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Protopop
Dumitru Roman,
invitat la “Audien\e
`n direct” - 18.30
6.30 :tiri 7.00 Gimnastica de diminea\[
11.30 :tiri 12.00 Agenda Publică (reluare)
18.30 Audien\e `n dicu
Mihai
rect,
S[lceanu, invita\i protopopul Dumitru Roman ;i Mihaela Ghi\[,
tema emisiunii< vizita
Papei (r) 19.30 :tiri
20.00 Agenda Publică,
realizator Stela C[dar

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator 14.00 Feti\a mea
16.00 Obser vator
17.30 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Cartea Junglei
22.00 Capcan[ pentru
p[rin\i 0.45 Insula iubirii (r) 4.15 Feti\a mea
(r) 6.00 Observator

TVR 2

Di\[ Costi,
“Las fierbinți” - 20.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00
Ce spun rom]nii
19.00 :tirile Pro
T v 20.30 Las
fierbinți 21.45 Fotbal Preliminariile
Campionatului European 2020< Norvegia – România Rezumate 0.45
Numărătoare inversă 2.30 Ultima
legiune (r) 4.00
vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor
Kanal D

7.00 Oanapp 8.55 O singură inimă (r) 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 O singură
inimă 17.05 Oanapp 18.00
vara amintirilor 19.00
Telejurnal TvR2 19.45
Sport 20.00 Gala umorului
21.10 Până când moartea
ne va despărţi 22.50 Poate
nu ;tiai 23.10 Copiii din
Huang Shi 1.10 Femei de
10, bărbați de 10 3.30 Până
când moartea ne va despărţi
(r) 5.55 Imnul Rom]niei
6.00 Cap compas

I

Pro TV

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Kosem 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 22.30
Bravo, ai stil! 0.30 :tirile
Kanal D 1.30 Puterea
dragostei 4.00 ~n c[utarea adev[rului 5.30
Pastila de r]s 6.00
Teleshopping 6.30 Pastila de r]s 6.45 Ştirile
Kanal D
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TVR 1

Alexander Ludwig,
“Haide cu mine!” 22.30

Ariadne Díaz,
“Te voi g[si, te voi
iubi” - 18.00

Marga Barbu,
“Trandaﬁrul galben”
- 20.30

Cornel Coman,
“Întoarcerea lui Vodă
Lăpușneanu “- 22.10

7.30 S[lbaticul (r)
9.15 La bloc (r) 11.45
O zei\[ pe p]m]nt (r)
14.00 Bruneta mea favorit[ (r) 16.00 Sora
mea capricioas[ 18.15
La bloc 20.30 Povestea
lui Tiffany Rubin
22.30 Haide cu mine!
0.30 Drum interzis 4<
Începuturi sângeroase
(r) 2.30 Haide cu
mine! (r) 4.00 La bloc
(r) 6.00 Ce spun
românii (r)

7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
R[zbunare pe tocuri (r)
9.45 M]ine e o nou[ zi
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
(r) 12.30 Familia
so\ului meu (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 vie\i schimbate
16.45 Umbre din trecut
18.00 Te voi g[si, te voi
iubi 19.00 Familia
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Mo;tenirea 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Familia so\ului
meu 2.00 Moștenirea
(r) 2.45 Doctorul casei
(r) 3.30 Daria, iubirea
mea 4.15 Ce se
`nt]mpl[ doctore? (r)
4.30 Moștenirea (r)
5.15 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 6.00 Umbre din
trecut (r)

7.20 Duminică la
ora 6 (r) 9.30 Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Chef Dezbr[catu’
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de
r]s 14.30 Teleshopping 15.05 Focus
16.00 Orgolii 18.00
Focus 18 19.30 Mama mea gătește mai
bine 20.30 Trandaﬁrul galben
23.30 Tr[sni\i 0.00
De ce eu? 2.00 Mama mea gătește mai
bine (r) 3.00 Orgolii
(r) 4.15 Trandaﬁrul
galben (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Matinal 9.00 Adev[ruri despre trecut 9.30 Tema
zilei (r) 10.00 Aripile
Nordului (r) 11.00 Ca'n
viaţă 12.00 Teleshopping 12.30 Parlamentul
României 13.00 Fan/
Fun urban 13.30 Pofticioşi, la cratiţă! 14.00
Telejurnal 14.55 vorbeşte corect! 15.10
Opre Roma 16.00 EURO polis 16.45 Iubire
imposibilă 18.00 Observatori la Parlamentul
European 18.30 Drumul succesului 19.00
Europa mea 19.55 Jurnal Euro 21.00 România 9 (r) 22.10 Întoarcerea lui vodă
Lăpușneanu
0.40
Dosarele extratereştrilor 1.30 Întoarcerea
lui vodă Lăpușneanu
(r) 3.55 Discover Romania 5.05 Drumul
succesului (r)5.30 Imnul României

Eurosport
7<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
9<00 Tir cu arcul< Cupa
Mondială, la Antalya, în
Turcia 9<30 Tir cu arcul<
Cupa Mondială, la Antalya, în Turcia 10<00
Omnisport< Watts 10<35
Tenis< Duelul zilei 11<30
Tenis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 12<30 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 13<35 Tenis< Game
Schett And Mats Extra
13<50 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
17<00 Tenis< Game Schett
And Mats Extra 17<15
Tenis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 20<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 20<30 Tenis< Duelul zilei 21<25
Ştirile Eurosport 21<30
Tenis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 23<00 Ciclism< Turul Italiei 23<55 Ştirile
Eurosport 0<05 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 2<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 2<30 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 4<00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
6<00 Tenis< Ghem, Schett
şi Mats 6<30 Tenis< Duelul zilei

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

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro
Show 13.25 Perla mamelor – ser. am.
14.20 Concursul bucătarilor șefi 16.30
Perechea câștigătoare
17.50 Elif – pe drumul iubirii – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
22.40 Între prieteni –
ser. magh . 23.15
Doctor Murphy – ser.
am. 3.25 În formă
de top – ser. am. 4.25
Partea cu gagici a vieții – ser. am. 5.15 vicleanul și blânda –
ser. 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 Păsărica ser. turc 21.45 Banca – concurs pe teme comerciale 0.25
Detectivi privați –
doc-reality magh.
5.30 Inspectorul
Alex – ser. pol.

Duna TV

vineri 7 mai 2019

Animale

Informa\ia zilei 3

Ceea ce noi percepem ca zâmbet în cazul
unui cimpanzeu este de fapt o expresie de fric[ă
Limbani, un cimpanzeu
de 2 ani și 5 luni din Miami,
este vedetă pe Instagram. Cei
peste 500.000 de oameni care
îi urmăresc contul sunt
nerăbdători să vadă și mai
multe poze cu el dându-se cu
skateboardul, plimbându-se
cu decapotabila lui roșie sau
mâncând înghețată pe băț.
Comentariile la postările cu
Limbani sunt în majoritatea lor
covârșitoare pozitive. Cum să nuți placă un pui de cimpanzeu care
face tot felul de giumbușlucurimai mult sau mai puțin ﬁrești pentru un cimpanzeu.
Limbani locuiește într-un loc
descris ca ﬁind o "fundație", Zoological Wildlife Foundation
(ZWF), iar în biograﬁa lui se precizează că scopul contului este
acela de a educa publicul cu
privire la conservarea animalelor.
Fanii chiar îl pot vizita pe
micul cimpanzeu, asta dacă sunt
dispuși să plătească 700 de dolari
pentru a petrece zece minute cu
el și pentru a face, desigur, poze.
Însă unii experți atrag atenția
că, oricât de bine ar ﬁ tratat Lim-

bani de cei în grija cărora se aﬂă,
contul lui de pe Instagram s-ar
putea să nu-i priască prea mult.
Pozele și clipurile cu animale
de pe Internet au devenit o afacere
uriașă. Problema cu animalele îmbrăcate drăguț ar ﬁ în primul rând
faptul că ele nu poartă haine în
mod ﬁresc și nu au nevoie să
poarte așa ceva.
Andrew Halloran de la Save
the Chimps, un sanctuar din Miami pentru cimpanzei abuzați,
salvați din industria divertismentului, a comerțului
cu animale sau din laboratoare, care nu este deschis
publicului, ne recomandă,
prin intermediul Quartz, să
ﬁm suspicioși de ﬁecare
dată când vedem un clip
viral cu un animal care
nu se comportă într-o manieră naturală.
Nici
Halloran,
nici Quartz
nu au informații
speciﬁce
care să
indice
faptul că Limbani nu

beneﬁciază de îngrijire corespunzătoare. Contactat pe această
temă, directorul ZWF s-a limitat
la a numi întrebările legate de etică
"frivole și nefondate".
Cu toate acestea, susțin jurnaliștii străini, fanii puiului de
cimpanzeu ar trebui să-și pună
niște semne de întrebare. Limbani
trăiește într-un mediu în care nu
mai există niciun alt cimpanzeu un mediu departe de a ﬁ ideal pentru o specie
foarte sociabilă.
De asemenea, cuvântul "fundație"
poate avea
conotații ﬁlantropice,
însă acest
lucru nu
înseamnă
neapărat
că ZWF a
fost certiﬁcată ca ﬁind
un
sanctuar respectabil
pentru animale. Instituția
nu este acreditat[ de

Asociația Grădinilor Zoologice și
Acvariilor (AZA), standardul de
aur în SUA în ceea ce privește
bunăstarea animalelor.
Reprezentanții AZA arată într-un document că maimuțele
destinate industriei divertismentului sunt luate de lângă mamele
lor la scurt timp de la naștere, ﬁindu-le astfel negată șansa la o
dezvoltare socială și psihologică
normală. Ele nu se vor putea integra printre alți membri ai speciei
lor mai târziu și pot recurge la autorănire. Pe măsură ce cresc, animalele pot deveni mai agresive
cu proprietarii lor, ﬁind înfometate, supuse abuzului ﬁzic sau
tranchilizate pentru a ﬁ ținute sub
control, se mai arată în documentul AZA, citat de Quartz.
Mai mult, ceea ce noi percem
ca zâmbet în cazul unui cimpazeu
este de fapt o expresie de frică, mai
spun reprezentanții asociației.
"Este un vis fantastic să putem
avea un moment de conexiune cu
animalele care sunt rudele noastre
în viață cele mai apropiate. Dar
avem responsabilitatea etică de a
pune bunăstarea animalului
înaintea plăcerii noastre de moment", spun specialiștii.

