 19.30 Jurnal
20.05 Planeta albastră 20.30 Jurnal
20.34 Astă seară
22.30 Jurnal mondial
22.51 Astă-noapte
24.02 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 13.00 vicleanul și blânda –
ser. am. 15.15 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 16.25 Secretele nisipului –
ser. braz. 17.50 Elif pe drumul iubirii –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 22.05 Între prieteni – ser. magh.
22.40 Toplist – show
23.50 CSI< Investgatorii din New York
1.25 Printre demoni
– horror am.
TV2

7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari,
dragoste curată –
ser. turc 16.40 Ramon, dragostea
mea – ser. mex.
17.45 Cennet – ser.
turc 20.10 Banca show-concurs 0.25
Detectivi privați –
reality magh. 5.30
În capcană – ser.
germ. 5.55 Premier
League - sumar

Miercuri 24 aprilie 2019

Mod[
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Idei pentru aranjarea mesei de Pa;te
veseli atmosfera. Deși simbolul
iepura;ului pascal ține mai mult
de cultura occidentală, acest tip
de decorațiuni au fost introduse
treptat, treptat și în casele noastre într-o formă sau alta.
Culorile pastelate înseamnă
primăvară, bucurie, stare de
bine. De aceea, folosiți-le și voi
în amenajarea decorului pascal
atât pentru casă cât și pentru
aranjarea mesei. Rozul, galbenul
pal, verdele crud, albastrul bleu
sunt câteva dintre culorile recomandate. Folosiți fe\e de masă
colorate sau albe pur și simplu,
accentuând ulterior prin alte
decorațiuni, cum ar ﬁ șervețele
de bumbac sau șervețele de hârtie colorate cu diverse simboluri
speciﬁce acestei sărbători.
Bineînțeles, ouăle vopsite se
numără printre vedetele mesei.
Pentru deliciul copiilor, puteți
ad[uga și ouă de ciocolată sau
iepurași de ciocolată.
Nu uitați de lumânări pentru
un decor desăvârșit pentru masa
de Paște. Pentru a v[ veni în ajutor, în imagini veți regăsi modele
de aranjare a mesei din care v[
puteți inspira pentru propriul
decor.

S[rb[toarea Pa;telui se
apropie cu pa;i repezi. Dac[
nu ați început curățenia de
primăvară, acum e momentul potrivit. E timpul să v[
descotorosiți de tot ceea ce
ați acumulat peste iarnă, să
lăsați aerul primăverii să
pătrundă în ﬁecare cotlon
al casei și să v[ pregătiți de
zilele lungi și senine ale anotimpului cald.
Bucuria acestei sărbători
vine an de an și în casele
noastre și se cuvine să o întâmpinăm într-un mod cât
mai estetic.
Masa de Paște este momentul cel mai așteptat de ﬁecare
gospodină și mai ales de membrii familiei ei. Este un punct de
interes, întrucât masa îmbelșugată cu bunătăți îi adună laolaltă
pe toți. Însă, înainte de a ﬁ îmbelșugată, masa trebuie să arate
bine și vizual.
Proﬁtați la maximum de
primăvară și de ﬂorile colorate
și înmiresmate> o vaz[ cu ﬂori
va aduce prospețime și va în-

Aranjamente florale pentru S[rb[torile Pascale

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru – em.
în lb. rom. 9.45
Dragoste amețitoare –
ser. mex. 10.30 Doctorul din provincie –
ser. germ. 13.02 Jurnal 13.55 Mâncăruri
simple și rapide cu
Jamie 15.10 Dragoste
inﬁnită – ser. turc
16.05 Șase surori –
ser. span. 17.10 Agentul Rex 19.35 Labirintul sorților – ser.
turc 21.35 Maﬁa
ucide doar vara – ser.
it. 22.35 Repetiție de
orchestră – ﬁlm fr-itgerm. 23.50 Trupul –
ﬁlm pol.

Florile au puterea de a
trezi un decor din monotonie, de a-l colora și de a-i
aduce prospețime. Iar
primăvara este unul din anotimpurile cele mai bogate
în ﬂori și parfumuri îmbietoare. De la ghiocei la zambile, narcise și lalele, toate
ne aduc o stare de bine atunci când le avem în casele
noastre, în ghivece, vaze sau
sub formă de aranjamente
ﬂorale.
Și pentru că sărbătoarea de
Paște se apropie, ce decor mai
simplu și mai frumos poți alege
decât cel cu ﬂori bogate, colorate, care să parfumeze casa
și să decoreze masa specială
de Paște?
Dacă v[
place să me;teri\i, puteți
să v[ realizați dumneavoastră acasă propriile
aranjamente ﬂorale.
Puteți folosi coajă de
ou pentru micile plante
suculente. Cofrajul de ouă poate