Un papagal cu zile< Prins între focuri de arm[,
mu;cat de un ;arpe ;i r[pit de la Zoo

8.15 Cinci continente 8.50 Poșeta
9.45 Iubire amețitoare 10.35 Doctorul din province ser. germ. 13.02
Jurnal 13.50 Michela> gusturile Toscanei – ser. gastr.
engl. 15.15 Dragoste infinită – ser. turc
16.05 Șase surori –
ser. span. 17.10
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc. 22.30 Fața
– film sued. 0.15
Fitzcarraldo – film
germ. 2.55 Cel mai
îndrăgit dușman al
meu – film germ.

Deși cu greu ai spune, când
aﬂi prin câte a trecut, Freddy
Krueger e un papagal norocos.
După ce a fost răpit de la o grădină zoologică din Brazilia, înaripatul a uimit pe toată lumea,
întorc]ndu-se la zoo.
Dată ﬁind natură
agresivă a lui Freddy, un
papagal din specia
Amazona aestiva, se
crede că acesta a reușit să
scape ciupindu-și răpitorii.
Conform e
Guardian, care
citează presa
braziliană, papagalul a fost răpit
de la un zoo din
orașul Cascavel
de două persoane înarmate,
în noaptea de 16
aprilie.
Hoții au mai luat un papagal și
o butelie.

Nu se știe
cum, însă, Freddy
a reușit să scape.

E o enigmă mai cu seamă
deoarece pasărea e oarbă. Îngrijitorii l-au găsit la picioarele
unui arbore, lângă cușca sa din
grădină zoologică.
Freddy a avut
până acum o existența extrem de
zbuciumată. În
urmă cu patru
ani, a fost nimerit de un glonț,
desﬁgurat și a orbit, întrun
schimb
de focuri
dintre
poliție și gangsterii care
îl dețineau într-un apartament unde-și desfășurau
afacerile cu droguri.
A fost adus la zoo, dar aici,
chiar în luna aprile, a fost mușcat
de un șarpe de o gheară. Din

fericire, deși
rana a fost
una serioasă,
șarpele nu
era
unul
veninos, așa
că pasărea a
supraviețuit.
Și iată că a urmat răpirea și
aventura
întoarcerii la zoo.
"Nu știu dacă
Freddy este cu adevărat ghinionist sau
foarte norocos", a declarat Ilair Dettoni,
medicul veterinar al
grădinii zoologice.
Pagină realizată de
Ruxandra Filip
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Sabina B[lan,
invitat[ la “S[n[tate,
frumuse\e, stil” 22.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
via\a la \ar[ 9.45 Spiridu;
Ghidu; 11.30 Agenda Public[ (r) 15.00 Cultur[ cu
vasile Nechita 15.30 Info
Studio, realizator Ioan
Anița;, invitat Ioan Coroian
- dresor de c]ini 17.30 Taina
credin\ei (limba maghiară),
realizator Eva Laczko, invita\i Pallai Béla ;i vadas
Krisztian 20.00 Concert
simfonic la Filarmonica
Dinu Lipatti 22.00 “S[n[tate, frumuse\e, stil”, cu
Ioana vladimirescu ;i Ioana
Zaharia, invitat[ Sabina
B[lan - stilist `n manichiur[

Antena 1
7.00 Observator 10.00 Fructul oprit (r) 13.00 Observator 13.30 Fructul oprit (r)
14.00 Liber ca pasărea cerului (r) 17.00 Cartea Junglei
(r) 19.00 Observator 20.00
Jack Ryan< Agentul din umbră 22.00 Wanted 0.15 Furia< Eroi anonimi 1.00 Fr[\ia
ho\ilor (r) 3.30 Observator
4.00 Wanted (r) 4.15 Regatul inimii mele (r) 6.00 Observator

TVR 2

Mary Steenburgen,
“Copilul fulgerului”
- 20.10
7.10 Euromaxx 7.40
Re\eaua de idoli 8.30
Generaţia Fit 9.00
Arm[sarul s[lbatic
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 D’ale lu’
Mitică 12.00 vibe By
Ioana voicu 12.30 Cap
compas 13.00 Memorialul Durerii 14.00 Gala
umorului 15.00 Femei
de 10, b[rba\i de 10
17.00 Zile cu stil 17.30
Motorvlog 18.00
Re\eaua de idoli 18.50
E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.10 Copilul fulgerului 22.10 Onoare ;i
respect 23.50 Poate nu
;tiai 0.00 Zile cu stil (r)
0.35 Motorvlog 1.10
Copiii din Huang Shi
3.10 Onoare ;i respect
4.40 Armăsarul sălbatic
(r) 5.30 Desc[leca\i `n
Carpa\i 5.55 Imnul României 6.00 Motorvlog

Pro TV

Eddie Murphy,
“Picat din cer” 15.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed
la Pro Tv 11.00
Robosapiens 13.00
Pantera roz 2 15.00
Picat din cer 17.00
Domnul Deeds –
Moștenitor fără
voie 19.00 Ştirile
Pro Tv 20.00 Al 5lea val 22.15 Elektra 0.15 Ai no;tri
2.00 Picat din cer
(r) 3.45 Pantera
roz 2 (r) 5.15 I Like
IT (r) 6.00 Lec\ii
de via\[

Kanal D

Ilinca Vandici,
“Bravo, ai stil!” 22.30
7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Teo Show (r)
11.00 Sport, dietă şi o
vedetă 11.30 Teleshopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ROventura 14.00 Asta-i
Rom]nia! (r) 15.30
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Exatlon 22.30
Bravo, ai stil! 0.30 Știrile Kanal D (r) 1.30
ROventura 2.30 Puterea dragostei (r)
5.30 Pastila de râs
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Pro Cinema

Pro 2

S]mb[t[ 8 iunie 2019
Prima TV

TVR 1

Selim Bayraktar,
“R[zbunare pe
tocuri” - 21.00

Jon Briddell,
“Blackmark” - 20.00

Cristian Tab[r[,
“Exclusiv `n
Rom]nia” - 17.35

7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
R[zbunare pe tocuri
(r) 9.45 Te voi gasi, te
voi iubi (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Umbre din trecut
12.30 Familia so\ului
meu (r) 14.30 Teleshopping 14.45 R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 vie\i schimbate
16.45 Umbre din trecut 18.00 Te voi g[si, te
voi iubi 19.00 Familia
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Mo;tenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Familia so\ului meu (r) 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei 3.30
Daria, iubirea mea 4.30
Mo;tenirea (r) 5.15 Te
voi gasi, te voi iubi (r)
6.00 Umbre din trecut

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Tr[sni\i (r)
9.30 Teleshopping
10.30 Secrete de stil
11.00 Camera de
r]s 11.30 Cu
lumea-n cap 12.00
Teleshopping 13.30
A doua cadere a
Constantinopolului 15.30 Chef
Dezbr[catu’ 16.00
Schimb de mame
(r) 18.00 Focus 18
19.30 Flash monden 20.00 Blackmark 22.30 Înainte
să aﬂe diavolul că ai
murit 0.30 De ce
eu? (r) 3.00 Blackmark (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 s[ fiu
s[n[tos! 11.00 Levintza
prezint[ 11.30 Constructorii de visuri 12.00 Iubiri
celebre 12.30 Adev[ruri
despre trecut 13.00 Fa\a
nev[zut[ a lumii 14.00
Telejurnal 14.30 Ora
regelui 15.25 Rugby
17.35 Exclusiv `n
Rom]nia 18.20 Poveste
dup[ poveste 18.55
Teleenciclopedia 19.55
Jurnal Euro 20.00 Telejurnal 21.00 Dosar
Rom]nia 22.00 Aventurile căpitanului Alatriste 23.00 Profesioniştii... cu Eugenia vodă
0.00 Ora Zero 1.00 Anchetele comisarului Antonescu 1.55 Dosar
Rom]nia 2.50 Aventurile
căpitanului Alatriste (r)
3.45 Dosarele extratereştrilor 4.25 Ora zero
5.20 Discover Rom]nia
5.30 Imnul României
5.35 Teleshopping

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

7<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 9<00 Omnisport< Watts 9<30 Tir cu
arcul< Cupa Mondială, la
Antalya, în Turcia 10<00
Tir cu arcul< Cupa Mondială, la Antalya, în Turcia
10<30 Tenis< Duelul zilei
11<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 15<45 Tenis<
Game Schett And Mats
Extra 16<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 18<00 Tenis< Game
Schett And Mats Extra
18<15 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 20<00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
20<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 21<55 Ştirile
Eurosport 22<00 Superbike< Campionatul Mondial 22<20 Călărie< Circuitul Campionilor Global, în Franţa 0<25 Ştirile
Eurosport 0<35 Superbike< Campionatul Mondial 1<00 Superbike< Campionatul Mondial 1<45
Omnisport< Watts 2<00
Tenis< Ghem, Schett şi
Mats 2<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 4<00 Superbike< Campionatul Mondial 4<45 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 6<00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats 6<30
Tenis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris

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

7.40 Clubul de puști
9.25 Ninjago Hunted – ser. danez
11.50 Brandmania
14.40 Secolul XXI. legendele trăiesc cu
noi 15.50 Magnum
– ser. am. 16.50 Deosebit de periculos film am. 19.00 Jurnal RTL 21.00 Micul nostru sat – ser.
magh. 23.55 O foarte mare nuntă grecească - film am.
2.00 Omul care spune da – film am.

Sophie Marceau,
“LOL” - 23.00

8.00 Sora mea capricioas[ (r) 10.15 La
bloc (r) 12.30 S[lbaticul (r) 14.15 Povestea lui Tiffany Rubin
(r)16.15 Regatul secret 18.15 La bloc
20.30 Rocky II 23.00
LOL 1.00 |int[ sigur[
(r) 2.45 ~n spatele liniei inamice (r) 4.15
La bloc (r) 5.30 Ce
spun românii (r)

TV2

8.05 Desene animate 11.00 Trendmania 12.40 Mecanicii auto< tot ce
e nou va deveni
vechi 14.15 vin,
amețeală, Provence
– film am-engl.
16.50 Inspectorul
Alex – ser. pol.
19.55 Robin Hood
– film am-engl.
22.55 Răptorii de
copii – film am.
0.55 Tăcerea – film
am-mex-taiv. 4.20
Gotham – ser. am.
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Impulsivitatea, lipsa st[pânirii de sine
chiar o stare de plăcere, efectele
negative apar.
Acţiunile impulsive creează
în primă fază plăcere, creşterea
adrenalinei, însă, dacă se repetă
frecvent, ajungem la regrete ca
urmare a deciziilor luate,
ajungem să ﬁm evitaţi de cei din
jur şi suntem la un pas de anxietate sau, mai grav, depresie.

Aşa cum mai notam, a ne
exprima eﬁcient punctul de
vedere nu înseamnă a contrazice lumea din jur, nu
înseamnă a ne certa cu toţi
pentru a-i determina să
creadă ceea ce credem noi.
În rândurile de mai jos analizăm comportamentul impulsiv.
Pornim de la o deﬁniţie a impulsivităţii care spune că este o lipsă
de stăpânire de sine, o predispoziţie pentru a acţiona rapid, fără
planiﬁcări în prealabil, un fel de
răspuns al unui stimul venit din
interior sau din exterior, răspuns
ce nu mai trece prin analiză.
E vorba de o analiză a consecinţelor asupra propriei persoane sau a celorlaltor persoane.

Portretul persoanei
impulsive
De-a lungul anilor a fost studiată de specialişti impulsivitatea.
Partea cea mai interesantă este că
ﬁecare om ştie ce e, ştie că atrage
de cele mai multe ori numai probleme, şi totuşi nu ştie să se
stăpânească atunci când chiar e

Tehnici pentru evitarea
stărilor conﬂictuale

nevoie. Persoanele impulsive le
recunoaştem imediat. Sunt genul
de persoane care nu îşi acordă suﬁcient timp de gândire, se grăbesc
să dea răspunsul la orice întrebare, chiar necunoscând domeniul, nu ascultă ceea ce are de
spus interlocutorul şi în orice împrejurare, vor să ﬁe în centrul
atenţiei, părând că le ştiu pe toate.
Cam acestea ar ﬁ trăsăturile de
bază ale unei persoane impulsive.
Deşi la prima vedere ar părea
că sunt speciﬁce adolescenţilor,
tinerilor, aceste trăsături, dez-

voltate în timp, se întăresc şi
domină chiar la vârsta maturităţii.

Eliberarea tensiunii,
un prim efect al acţiunii
impulsive
Impulsivitatea are totuşi
efecte negative, avertizează rezultatele studiilor întreprinse de specialişti. Chiar dacă efectul unei
stări de impulsivitate, efectul imediat, e de eliberare a tensiunii,

Impulsivitatea poate ﬁ controlată. E nevoie în acest sens de
mult exerciţiu. În situaţii în care
constatăm că nu reuşim nicicum
de unii singuri să evităm stările
conﬂictuale ce le generează acţiunile noastre impulsive, recomandarea e să ne adresăm specialiştilor care au la îndemână
tehnici, unelte pentru a ne ajuta
să scăpăm de impulsivitate, reducând-o, fără a cădea în altă capcană, starea de compulsivitate.
Toate aceste tehnici au la bază învăţarea şi dezvoltarea abilităţilor
noastre de a ne controla. Avem
capacitatea de autocontrol pe care
trebuie să o exploatăm la maxim.

Punctul de vedere - comunicarea eficient[ă

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.45 Aveți și
voi animale? – ser.
germ. 9.55 Preietenii lui Noe 11.25
Ape minerale, plaiuri, secuii – ser.
rom. 12.25 Pelerinajul de la Șumuleu
Ciuc 14.55 Să crești
mare țestoaso!
16.30 Fiii omului
cu inima de piatră
– film. magh. 18.00
Înger gastronomic
20.45 Formula 1,
Marele premiu al
Canadei 22.30
Aventură de o vară
– ser. magh. 23.32
Enigme pariziene –
ser. fr.

Printre numeroasele beneﬁcii oferite de diversele cursuri de dezvoltare personală
se numără acela că învăţăm
să ne comunicăm într-un
mod eﬁcient punctul de
vedere. Ce înţelegem prin asta? Înţelegem că ne facem de
fapt înţeleşi. “Asta este părerea mea, aşa cred eu...”.
Cum ne comunicăm eﬁcient
punctul de vedere? Ei bine, specialiştii spun că acest aspect necesită câteva lecţii. Se învaţă. Nu este
ceva foarte diﬁcil de învăţat şi încă
de la bun început trebuie să ştim
că dacă evităm să ne spunem părerea, blocăm în interiorul nostru
tot ceea ce gândim, ne facem nouă
înşine mai mult rău decât bine.

Frica de judecată
S-ar putea să nu simţim în
timp scurt răul ce ni-l provocăm
ţinând totul în noi, dar pe termen
lung apar efectele negative. De ce
nu vrem să ne spunem părerea?
De foarte multe ori asta se întâmplă din cauză că ne temem de

judecată. Ne este frică de faptul
că am putea ﬁ judecaţi de cei din
jur pentru că ne-am dat cu părerea, ne e frică de faptul că nu ne
vom ridica la propriile aşteptări.
Aţi auzit cu siguranţă, şi nu o singură dată, expresia “ﬁecare cu părerea lui”. E cât se poate de corectă
şi am putea porni de la ea în încercarea noastră de a comunica în
mod eﬁcient punctul de vedere.
În primul rând trebuie să încercăm să ne susţinem cauza până la
capăt înaintea celor din jur. Nu
vom face o confuzie între comu-

nicarea eﬁcientă şi încercarea de
a contrazice interlocutorul. Nici
nu e bine să credem că prin exprimarea punctului de vedere
putem sau chiar ar trebui să îl
facem pe interlocutor să aibă
aceeaşi părere cu noi. Nu, nicidecum.

Nu forţăm părerea
celorlalţi
Prin exprimarea eﬁcientă a
punctului de vedere se înţelege de
fapt enunţarea personală a unor

lucruri, stări de fapt, văzute prin
ochii noştri, poate trăite de noi
înşine, fără a obliga interlocutorul
sau ascultătorul să adere la ceea
ce spunbem noi. De mare succes
la acest capitol e propria experienţă. Prin exprimarea punctului
de vedere nu se înţelege a contrazice pe cineva. Nu se înţelege
nici forţarea părerii celorlalţi. În
opinia specialiştilor, comunicarea
eﬁcientă are la bază câteva elemente de care dacă ţinem cont,
nu avem cum să dăm greş. Astfel,
e indicat să facem în primă fază
un exerciţiu de introspecţie, să
ştim exact unde ne aﬂăm şi ce credem referitor la o anume situaţie.
vom avea grijă să nu descaliﬁcăm
părerea celorlalţi, să nu încercăm
să ne impunem. Un al doilea
aspect important e să ﬁm atenţi,
să analizăm percepţia celorlalţi
despre ceea ce vorbim, despre
situaţia ce o expunem. Toate aceste aspecte ţin de comunicarea eﬁcientă a punctului de vedere, dar
fără exerciţii în acest sens, nu
avem şanse mari de a reuşi, mai
ales dacă suntem persoane timide
sau persoane care se tem de autoritatea celorlalţi.

Programe TV
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Ionela Toma,
invitat[ la “Zone
folclorice” - 14.00
7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei, realizator Mihaela Ghiță, invitat pr. Iulian Bud[u
13.00 ~n slujba comunit[\ii, realizator Ioan
Ani\a;, invitat Anton
viorel Radu - `nv[\[tor din
Apa 14.00 Zone folclorice
cu Ioana vladimirescu, invitat[ Ionela Toma 17.00
Cultur[ cu vasile Nechita
17.30 “S[n[tate, frumuse\e, stil”, invitat[
Sabina B[lan - stilist `n
manichiur[ (r) 20.00 ~n
slujba comunit[\ii (r)

Antena 1
7.00 Obser vator 9.45
Povestea juc[riilor 11.15
Re\eaua miraculoas[ 13.00
Observator 13.15 Capcan[
pentru p[rin\i (r) 16.00
Familii la cu\ite (r) 19.00
Observator 20.00 Liber ca
pasărea cerului 21.00 Cum
să ﬁi amantu' la femei 23.00
Jack Ryan< Agentul din umbră (r) 1.00 Furia< Eroi anonimi (r) 3.30 Fructul oprit (r)
6.00 Observator

TVR 2

Ștefan MihăilescuBrăila,
“Secretul lui Bachus”
- 13.06
7.10 Azi despre mâine
7.40 Re\eaua de idoli
8.30 vibe By Ioana
voicu 9.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură 11.00 Destine can
ﬁlme
12.00
Desc[leca\i `n Carpa\i
12.30 S[n[tate cu de
toate 13.06 Secretul
lui Bachus 15.00 Drag
de Rom]nia mea
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 Reţeaua de idoli
19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.10
Secretul lui Bachus
22.10 Reduși la tăcere
0.00
Drag
de
Rom]nia mea 2.00
Secretul lui Bachus (r)
4.00 Secretul lui
Nemesis (r)5.55 Imnul României 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

Pro TV

Pro Cinema

Russell Brand,
“Arthur” - 16.30

Crina Semciuc,
#Selﬁe 69 - 22.30

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâmplă doctore? 10.30
Arena bucătarilor
11.00
Domnul
Deeds - Moștenitor
fără voie (r) 13.00
Apropo Tv 14.00
Hitch - Consilier în
amor 16.30 Arthur
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Jonah Hex
21.45 Fotbal Nations League 0.30 Ai
no;tri 1.30 Apropo
Tv (r) 2.30 Arthur
(r) 3.30 Sejur cu surprize (r) 4.15 Ce se
întâmplă doctore?
4.45 Arena bucătarilor 5.15 Ce spun
românii (r) 6.00
Ştirile Pro Tv

7.30 LOL (r) 9.30
La bloc 11.45 Robosapiens 13.30
Rocky II (r) 16.00
Nouă luni 18.15
La bloc 20.30 7
centimetri 22.30
#Selﬁe 69 1.00 S-a
întâmplat într-o
vară (r) 2.45 #Selfie 69 (r) 4.45 La
bloc (r)