ﬁ folosit și el într-un mod original, adăugând câteva pl[ntu\e
și mici bucăți de licheni pentru
un aspect proaspăt. Puteți opta
pentru un suport original creat
dintr-o ceașcă sau un ceainic pe
care nu îl mai folosiți în
bucătărie. Cu cât mai colorat cu
atât mai bine. Nu uitați de iepurași> deși un simbol occidental,
pentru un aranjament delicat de
Paște va ﬁ o opțiune potrivită. O
altă idee este să creați un
aranjament cu ﬂori și
ouă vopsite pe
care să îl
așezați pe
masă în zilele
de
Paște.
Puișorii pufoși,
galbeni, pot completa
acest tablou simpatic. Fiți creativi
și utilizați recipiente de orice fel,
bol, vaz[, ghiveci,
o stropitoare
(pentru un aranjament mai
complex).

Programe TV
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Pro TV

Eva Laczko,
“Audiențe
în direct” - 18.30

Gabriel Coveșeanu,
“Vorbe;te lumea”
- 10.30

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)

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 2.00
Lec\ii de via\[ (r)
3.00 vorbeşte 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 12.00 Observator
14.00 Fantastic Show
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator 20.00 Scena
misterelor 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Observator (r) 2.00 Acces
direct (r) 4.15 Fantastic
Show 6.00 Observator

TVR 2

Christianne Hirt,
“Lonesome dove<
suflet de pistolar”
- 16.00
7.00 oanApp 8.00
oanApp 9.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar (r)
10.00 Câştigă România!
(r) 11.00 Drag de Romania mea 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Natur[ ;i
aventur[ 14.00 Documentar 360° Geo Olimpul se întoarce la viaţă 15.00 oanApp 16.00
Lonesome dove< suflet de
pistolar17.00 oanApp
18.00 Prim[vara amintirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.00 Câştigă
România! 21.10 Întoarcerea campionului
23.00 Anatomia lui Grey
(r) 23.00 Anatomia lui
Grey 23.55 Câştigă
România! (r) 0.55 Întoarcerea campionului (r)
2.45 Filler 2.50 E vremea
ta! (r) 3.05 Telejurnal
TvR 2 4.05 Documentar
360° Geo (r) - Olimpul se
întoarce la viaţă 5.55 Imnul Rom]niei

Kanal D

Hazal Kaya,
“Povestea noastră”
- 20.00
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 ~n c[utarea
adev[rului 15.00 Teo
Show 17.00 Puterea
dragostei 19.00 Știrile
Kanal D 20.00
Povestea noastră
23.00 Bravo, ai stil!
1.00 Știrile Kanal D (r)
2.00 Puterea dragostei
(r) 4.30 ~n c[utarea
adev[rului
6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45 Știrile Kanal D

Pro Cinema

Chris Pine,
“De neoprit” - 20.30

7.30 La Maruţă
(r)9.30 La bloc 12.00
Doamna judecator
(r) 14.00 Capcana
(r) 16.00 Modelul
18.15 La bloc 20.30
De neoprit 22.30
JuOlimpiada de
acasă 0.00 AvP<
Alien vs. Predator (r)
2.00 De neoprit (r)
3.30 La bloc (r) 6.00
La Maruţă

Eurosport
7<00 Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 9<30 Ciclism - Turul Turciei,Turul Turciei 10<00 Motociclism<
EWC - Acces total
10<30 Ciclism< Turul
Croaţiei 11<00 Ciclism<
Turul Alpilor 12<00 Ciclism< Săgeata valonă
13<00 Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Un15<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 18<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 19<30 Ciclism<
Turul Alpilor 20<25
Ştirile Eurosport 20<30
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 0<00
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 0<25 Ştirile Eurosport 0<30 Ciclism< Turul Alpilor
1<30 Formula e< Campionatul FIA, la Paris,
în Franţa 2<00 Curse de
maşini< WTCR, la Marrakech, în Maroc 2<30
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 4.00 Formula e< Campionatul
FIA, la Paris, în Franţa

Pro 2

Carmen Tănase,
“State ;i Flac[ra Vacan\[ la Nisa”
- 14.45
8.45 Dulce-am[rui
9.30 Teleshopping 9.45
Maine e o noua zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut (r) 12.30 Și fără
sâni există Paradis (r)
14.30 Dulce-am[rui
14.45 State ;i Flac[ra
- vacan\[ la Nisa (r)
16.45 Umbre din trecut 18.00 M]ine e o
nou[ zi 19.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 Moștenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis (r)
2.00 Și fără sâni există
Paradis (r) - Rezumat
2.45 Doctorul casei (r)
3.30 Daria, iubirea mea
4.30 Moștenirea (r)
5.15 Dragoste de
`mprumut 6.00 Umbre
din trecut (r)
M1