Kanal D

“Vacanţa Mare<
Leana s-a întors” 16.30
7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping 8.45 Teo Show
(r) 10.30 ROventura
(r) 11.30 Teleshopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 vulturii de noapte 14.30
Bravo, ai stil! (r) 16.30
vacanţa Mare< Leana
s-a întors! 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Exatlon 0.30 FanArena
1.30 Știrile Kanal D (r)
2.30 Asta-i Rom]nia
(r) 3.45 Teo Show (r)
5.30 Pastila de râs (r)
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Eurosport
8<00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
9<30 Superbike< Campionatul Mondial 10<00
Superbike< Campionatul
Mondial 11<05 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 12<25 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 14<30 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 15<45 Tenis< Game
Schett And Mats Extra
16<00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
19<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 19<30
Omnisport< Watts 20<00
Tenis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 21<30 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 23<30 Supersport<
Campionatul Mondial,
la Jerez de la Frontera, în
Spania 0<00 Superbike<
Campionatul Mondial
0<45 Ştirile Eurosport
1<00 Ciclism< Criteriul
Dauphine, în Fran\a
2<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
4.00 Ciclism< Turul Italiei 5<00 Supersport<
Campionatul Mondial,
la Jerez de la Frontera, în
Spania

Pro 2
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Prima TV

TVR 1

Özlem Yilmaz,
“Vie\i schimbate”
- 15.45

Nicole de Boer,
“Corup\i” - 23.00

Shannon Elizabeth,
“O duzină de l[buțe”
- 15.30

7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
R[zbunare pe tocuri (r)
9.45 Te voi g[si, te voi
iubi
(r)
10.45
Teleshopping 11.15
Umbre din trecut (r)
12.30 Familia so\ului
meu
(r)
14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 vie\i schimbate
(r) 16.45 Umbre din
trecut 18.00 Te voi g[si,
te voi iubi 19.00 Familia so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Familia so\ului meu (r) 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 4.30
Mo;tenirea (r) 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
Toscan[
12.00
Teleshopping 13.30
Camera de râs 14.00
Tr[sni\i 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 Corup\i
1.00 Înainte să aﬂe
diavolul că ai murit
(r) 3.00 Corup\i (r)
5.30 Flash monden
5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping

7.30 Universul credinţei 8.30 Universul
credinţei 9.30 Pro patria 10.00 În grădina
Danei 10.35 viaţa satului 11.50 Minutul de
agricultură 13.00Tezaur folcloric 14.30
Politică şi delicateţuri
15.30 O duzină de
l[buțe 17.00 Replay
17.55 Mystery Files
18.25 Iubiri celebre (r)
18.55 Dosar România
(r) 19.55 Jurnal Euro
20.00 Telejurnal 21.00
Concert Benone Sinulescu, Ediţia 1 22.00
Concert Benone Sinulescu, Ediţia 1 23.00
Garantat 100% 0.00 Replay 1.10 O duzină de
l[buțe (r) 2.40 Garantat
100% (r) 3.30 Discover
Romania 3.40 vorbeşte
corect! (r)3.50 Universul credinţei (r) 5.30 viaţa satului (r) 5.55 Imnul Rom]niei

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 17.35vârsta 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

7.40 Clubul de
puști 9.40 Infinity
Nado – ser. chin.
11.40 O nuntă grecească mare de tot 2
– film am. 13.40 Un
copil bișnițar – film
am. 15.40 Micul
nostru sat - ser.
magh. 16.50 Toy
Stor y - film am.
19.00 Jurnal RTL
19.55 Răzbunătorii
– film am. 22.50
John Carter – film
am. 1.35 Trădare și
pedeapsă – film am.
TV2

6.30 Tom și Jerry
9.10 Un ostatec
prost – film am.
10.55 Șeful întâlnirilor – film am.
13.40 Ceva ca în
America – film
magh. 16.15 Omul
cu masca de fier –
film am-engl. 19.55
O nuntă grecească
mare de tot – film
am. 22.00 Hercules– film am. 0.10
Lebăda neagră - film
am. 3.3 În toate timpurile – doc. magh.

Duna TV

8.40 În mâna lui
Dumnezeu 9.15
Cronica catolică
9.45 Rome Reports
10.10 Religia multicoloră 11.20 Religie și libertate
13.02 Jurnal 13.50
Muzică de prânz
14.55 Lacuri de poveste – film germ.
15.55 Fiii omului cu
inima de piatră 2 film magh. 18.25
Cartea de bucate a
lui Borbas Marcsi
19.35 Te iubim,
doctore - ser. australian 20.30 Formula 1, Marele premiu al Canadei
23.40 Fata cu cercei
de mărgele - film
am-engl-lux.
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Remediile din t[t[neas[ăse folosesc
în ameliorarea/tratarea a peste 100
de afec\iuni (I)
Pia\a Eroii Revolu\iei,
nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

Folosită încă din vremea
dacilor, efectele miraculoase
ale acestei plante - tătăneasa
au ajuns să ﬁe cunoscute
până în zilele noastre
datorită consemnării lor de
către Dioscoride, celebrul
medic al antichităţii, în
tratatul său.
În ultimele decenii, tătăneasa
a fost una din cele mai folosite
plante pe plan mondial. În Elveţia,
ţara cu cea mai mare tradiţie în
domeniul medicamentelor din
plante, mai bine de jumătate din
preparatele externe produse în
ultimul deceniu au fost pe bază de
tătăneasă. Industria cosmetică
foloseşte în prezent intens
alantoina, unul dintre principiile
active cele mai importante ale
tătănesei, care este practic nelipsită
în deodorante şi creme de corp.
Din păcate, în uz intern,
tătăneasa a fost mai puţin folosită,
deoarece ea a fost una dintre
primele victime ale războiului
informaţional dintre micile ﬁrme
care produc medicamente din
plante şi marile concernuri
farmaceutice.

Efecte terapeutice
Este o plantă larg cunoscută şi
folosită încă din vremea dacilor,
denumirea sa originală în limba
dacă - Prodiarnela - ajungând
până în zilele noastre datorită
consemnării sale de către
Dioscoride, celebrul medic al
antichităţii, în tratatul său. În
medicina populară românească
are mai mult de o sută de utilizări,
atât intern, cât şi extern.

Descriere botanică,
recoltare şi păstrare
Tătăneasa este una dintre cele
mai răspândite plante medicinale
din ﬂora noastră, ﬁind întâlnită

mai ales pe câmpurile rămase
necultivate şi mai umede, la
marginile de drum, pe terenurile
virane, la marginile de pădure.
Este înaltă de 30-100 cm, are
frunzele de la bază eliptice, iar spre
vârf înguste, în formă de lance.
Florile, care apar din mai până în
august, sunt de culoare roşieviolacee.
Recoltarea se face în lunile
octombrie şi noiembrie sau în
martie. Se folosesc rădăcinile,
recoltate în perioada de repaus
vegetativ. Cea mai eﬁcientă
metodă de recoltare este culegerea
în timpul aratului, când rădăcinile
sunt scoase la suprafaţă de ﬁerul
plugului şi pot ﬁ adunate cu
uşurinţă.
După recoltare, rădăcinile se
spală în curent de apă rapid (dacă
sunt ţinute mult în apă mucilagiile
se dizolvă şi astfel scade mult
valoarea terapeutică a plantei) şi
apoi se întind răsﬁrat la uscat în
locuri foarte bine aerisite şi lipsite
de umiditate. În anumite afecţiuni,
cum ar ﬁ candidoza vaginală şi
dermatozele produse de ciuperci,
sunt recomandate frunzele,
recoltate prin secerare în perioada
inﬂoririi.

Gastrita hiperacidă, ulcer
gastric şi duodenal
Se ia o jumătate de linguriţă
de pulbere de tătăneasă de 3-4 ori
pe zi, pe stomacul gol. Tătăneasa
reduce aciditatea, favorizează
cicatrizarea, protejează pereţii
stomacului. De obicei se combină
cu încă o jumătate de linguriţă de
pulbere dintr-o plantă aromatică
aleasă după necesităţile
pacientului: muşeţel (pentru
persoanele iritabile), valeriană sau
sunătoare (pentru gastritele şi
ulcerele care apar pe fond de
anxietate), menta sau lavanda
(pentru persoanele colerice),
obligeană sau busuioc (pentru
caracterele anxios-depresive).

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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Informa]ia TV

Pro TV

Constantin Demian,
“Panoramic Sportiv’
- 22.00

Andreea Marinescu,
“:tirile Pro TV”
- 7.00

6.00 Gimnastica de
dimineață 11.30 :tiri
11.00 Religie cu Mihaela Ghi\[ (r) 15.00
Concert simfonic la Filarmonica “Dinu Lipatti” 16.30 Info Studio, realizator Ioan Anița;, invitat Ioan Coroian dresor de c]ini (r) 18.30
“Audien\e `n direct”, realizator Mihai Sălceanu
20.00 Agenda Publică,
realizator Stela C[dar
22.00 “Panoramic
Sportiv”

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[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.45
Fotbal Preliminariile Campionatului
European 2020 Rezumate 0.45 :tirile Pro Tv 1.00 Al 5lea val (r) 3.00 vorbeşte lumea (r) 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

Luni 10 iunie 2019
TVR 1

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

Beyoncé Knowles,
“Pantera Roz” - 20.30

Ariadne Díaz,
“Te voi g[si, te voi
iubi”-18.00

Jemma Dallender,
“Echipa de elită”
- 20.30

Monica Ghiurco,
“Banii t[i” - 18.30

7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
R[zbunare pe tocuri
9.45 M]ine e o nou[ zi
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut (r) 12.30 Familia
so\ului meu (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri
15.45 vie\i schimbate
16.45 Umbre din trecut 18.00 Te voi g[si,te
voi iubi 19.00 Familia
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Mo;tenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Familia so\ului meu (r) 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea
4.15 Ce se `nt]mpl[
doctore? 4.30 Moștenirea (r) 5.15 Te voi
g[si,te voi iubi 6.00
Umbre din trecut

7.20 Paradisul în direct
(r)
9.30
Teleshopping 10.00
Camera de r]s (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshopping 14.00 Camera
de r]s 14.30 Teleshopping 15.05 Focus 16.00 Orgolii
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Echipa de elită
22.30 Starea na\iei
23.30 Betman 23.35
Focus din inima
Rom]niei 0.00 Cucoana Chirița 2.00
Echipa de elită (r)
4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Orgolii (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 9.00
#Creativ
9.30
Teleshopping 9.45 Iubire
imposibilă
(r)11.00 Ca’n via\[
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 vreau s[ fiu
s[n[tos! 13.30 Pofticio;i, la crati\[! 14.00
Telejurnal 14.55
vorbe;te corect 15.10
Maghiara de pe unu
16.45 Iubire imposibilă 18.00 Poveste
după poveste 18.30
Banii t[i 19.00 Fe\efe\e 19.55 Jurnal Euro
20.00 Telejurnal 21.00
România 9 22.10 Felix
și Otilia 0.45 Fe\e-fe\e
1.45 Felix și Otilia (r)
4.10 vorbeşte corect!
(r) 4.15 România 9 (r)
5.05 Banii t[i 5.30
via\a satului 5.55 Imnul României

Duna TV

Re\ete

Luni 10 iunie 2019

Pârjoale de pui cu sos de ciuperci

Informa\ia zilei 9

Sup[ de fasole cu ciolan

Ingrediente<

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Feti\a mea 16.00 Observator 17.00 Acces direct
19.00 Observator 20.00
Insula iubirii 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Cum
să ﬁi amantu' la femei (r)
2.45 Acces direct (r)
4.15 Feti\a mea (r) 6.00
Observator

TVR 2

Micaela Ramazzotti,

Kanal D

“O singur[ inim[“
- 16.00

Teo Trandafir,
“Teo Show” - 15.00

7.00 Oanapp 8.55 O singur[ inim[ 10.00 Mic
dejun cu un campion
11.00 Femei de 10,
b[rba\i de 10 12.00 Telejurnal T vR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Documentar 360°-GEO
15.00 Oanapp 16.00 O
singur[ inim[ 17.05
Oanapp 18.00 vara amintirilor 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.00
Câştigă România! 21.10
Diagnostic< delicios
22.45 Discover Rom]nia
23.10 Caracati\a 0.15
Câştigă România! (r)
1.15 Reduși la tăcere (r)
3.05 Telejurnal TvR 2
(r) 3.50 Sport (r) 5.05
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 Kosem 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 vrei să
fii milionar 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.00 Puterea dragostei 4.30 ~n c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de
r]s 6.45 :tirile
Kanal D

7.45 Jurnalul unui
Nouă luni (r) 9.45
La bloc (r) 12.15
Rocky II (r) 14.45
7 centimetri (r)
16.45 Zeița diavol
18.15 La bloc 20.30
Pantera Roz 22.30
Sfidarea 1.00 #Selfie 69 (r) 3.15 Sfidarea (r) 5.15 La
bloc 6.15 La
M[ru\[

Eurosport

M1

RTL Club

7<00 Ciclism< Criteriul
Dauphine, în Franţa 8<00
Tenis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 10<30 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă, la
Le Mans, în Franţa11<30
Supersport< Campionatul Mondial, la Jerez de la
Frontera, în Spania 12<00
Superbike< Campionatul
Mondial12<30 Ciclism<
Criteriul Dauphine, în
Franţa13<30 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris15<15 Ciclism< Criteriul Dauphine, în
Franţa 16<00 Ciclism<
Criteriul Dauphine, în
Franţa 17<45 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă, la
Le Mans, în Franţa 18<45
Omnisport<Watts 22.30
Tenis< Duelul zilei 19.00
şah< Circuitul Grand
Prix, la Moscova, în Rusia 20.00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
21.00 Omnisport< Watts
21.10 Ştirile Eurosport
21.45 Omnisport< Watts
22.00 Ciclism<Criteriul
Dauphine, în Franţa
23.00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
0.10 Ştirile Eurosport
1.15 Ciclism< Criteriul
Dauphine, în Franţa 2.30
Curse de maşini< Campionatul Mondial de anduranţă, la Le Mans, în
Franţa

6.55 Azi dimineața 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul celor din v4 14.35
vârsta 15.35 Ești
acasă 16.35 Planeta albastră 17.35
Gospodarul maghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 0.00
Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

7.30 Clubul de puști
9.50 Winnie the
Pooh și Elefantul –
film am. 11.05 Muppet – film am. 13.15
Fără stăpân în Mexic
– film am. 14.35
Concursul bucătarilor șefi 16.50 Stăpânul s-ar însura 19.00
Jurnal RTL 20.35
Zdrobit – ser. turc
22.20 Coliziunea –
film engl-germ. 0.25
Dacă aș rămâne –
film am. 3.15 În formă de top – ser. am.
TV2

7.50 Tom și Jerry la
cinema 9.50 Prea
mult din cele bune –
film am. 13.50 Ceva
ca în America2 –
film magh.16.25
Gusturile vieții – film
am. 19.55 Adoptat
către greci – film amspan. 22.00 Străini
de tot – film it. 0.00
Jackie Chan, băiatul
frumos – film chinHong Kong 2.20 Cel
care dă replica – film
am. 4.20 Sărutul
francez – film amengl.

Pentru pârjoale< un piept de
pui mai mărișor, 5 ouă, o ceapă
mai mică, 100 g de cașcaval cu
textură mai tare, 2 linguri de făină, 4-5 linguri de ulei. Pentru
sosul alb de ciuperci< 50 g de unt,
200 g de ciuperci, o lingură de
făină, 300 ml supă de carne de
pui, sau apă, 250 g de smântână,
sare, piper, oregano, eventual
frunze proaspete de mărar.
Mod de preparare<
Pieptul de pui de spală, se curăță de pielițe și de bucățelele de
grăsime și se taie cubulețe. Ceapa
fie se mărunțește, fie se răzuiește
fin. Se răzuiește și cașcavalul, după
care, toate acestea, precum și un
ou, se amestecă într-un bol. Se
condimentează cu sare, piper și
oregano, după gust. Celelalte 4
ouă se amestecă cu făina și se bat
bine, până la omogenizare. Într-o
tigaie antiaderentă se pune ulei și

se încinge. Din amestecul de carne
se formează niște găluște mai lătuțe, se trec prin oul cu făină și se
rumenesc frumos în ulei. Pentru
sos ciupercile se curăță și se taie
cubulețe. Untul se topește în tigaie, se adaugă ciupercile și se călesc
ușor. Când zeama scade se adaugă
făina, se amestecă bine circa un
minut-două, apoi se stinge cu supa de carne (sau apa). Se condimentează după gust, se fierbe până când sosul începe să se îngroașe, apoi se adaugă smântâna amestecată în prealabil cu câteva linguri de zeamă fierbinte. Dacă folosiți și mărar verde, acesta se toacă și se adaugă după ce sosul se
mai răcește puțin. Pârjoalele cu
sos de ciuperci se pot servi ca
mâncare de sine stătătoare, sau cu
garnitură.

Salat[ăr[coritoare cu ton

7.45 Magazin pentru rromi 8.50 Poșeta 10.00 Liturghie
pentru ceangăi la
Șumuleu
Ciuc
13.02 Jurnal 13.05
Raymond Blanc< secrete din bucătărie ser. gastr. engl.
15.35 Dragoste infinită – ser. turc
16.35 Agentul Rex
17.30 Șoricelul
Stuart Little – film
am-germ. 19.35 Labirintul sorților –
ser. turc 20.30 Cei
trei magnifici – film
am-engl-austr.
22.20 Omul cel mai
supărat din Brooklyn - film am. 0.35
Patrimoniul mondial din Portugalia
– film portughez

Ingrediente
pentru 4 - 5 litri de supă<
Un ciolan afumat (7-900 g),
400 g fasole boabe, eventual un
morcov, dacă vă place, 4 linguri
de făină, circa 50 g ulei, 300 g de
smântână, sare, piper, boia de ardei dulce (foi de dafin, dacă vă
place).
Mod de preparare<
Ciolanul fie se fierbe întreg,
fie se taie cubulețe sau f]șii, dar
nu se aruncă nici osul (acesta dă
un gust special supei). Se pune la
fiert împreună cu fasolea curățată
și bine spălată, sare și piper după
gust, respectiv 4-5 frunze de foi
de dafin și morcovii, dacă folosiți.
Dacă e posibil, fasolea e bine să
stea în prealabil câteva ore la în-

muiat. Când atât fasolea, cât și carnea se înmoaie, într-o tigaie se
prăjește puțin făina în ulei și se
adaugă o linguriță de boia de ardei. R]ntașul astfel obținut se toarnă în supa clocotită și se mai lasă
puțin la fiert. Smântâna se poate
pune în toată cantitatea de supă,
sau doar la servire, în farfurie. Dacă se pune în oală, acest lucru se
face imediat după ce se adaugă
r]ntașul. Smântâna se amestecă
treptat cu câteva linguri de zeamă
fierbinte, pentru a nu face cocoloașe. Se pune în supă și se mai
fierbe puțin. Se servește caldă, ornată cu frunzulițe de pătrunjel
verde.

Rulad[ăcu gem

Ingrediente<
Ingrediente<
O conservă de ton bucăţi, un
morcov proaspăt, un ardei capia
roşu şi unul galben, o ceapă mică
roşie, un fir de ceapă verde, un
sfert de căpăţână de varză proaspătă, câteva boabe de mazăre
verde opărită, ulei de măsline,
sare, piper, zeamă de lămâie, seminţe de susan.
Mod de preparare<
Tăiem legumele pe lungime,
în fâşii cât mai subţiri, sau eventual, le putem răzui, tot așa, fâșii
înguste, după care le amestecăm
uşor cu conserva de ton scursă în
prealabil de zeamă. Aşezăm amestecul într-un bol încăpător de sti-

clă. Pentru prepararea dressingului stoarcem lămâia şi o amestecăm cu 5-6 linguri de ulei de măsline, adăugăm sare, piper şi seminţele de susan puţin prăjite.
Turnăm acest dressing peste legumele deja amestecate şi asezonăm cu frunze de pătrunjel tăiate.
Având în vedere că am folosit și
ingrediente cu textută mai tare,
mâncarea este destul de sățioasă.
Cantitatea de salată este suficientă
pentru 2 persoane.