6.55 Azi dimineața
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 maghiar
19.00 Jurnal 20.00
Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jurnal
1.02 Jurnal de
închidere
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TVR 1

Donnie Yen,
“Maimuța de oțel “
- 20.30

“Relicvele
Pătimirilor lui
Iisus” - 22.30

7<20 Miss Litoral (r)
9<30 Teleshopping
10.00 Starea na\iei
11<00 Teleshopping
11<30 Casa< construcție și design
12<00 Teleshopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Teleshopping 15<05 Focus 16<00 Capri
18<00 Focus 18
19<30 Mama mea
găteşte mai bine
20<30 Maimuța de
oțel 22<30 Starea
Na\iei 23<30 Betman
23.35 Focus din inima României 0.00
Salutări de la Agigea
2<00 Maimuța de
oțel (r) 4.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 5.00 Capri (r)
6<50 Teleshopping

7.00 Telejurnal matinal
9.00 Cooltura (r)9.30
vorbeşte corect! (r) 9.35
100 de poveşti despre
Marea Unire (r) 10.00
Aripile Nordului (r)
11.00 Ca’n viaţă 12.30
Parlamentul României
13.00 Constructorii de
visuri (r)13.30 Doar să
gustaţi 14.55 vorbeşte
corect! 17.00 Aripile
Nordului 18.00 Destine
în paralel – Supravegheaţi de serviciile secrete 18.30 Universul
credinţei - Paşi spre Înviere 19.00 România 9
20.00 Telejurnal 20.00
Telejurnal 21.00 Meteo
21.30 Dosar România
22.30 Relicvele Pătimirilor Lui Iisus 23.30
Fan/ Fun urban 0.30
Universul credinţei
1.30 Faţa nevăzută a lumii (r) 3.00 Adevăruri
despre trecut (r) 4.15
România 9 (r)5.30 Imnul României

RTL Club

Duna TV

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 13.00
Toplist – show 14.10
vicleanul și blânda –
ser. am. 15.15 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 16.25 Secretele nisipului –
ser. braz. 17.50 Elif
– pe drumul iubirii
– ser. turc 19.00 Jurnal RTL 22.05 Între
prieteni – ser. magh.
23.50 Copoi privați
– ser. am. 3.10 Dincolo – ser. am. mistic

Hyper magneziu complex,
un aliat de n[dejde `n bolile
cardiovasculare

Diabeticii ;i femeile la postmenopauz[ prezint[ caren\e extreme. Magneziul este un partener important `n peste trei sute
de reac\ii enzimatice din corp,
inclusiv `n generarea energiei celulare ;i a relax[rii musculare, `n
sinteza lipidelor, a proteinelor ;i
a acizilor nucleici, `n men\inerea
unor oase puternice. Deficien\a
contribuie la o gam[ ampl[ de
simptome, de la crampe ;i spasme
musculare,
ticuri,
tremur[turi, dificult[\i premenstruale p]n[ la aritmii cardiace
;i deces subit din cauze cardiace.
Cardiologii cunosc prea bine rolul magneziului pentru c[ acesta
ajut[ `n multe afec\iuni obi;nuite
pe care le trateaz[< bolile arteriale, atacul cerebral, angina pectoral[, atacul de cord, ritmurile
anormale ale inimii, cardiomiopatie ;i insuficien\[ cardiac[, hipertensiune ;i prolaps de valv[
mitral[.

Magneziul este prietenos cu
celulele endoteliale. To\i cei care
au plac[ de aterom ar trebui s[
ia suplimente de magneziu.
Acesta le va stabiliza placa. Sunt
necesare cercet[ri suplimentare

pentru a se vedea dac[ determin[ sau nu retragerea pl[cii
ateromatoase. Magneziul
`mbun[t[\e;te eficien\a metabolic[ a celulelor mu;chiului
cardiac, astfel `nc]t alin[ durerile de piept ;i alte simptome ale
anginei pectorale cauzate de lipsa de oxigen (ischemie). Acest
mineral este util cu deosebire `n
cazurile de ischemie cauzate de
spasmul vaselor coronariene deoarece `nlesne;te relaxarea musculaturii din pere\ii arterelor.
Magneziul hr[ne;te inima `n
timpul fazei acute a unui atac de
cord, coboar[ tensiunea arterial[ m[rit[ care amenin\[ s[
provoace un atac cerebral ;i domole;te diferite aritmii cardiace,
care ar putea culmina `ntr-un
stop cardiac.