4 ouă, 4 linguri de zahăr, 4
linguri de făină, un plic de zahăr
vanilat, o jumătate de plic de praf
de copt, un borcan (400 g) de
gem, preferabil de caise, portocale, sau căpșuni și un prosop
de bucătărie curat.
Mod de preparare<
Ouăle se spală și se separă albușurile de gălbenuș. Gălbenușurile se freacă cu zahărul, până când
zahărul se topește. Albușurile se
bat spumă tare, se amestecă cu gălbenușurile, se adaugă treptat făina,
zahărul vanilat și praful de copt.
Compoziția se toarnă într-o tavă

căptușită cu hârtie de copt. Se pune în cuptorul preîncălzit, se coace
timp de 15 minute, la foc mare,
când se scoate de la cuptor se răstoarnă pe prosopul de bucătărie,
se îndepărtează hârtia, se unge cu
gem, iar cu ajutorul prosopului se
rulează până când încă este fierbinte. Se lasă împachetat în prosop
până când se răcește de tot, se despachetează, se presară cu zahăr
pudră, apoi se feliază. Se poate
servi eventual cu topping de ciocolată.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pro TV

Pro Cinema

Eva Laczko,
“Audien\e
`n direct” - 18.30

Owen Wilson,
“Cowboy Shaolin”
- 21.30

Cary Grant,
“A fost odată Curly”
- 16.15

6.00 Gimnastica de
diminea\[ 6.30 :tiri
11.30 :tiri 12.00 Agenda publică (reluare)
18.00 Sănătate, realizator Mihaela Ghiță, invitat[ dr. Aracs Loredana.
Tema emisiunii< Preven\ie, diagnostic ;i
tratament `n cancerul la
s]n 18.30 “Audien\e `n
direct”, realizator Eva
Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri

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 T v 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
Cowboy Shaolin
23.45 :tirile Pro Tv
0.00 Jonah Hex (r)
1.30 Lec\ii de via\[
(r) 2.30 Arena bucătarilor (r) 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

8.15 Zeița diavol (r)
9.30 La bloc (r) 12.15
7 centimetri (r)
14.15 LOL (r) 16.15
A fost odată Curly
18.15 La bloc 20.30
Am spus destul
22.30 Mesagerii 2<
Sperietoarea de ciori
(r) 0.30 Sfidarea (r)
3.00 Mesagerii 2<
Sperietoarea de ciori
(r) 4.30 La bloc (r)
6.00 La M[ru\[ (r)

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Feti\a mea 16.00 Observator 17.00 Acces direct
19.00 Observator 20.00
Cheﬁ la cuțite 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Feti\a
mea (r) 2.45 Acces direct
(r) 4.15 Feti\a mea 6.00
Observator (r)

TVR 2

Patricia Millardet,
“Caracatița” -23.10
7.00 Oanapp 8.55 O
singur[ inim[ 10.00
FILLER 11.00 Femei
de 10, bărbați de 10
12.00 Telejurnal TvR
2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorit[\ilor
13.30
S[n[tate cu de toate
13.57 FILLER 14.00
Documentar 360°
15.00 OanApp 16.00
O singur[ inim[ 17.05
FILLER 17.05 Oanapp
18.00 vara amintirilor
18.50 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.00
Câştigă România!
21.10 D’ale lu’ Mitică
22.00 Destine ca-n
filme 23.10 Caracatița
0.15 Câştigă România!
(r) 2.40 Descălecaţi în
Carpaţi (r) 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate
nu ştiai 6.15 Teleshopping

Kanal D

Victor Slav,
Vulturii de noapte”
- 23.00

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Kosem 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 vrei să fii
milionar (r) 3.30
Puterea dragostei (r)
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Eurosport
7<00 Ciclism< Criteriul
Dauphine, în Franţa 8<00
Curse de maşini: Campionatul Mondial de anduranţă, la Le Mans, în
Franţa 9<00 Superbike<
Campionatul Mondial
9<35 Ciclism< Criteriul
Dauphine, în Franţa
10<30 şah< Circuitul
Grand Prix, la Moscova,
în Rusia 11<30 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 12<30 Ciclism 13<00
Ciclism< Turul Marii Britanii la feminin 14<30 Superbike< Campionatul
Mondial15<15 Ciclism<
Criteriul Dauphine, în
Franţa 16<00 Ciclism< Criteriul Dauphine, în Franţa
18<20 Călărie< Excelenţă
ecvestră 18<45 Ştirile Eurosport 19<00 Atletism<
Jocurile Paavo Nurmi, la
Turku, în Finlanda 22<00
Ciclism< Criteriul Dauphine, în Franţa 23<00
Motociclism< EWC - Acces total 23<30 Curse de
maşini< Challenge-ul
Mondial Blancpain GT
America, la Sonoma, în
Statele Unite 23<55 Ştirile
Eurosport 0<05 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă, la
Le Mans, în Franţa 1<00
Omnisport< Watts 2<30
Tenis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 3<30 Motociclism<
EWC - Acces total 4<00
Ciclism< Criteriul Dauphine, în Franţa

Pro 2

Diana Bracho,
“Familia so\ului
meu” - 19.00
7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Razbunare pe tocuri (r)
9.45 M]ine e o nou[ zi
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut (r) 12.30 Familia
so\ului meu (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 vie\i schimbate
16.45 Umbre din trecut
18.00 Te voi g[si, te voi
iubi 19.00 Familia
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Familia
so\ului meu (r) 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea
4.15 Ce se `nt]mpl[
doctore? (r) 4.30 Moștenirea (r) 5.15 Te voi
g[si, te voi iubi 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 Astă-seară
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
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TVR 1

Sarah Butler,
“Cădere liberă”
- 20.30

“Fotbal Campionatul
Mondial FIFA U20”
- 21.30

7.20 Cucoana Chirița (r) 9.30 Teleshopping 10.00
Starea na\iei (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Secrete de stil
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de
r]s 14.30 Teleshopping 15.05 Focus
16.00 Orgolii 18.00
Focus 18 19.30 Mama mea gătește mai
bine 20.30 Cădere
liberă 22.30 Starea
na\iei 23.30 Betman
23.35 Focus din inima Rom]niei 0.00
Chirița în Iași 2.00
Cădere liberă (r)
4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Orgolii (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Matinal 9.00 Banii t[i 9.30
Tema zilei 9.45 Iubire
imposibilă (r) 11.00 Ca’n
via\[ 12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor
parlamentare 13.00
vreau s[ fiu s[n[tos!
13.30 Pofticio;i, la
crati\[! 14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe
unu 16.45 Iubire imposibilă (r) 18.00 Lumea azi
18.25 Live stadion 18.30
Fotbal Campionatul
Mondial FIFA U20
20.30 Telejurnal 21.25
Live stadion 21.30 Fotbal Campionatul Mondial FIFA U20 23.30
Dosarele extratereştrilor
0.00 Telejurnal 0.30
Aventura urbană (r)1.30
Fotbal Campionatul
Mondial FIFA U20 (r)
3.10 Fotbal Campionatul Mondial FIFA U20 (r)
4.50 Discover Romania
5.55 Imnul Rom]niei

RTL Club

7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro
show 13.00 Suleiman – ser. turc 14.15
Zdrobit – ser. turc
16.25 Perechea câștigătoare 17.50 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 21.35 Între
prieteni – ser. magh.
22.10 Magnum – ser.
am. 0.50 Arcașul
verde – ser. am. 3.55
În formă de top – ser.
am. 5.00 Pinguini
din Madagascar –
ser. 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 Păsărica – ser. turc
21.45 Banca –
show-concurs
0.25 Detectivi privați – reality magh.
1.30 Faptele extra
- știri 5.30 Agentul
Alex – ser. pol.

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 Raymond
Blanc, secrete din
bucătărie - ser.
gastr. engl. 15.15
Dragoste infinită
– ser. turc 16.05
Șase surori – ser.
span. 17.10 Agentul Rex – ser.
germ-austr. 20.30
Patrulă în Alpi –
ser. it. 22.30 Diagnoza – ser. pol.
23.25 Casa de
modă velvet – ser.
span.

Diet[
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Bunicii contribuie la cre;terea
`n greutate a nepo\ilor
Bunicii își iubesc
necondiționat nepoții și
ar face orice pentru a le
aduce fericirea celor mici.
Însă intențiile bune pot
avea uneori efecte devastatoare asupra sănătății
copiilor.
Obezitatea în rândul copiilor aduce o serie de pericole
pentru cei mici, atât pe termen scurt, cât și pe termen
lung. Cercetările făcute în
domeniu arată că bunicii
joacă un rol important în instalarea obezității la copii, asta
pentru că `i răsfață pe aceștia
cu tot felul de deserturi și alimente nesănătoase, care
conțin zaharuri, sare și grăsimi în exces.
Ce spun studiile
Un studiu făcut de
cercetătorii de la Universitatea
Birmingham, din Marea Britanie, arată că obezitatea este
mai des întâlnită în rândul
copiilor care locuiesc aproape
de bunici, în comparație cu
copiii ale căror familii au emigrat și trăiesc departe de
bunici și alte rude.
În cadrul acestui studiu,
s-a demonstrat că în familiile
de chinezi care locuiesc în țara
lor, copiii sunt mai expuși
riscului de obezitate, din
cauz[ că în timpul zilei sau în
weekenduri și vacanțe rămân
în grija bunicilor. Pe de altă
parte, copiii din familiile de
chinezi care au emigrat în alte
țări și sunt lăsați în grija
bonelor în timpul în care
părinții sunt la serviciu sunt
mai puțin expuși riscului de
îngrășare.
Un alt studiu, făcut de
această dată de cercetătorii de
la Universitatea Glasgow, sugerează faptul că bunicii au
tendința de a hrăni în exces
copiii. Cercetătorii au analizat
datele a peste 56 de studii, făcute în 18 țări, și au constatat
astfel că bunicii folosesc mâncarea pe post de unealtă
emoțională, astfel încât să le
câștige afecțiunea și respectul
celor mici. Totodată, s-a ajuns
la concluzia că bunicii sunt
dezinformați, de aceea le oferă
alimente nesănătoase celor
mici, ﬁind convinși că nu fac
niciun rău.
Mai mult decât atât, atunci când petrec timpul cu
bunicii, copiii sunt și mai
puțin activi din punct de
vedere ﬁzic, asta pentru că

majoritatea bunicior sunt mai
statici din cauza diverselor
probleme de sănătate precum
gonartroza ori durerile lombare sau chiar supraponderalitatea.
Tot mai mulți copii petrec
timpul cu bunicii din cauza
situației în care societatea se
aﬂă< femeile se întorc tot mai
devreme la serviciu pentru că
nu își permit din punct de
vedere ﬁnanciar să stea cu cei
mici acasă mai mult timp, grădinițele de stat nu acceptă
copii foarte mici, iar cele particulare sunt destul de costisitoare și nu toate familiile își
permit să suporte aceste
costuri. Așadar, mulți
părinți își lasă copiii în
grija bunicilor pe timpul
zilei.
Dacă cei mici s-ar
vedea ocazional cu bunicii
și s-ar bucura de răsfățul
culinar oferit de aceștia o
dată la câteva săptămâni,
sănătatea celor mici nu ar
ﬁ pusă în pericol. Însă copiii
care petrec zilnic timp cu un
bunic care le oferă
orice își doresc să
mănânce, ﬁe că
vorbim despre fastfood, ﬁe că vorbim
despre prăjeli sau
dulciuri, sunt predispuși supraponderalit[\ii.
Pentru a reduce
riscurile la care
sunt expuși
copiii din
cauza exceselor
ali-