Produsele se g[sesc la cele două magazine
Hypericum din municipiul Satu Mare<
7.00 Jurnal 8.35
Poșeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.30 Doctorul
din provincie 13.02
Jurnal
13.50
Mâncăruri simple și
rapide cu Jamie
15.00 Dragoste inﬁnită – ser. turc
15.50 Șase surori –
ser. span. 16.55
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 22.50 Să
mori odată! – ﬁlm
magh. 24.55 Dulce
Anna – ﬁlm magh.

Drumul Careiului, nr. 4-5> Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5> Tel< 0261.716 450
Produc[tor<
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A, Maramure;,
Rom]nia
Tel/fax< 0262.271.338 > 0262.372.695
Tel. comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro
sau hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire la produsele
noastre ;i pentru oferte, v[ rug[m s[ accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro
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Schimb[rile pe care le simte
corpul nostru dup[
ce bem o cafea
Pentru cei mai mulţi oameni cafeaua este o necesitate, nelipsită din ritualul de
dimineaţă, plăcerea vinovată
fără de care nu se poate lua
startul zilei.În mod cert
cafeaua este una dintre cele
mai cunoscute băuturi din
lume. Există mai multe specii
de arbori de cafea ce produc
peste 25 de tipuri de cafele.

Mai mult de o jum[tate
din oameni pot avea o deficien\[ de magneziu, un mineral de importan\[ critic[.
Majoritatea pacien\ilor cu
boli cardiovasculare, mai ales
`n cazul bolilor acute, au rezervele de magneziu epuizate.

Magneziul hr[ne;te
inima

TV2

7.15 Moca – mag.
de
dimineață
11.45 Lumea astro
13.30 Bani murdari, dragoste curată – ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
21.45 Banca show-concurs
0.25 Detectivi privați - reality magh.
5.30 În capcană –
ﬁlm germ.

S[n[tate
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Cele mai populare sunt
cafeaua arabica și cafeaua robusta. Mai mult de trei sferturi dintre tipurile de cafea produse pe
Glob fac parte din categoria Arabica, în timp ce restul intră în
categoriile Robusta, Liberica sau
Maragogype. Consumată cu
moderație, cafeaua poate avea
adevărate beneﬁcii asupra
sănătății.
Cafeaua conține nutrienți esențiali și este bogată în antioxidanți, în special vitaminele B și
minerale. O cană de cafea obișnuită (250 ml) asigură 11% din
doza zilnică recomandată de
riboﬂavină (vitamina
B2), 6% din DZR de vitamina B5, 2% din
DZR de tiamină (vitamina B1), 3% din
DZR de magneziu
și potasiu.
O ceașcă normală de cafea
con\ine aproximativ
90-100 mg cofeină,
cel mai cunoscut stimulent pentru creier și
metabolism.
v-ați întrebat însă vreodată ce schimbări au
loc în corp imediat

după ce bei o ceaşcă de cafea? În
primele 10 minute, cafeaua intră
în ﬂuxul sanguin. Presiunea din
sânge începe să crească, iar acelaşi lucru se întâmplă şi cu ritmul
cardiac.
După 20 de minute, te simţi
mai concentrat şi mai alert. Îţi
este mult mai uşor să prinzi informaţii, dar şi să iei decizii şi să
rezolvi anumite probleme. De
asemenea, cafeina te ajută să te
simţi mai puţin obosit, conectând creierul la receptorii adenozinei.
La 30 de minute, organismul
începe să producă mai multă
adrenalină. Poţi avea chiar o
vedere mai clară, deoarece
pupilele se vor dilata treptat.
După 40 de minute, nivelul
de serotonină începe să crească.
Acest lucru îmbunătăţeşte
funcţionarea neuronilor, ceea ce
duce la creşterea forţei
musculare.
După patru ore,
cafeaua acţionează asupra
celulelor şi ajută la eliminarea energiei. Corpul începe să ardă grăsimi, chiar şi
atunci când nu te mişti. De
asemenea, cafeina stimulează şi
măreşte producţia de acid din
stomac.
După şase ore, cafeina are un
efect diuretic. Pe lângă apă, corpul pierde şi câteva vitamine şi
minerale esenţiale. Acest lucru
poate duce la tulburări
treptate ale calciului din
metabolism, așadar
atenție sporită la
numărul ceștilor de
cafea pe care le beți
într-o zi.