mentare pe care le fac în
prezența bunicilor, părinții
celor mici trebuie să poarte o
discuție serioasă cu bunicii,
astfel încât să le explice exact
ce se petrece în organismul
copilului când acesta
mănâncă nesănătos și mult.
Informându-i pe bunici,
părinții vor reuși să scadă
riscurile la care sunt expuși
nepoții.
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De ce poftim
alimente grase
`n timpul dietei?
Ți se întâmplă și ție, chiar atunci când ești
la dietă, să poești numai la alimente grase și
nesănătoase? Iată care e explicația oamenilor
de știință pentru acest fenomen!
Oamenii de știință de la Universitatea din
Texas au descoperit circuitul din creier care este
responsabil cu poa de grăsimi și alimente bogate în calorii. Una dintre principalele cauze ale
obezității constă în consumul de alimente cu
densitate calorică mare – grăsimi, dulciuri, alimente de tip fast-food și produse semipreparate.
Multe persoane care țin dietă pentru a sc[pa
de kilogramele în plus se plâng că poa de alimente bogate în grăsimi nesănătoase este mai
puternică decât de obicei, ceea ce pune în pericol efortul de a slabi. Mai mult decât atât, cu
cât dieta este menținută mai mult timp, cu
atât poa de grăsimi se intensiﬁc[. O serie de
studii au arătat că refuzul de a consuma anumite alimente la dietă poate crește poa și
dorința de a mânca exact acele alimente.
Studiul acesta însă, făcut pe șoareci, a arătat
că substanța din creier denumită neuromedina U este vinovată pentru poa mărită de
grăsimi în timpul dietei restrictive. Prin blocarea acestei substanțe, se poate controla mai
ușor apetitul. E nevoie de studii suplimentare
pe această tem[, însă oamenii de știință își
doresc ca, pornind de la această descoperire,
să creeze medicamente care pot reduce poele
nesănătoase la dietă, prin suprimarea substanței din creier responsabil[ cu acestea.

Cum să nu c[dem `n ispit[
Bea apă - hidratează-te mai mult decât ar ﬁ
nevoie, iar în acest fel vei avea în permanen\ă
stomacul plin, iar riscul ca poele alimentare
de orice fel să apară, este mai redus.
Nu te înfometa - riscul de poe nesănătoase
apare sau se intensiﬁc[ atunci când ești înfometat. Încearcă, chiar dacă ții dietă, să nu te
înfometezi. Mănâncă puțin și des, alimente cu
densitate calorică mică, astfel încât să nu îți ﬁe
foarte foame niciodată.
Ține ispitele la distanță - dacă știi că nu ai
voie să mănânci alimente nesănătoase și bogate
în calorii, nu te b[ga în gura lupului. Asta
înseamnă că nu trebuie să te expui situațiilor în
care tentația să ﬁe prea mare. Evit[ să mergi la
mall-uri, mai ales în zonele cu restaurante, nu
intra în fast-food-uri.
Nu merge la cumpărături înfometat – atunci
când mergi înfometat la cumpărături, sunt șanse
mari să cumperi alimente nesănătoase și bogate
în calorii. Mănâncă întotdeauna o salată sau o
supă înainte de o sesiune de cumpărături.
Odihnește-te suﬁcient – apetitul este direct
inﬂuențat de hormonii din organism. Privarea
de somn afectează nivelul de hormoni, de aceea
odihna insuﬁcientă poate m[ri apetitul.
Oboseala crește totodată și poele de alimente
nesănătoase.
Mănâncă grăsimi sănătoase – asigur[ organismului necesarul de grăsimi, însă consumând grăsimi sănătoase. Asta înseamnă că e
indicat să mănânci avocado, uleiuri vegetale,
nuci și semințe pentru ca organismul să beneﬁcieze de grăsimi sănătoase. Atenție, grăsimile,
ﬁe ele și sănătoase, sunt bogate din punct de
vedere caloric.
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Ioan Ani\a;,
“Audien\e `n direct”
- 18.30

6.00 Gimnastica de
diminea\[ 6.30 :tiri
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (reluare) 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Ioan Ani\a;
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 Feti\a mea
16.00 Obser vator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Fructul oprit
23.00 Xtra Night
Show 1.00 Feti\a mea
2.45 Acces direct
(r)4.15 Feti\a mea (r)
6.00 Observator
TVR 2

Pro TV

Oana Andoni,
“:tirile Pro TV”
- 13.00
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 T v 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
Hot Pursuit< Urmărire periculoasă
23.15 :tirile Pro Tv
23.30 O luptă personală 1.30 Hot Pursuit< Urmărire periculoasă (r) 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

Kanal D

Virgil Ianțu,
“C];tig[ Rom]nia”
- 20.00

Ilinca Obădescu,
“Știrile Kanal D”
- 12.00

7.00 Oanapp 8.55 O
singurp inim[ 10.00
C];tig[ Rom]nia 11.00
Drag de România mea
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Cap
compas 14.00 Documentar 360°-GEO
15.00 Oanapp 16.00 O
singur[ inim[ 17.05
Oanapp 18.00 vara amintirilor 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal
T vR 2 19.45 Sport
20.00 C];tig[ Rom]nia
21.10 ~ntoarcerea din
iad 22.55 Poate nu ştiai
23.10 Caracatiţa 0.25
C];tig[ Rom]nia 1.25
Ziua r[zbun[rii 3.00
Telejurnal TvR2 3.45
Sport 3.55 Caracati\a
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 Kosem 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

Julianne Moore,
“Nouă luni” - 12.45

8.15 A fost odată
Curly (r) 10.30 La
bloc (r) 12.45 Nouă
luni (r)14.45 Pantera Roz (r) 16.45
Doamna din viața
mea 18.15 La bloc
20.30 Cronici 22.15
Legenda luptătorului kung-fu 0.15
Cronici (r) 2.00
Legenda luptătorului kung-fu (r) 3.30
La Maruţă (r) 6.30
La M[ru\[ (r)

Eurosport
7<00 Ciclism< Criteriul
Dauphine, în Franţa 9<00
Motociclism< EWC - Acces total 9<30 Ciclism<
Criteriul Dauphine, în
Franţa10<30 Atletism<
Jocurile Paavo Nurmi, la
Turku, în Finla12<30 Ciclism< Criteriul Dauphine, în Franţa 13<00Ciclism< Turul Marii Britanii la feminin 13<30
Motociclism< EWC - Acces total 14<00 Omnisport<Watts 15<15 Ciclism< Criteriul Dauphine, în Franţa 16<00
Ciclism<
Criteriul
Dauphine, în Franţa
17<45 Curse de maşini<
Campionatul Mondial de
anduranţă, la Le Mans, în
Franţa 21<15 Ştirile Eurosport 21<20 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 22<15 Ciclism< Criteriul Dauphine, în
Franţa22<50 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă, la
Le Mans, în Franţa 1<10
Ştirile Eurosport 1<20 Ciclism< Criteriul Dauphine, în Franţa 2<30
Atletism< Jocurile Paavo
Nurmi, la Turku, în Finlanda 4<00 Ciclism< Criteriul Dauphine, în
Franţa 5<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 4<00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris

Pro 2

Grettell Valdez,
“Te voi g[si,
te voi iubi” - 18.00
7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Razbunare pe tocuri
(r) 9.45 M]ine e o
nou[ zi (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Umbre din trecut (r)
12.30 Familia so\ului
meu (r) 14.30 Teleshopping 14.45 R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 vie\i schimbate
16.45 Umbre din trecut 18.00 Te voi g[si, te
voi iubi 19.00 Familia
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Familia so\ului meu (r) 2.00
Mo;tenirea 2.45 Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 4.30
Moștenirea 5.15 Te voi
gasi, te voi iubi6.00
Umbre din trecut
M1

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
0.02 Jurnal de
închidere
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Oana Ioni\[,
“Cronica
c]rcota;ilor”
- 20.30

7.20 Chirița în Iași
(r) 9.30 Teleshopping 10.00 Starea
na\iei 11.00 Teleshopping 11.30
Happy News 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Orgolii
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 Alo, aterizează
străbunica! 2.00
Cronica c]rcota;ilor
(r) 4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Orgolii (r) 6.50
Teleshopping
RTL Club
7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro Show
13.35 Perla mamelor –
ser.
am.
14.05
Suleiman – ser. turc
13.15 Zdrobit – ser.
turc 16.25 Perechea
câștigătoare 17.50 Elif
– pe drumul iubirii –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 21.35 Între
prieteni – ser. magh.
23.00 Mr. Whiskey ser. am. 0.35 Arcașul
verde – ser. am. 2.15
Magnum – ser. am.
4.05 În formă de top –
ser. am. 5.00 Pinguini
din Madagascar – ser.
am.
TV2

7.15 Moca – mag.
de dim. 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari,
dragoste curată –
ser. turc 16.40
Ramon, dragostea
mea 17.45 Păsărica
– ser. turc 21.45
Banca – show com.
0.25 Detectivi
privați – docreality magh. 1.30
Faptele extra - știri
5.30 În capcană –
ser. germ.

TVR 1

Ionu\ Cristache,
“România 9” - 21.00
7.00 Matinal 8.00
Matinal 9.00 Lumea
azi 9.45 Iubire imposibilă 10.00 Aripile Nordului 11.00 Ca’n via\[
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare 13.00
Levintza prezintă
13.30 Pofticioşi, la
cratiţă! 14.00 Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect 15.10 Convieţuiri 16.45 Iubire
imposibilă 18.00
Poveste după poveste
18.30 Cooltura 19.00
Feţe-feţe 19.55 Jurnal
Euro 20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.10 Patul lui Procust
0.05 Telejurnal 0.30
Feţe-feţe 1.30 Patul lui
Procust 3.25 Telejurnal 4.15 Rom]nia 9
5.05 Poveste dup[
poveste 5.30 via\a satului 5.55 Imnul
Rom]niei
Duna TV

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru –
em. în lb. rom. 9.45
Dragoste amețitoare – ser. mex.
10.35 Doctorul din
provincie – ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Raymond
Blanc, secrete din
bucătărie - ser.
gastr. engl. 15.20
Dragoste infinită –
ser. turc 16.10 Șase
surori – ser. span.
17.15 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
22.30 Patrula din
Alpi – ser. it. 21.35
Mafia ucide doar
vara – ser. it. 23.30
Quo vadis? – ser.
engl-fr-it-spangerm.

Mod[
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Br[\[rile de glezn[ revin `n trend
Anii ‘90 nu s-au încheiat, deși au
trecut aproape 30 de ani de când au
început! Fascinația designerilor pentru brățări de glezn[ și alte accesorii
sau piese vestimentare desprinse din
perioada aceea nu s-a încheiat nici ea!
Au un aer de vacanță, de plajă, de feminitate și relaxare. Amintesc de tarabele de la
mare sau de bazarurile din destinații exotice.
Au parfum de nisip, de sare, de briz[ și mai au
ceva retro în ele. Astăzi ne îndreptăm atenția
la picioare, la delicatele și captivantele brățări
de glezn[.
Cu tentă Hippie, pornind, fără doar și
poate de la costumul Gipsy, popularizat în timpul mișcării Make Love Not War, în anii 70,
simpaticele brățări de glezn[ au revenit în
modă și în anii ‘90. Practic, atunci cam toate
femeile purtau brățări tip anklet. Și când spun
„toate femeile” mă refer, desigur, la moda occidentală. Totuși, ca origine, brățara de glezn[
pornește din Orient, popularizată ﬁind și în
anii ‘70, și în anii ‘90, și acum. Este o ciclicitate
în modă și iată că pe lista de bijuterii la modă
acum, în 2019, apar și el<: modelele de brățări
de glezn[!

Poartă și tu brățări de glezn[!
Inspiră-te de aici!
Uneori mai delicate, alteori încărcate și
masive, așa s-ar împărți în categorii tipurile
de brățări de glezn[ din această var[. Cum
poți asorta și tu unele dintre cele mai interesante bijuterii care se poartă în 2019? Cel mai
bine, pornești de la sugestiile stiliștilor caselor
de modă internaționale, care dictează trendurile.
La Marni am văzut brățări de glezn[ cu elemente decorative din jad și agăț, destul de
vizibile și colorate, purtate cu papuci cu talpă
joasă.Și tot cu papuci, însă de data aceasta stil
sabot, cu tocul înalt, retro, am văzut la Esteban
Cortazar brățări-anklet ﬁxe cu cercuri prinse.
De la ﬂats, trecem la tocul chunky și la

platforme! La Chloe, modelele au purtat
brățări de glezn[ ﬁxe, argintii, dar și inele pe
degetele de la picioare, alături de sandale cu
toc gros și platform[.
Și pentru că pe lista de trenduri de bijuterii
se poartă mult lanțurile, să trecem în revist[
și câteva stiluri de anklets cu zale. Cel mai des
le-am văzut la sandale și pantoﬁ cu toc!

La versace brățara de glezn[ din lanț auriu
a decorat sandalele cu baret[.
La Zimmerman am văzut bijuterii la modă<
anklets masive, cu zale mari, asortate custiletto
cu pattern de eșarfă. Iar la Alexa Chung am
văzut brățări de glezn[ cu ștrasuri, simple, purtate cu sandale peep toe cu toc și șosete bărbătești.

Istoria genelor false
Genele false, precum majoritatea studiilor
sugerează, au fost inventate în America de
către D. W. Griﬃth, un proeminent regizor de
la începutul secolului XX. Într-un ﬁlm numit
„INTOLERANȚ{” , făcut în 1916, a dorit ca
actrița lui să aibe special pentru această ocazie
gene lungi, și a sugerat utilizarea buta;ilor de
par de la o perucă și lipirea lor pe pleoapele
actriței. Astfel primele gene false s-au născut,
dar nu au devenit un succes peste noapte
pentru femei. Purtarea acestor gene a devenit
cea mai populară în anii 1960, și târziu în
2000, femeile au început din nou să poarte
gene false mai regulat pentru a umple sau a da
aspectul de gene mai pline.
Modelele le-au purtat de multe ori, însă în
special pentru ședințele foto, să respecte
anumite standarde de feminitate, care fac apel

la industria modei. Nu toată lumea are genele
groase, lucioase, dar prin adăugarea celor false
cu grijă excepțională, oricine poate ar[ta ca și
când ar avea. Oamenii care și-au pierdut părul
din cauza unei boli pot utiliza de asemenea
genele false. Genele false de astăzi vin în mai
multe forme, seturile complete și genele unice
sunt cele mai comune.
Genele individuale ( unice ) pot ﬁ grozave
dacă doriți să completați câteva zone pe linia
genelor și au tendința de a crea un aspect mai
natural. Seturile complete (genele tip bandă)
sunt plasate chiar deasupra liniei genelor
pentru a face genele să arate mai groase și mai
lungi. Lungimile acestor gene false pot varia
de asemenea, în mod excepțional cele lungi ,
pentru situațiile dramatice și cele mai scurte
menite să arate mai natural. În plus aveți

posibilitatea să le aranjați cu cele mai lungi.
Câteva stiluri de gene sunt menite să arate
foarte fals. Ele pot ﬁ colorate deschis în nuanțe
de roz și albastru, au sclipici, sau pot ﬁ atât de
lungi încât pur și simp-lu să nu poată ﬁ
adevărate. Acestea ar putea ﬁ adecvate
machiajului de seară, de carnaval, machiajului
dramatic.Genele pot ﬁ făcute din p[r uman
real sau pot ﬁ realizate din diverse materiale
sintetice sau din mătase. În general genele
sintetice sunt mai puțin costisitoare.
În cazul în care un set de gene nu vine cu
adezivul necesar va trebui să îl cumpărați
pentru a atașa genele false. Majoritatea
experților recomandă să achiziționați aceeași
marc[ de adeziv și gene false, acestea sunt de
obicei formulate să lucreze cel mai bine
împreună.
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Pro Cinema

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de
diminea\[“ - 6.00

Lora,
“Vorbe;te lumea”
- 10.30

Rosalind Russell,
“Nu vrea ;i pace!”
- 16.15

6.00 Gimnastica de
diminea\[ 11.30 :tiri
12.00 Agenda Publică
(reluare) 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Eva Laczko 19.30
:tiri 20.00 “Agenda
public[”, realizator
Stela C[dar 22.00 :tiri
22.30 “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 fierbin\i
21.30 Portoricani la
Paris 23.30 Aproape letală 1.30 Portoricani la Paris (r)
3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

8.30 Doamna din viața mea (r) 10.30 La
bloc 12.45 Pantera
Roz (r) 14.45 Hotelul
Marigold (r) 16.15
Nu vrea ;i pace!
18.15 La bloc 20.30
Dublu impact 22.45
Legături suspecte
0.45 Dublu impact
(r) 3.00 Legături suspecte (r) 4.30 La bloc
(r) 5.30 La Maruţă

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Feti\a mea 16.00
Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.00 Ultimatumul lui Bourne 22.30
~n puii mei 23.30 Xtra
Night Show 1.00 Ultimatumul lui Bourne
(r)2.45 Acces direct (r)
4.15 Feti\a mea 6.00
Observator
TVR 2

Oana Mareş,
“Oanapp” - 17.05
7.00 Oanapp 8.55 O
singur[ inim[ (r) 10.00
Câştigă România! (r)
11.00 Drag de Rom]nia
mea 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor
13.30
Natur[ ;i aventur[
14.00 Documentar
360°-GEO
15.00
Oanapp 16.00 O singură inimă 17.05
Oanapp 18.00 vara
amintirilor 18.50 E vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 19.45 Sport
20.00 Câştigă România! 21.10 Mythica<
Magie neagră23.10
Caracatița 0.25 C];tig[
Rom]nia 1.25 Mythica<
Puterea cristalului întunecat (r) 3.00 Telejurnal TvR2 3.45 Sport
5.00 Destine ca-n filme
5.55 Imnul Rom]niei
6.00 Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

Kanal D

Ernest,
“~n c[utarea
adev[rului” - 13.00

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs 8.45
Teleshopping 9.15
Kosem 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 22.30 Bravo, ai stil!
0.30 Știrile Kanal D (r)
1.30 Puterea dragostei
(r) 4.00 În căutarea
adevărului (r) 5.30
Pastila de râs (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45 Știrile Kanal D

Eurosport
7<00 Ciclism< Criteriul
Dauphine, în Franţa 8<00
Atletism< Jocurile Paavo
Nurmi, la Turku, în Finlanda 9<35 Ciclism< Criteriul Dauphine, în
Franţ10<30 Omnisport<
Watts 11<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Parise Roland Garros,
Paris 12<00 Ciclism< Turul Ungariei 13<00 Ciclism< Criteriul Dauphine, în Franţa 14<00
Omnisport< Wa-tts14<15
Tenis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 15<15 Ciclism< Criteriul Dauphine, în Franţa16<00 Ciclism< Criteriul Dauphine, în
Franţa 17<45 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 18<45 Omnisport<
Watts 19<00 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă,
la Le Mans, în Franţa
19<50 Atletism< Liga de
diamant IAAF, la Roma,
în Italia 21<00Atletism<
Liga de diamant IAAF, la
Oslo, în Norvegia 23<00
Curse de maşini< Campionatul Mondial de anduranţă, la Le Mans, în
Franţa 1<15 Ciclism< Criteriul Dauphine, în
Franţa 2<30 Omnisport<Watts 4<00 Ciclism<
Criteriul Dauphine, în
Franţa

Pro 2

Duygu Sarisin,
“R[zbunare pe
tocuri” - 14.45
7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
R[zbunare pe tocuri (r)
9.45 Te voi gasi, te voi
iubi (r) 10.45 Teleshopping 11.15 Umbre din
trecut (r) 12.30 Familia
so\ului meu (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 vie\i schimbate
16.45 Umbre din trecut
18.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 19.00 Familia
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Familia
so\ului meu (r) 2.00
Mo;tenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 4.15
Ce se `nt]mpl[ doctore?
(r) 4.30 Moștenirea (r)
5.15 M]ine e o nou[ zi
(r) 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

Joi 13 iunie 2019
Prima TV

Norman Chu,

“Duelul” - 20.30
7<20 Alo, aterizează
străbunica! (r) 9<30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11<00
Teleshopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Teleshopping 14.00
Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15<05 Focus 16<00
Orgolii 18<00 Focus
18 19<30 Mama mea
găteşte mai bine
20<30 Duelul 22<30
Starea Na\iei 23<30
Betman 23.35 Focus din inima
României 0.00 Secretul armei secrete
2<00 Duelul 4.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 5.00
Orgolii (r) 6<50
Teleshopping
RTL Club
7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show 13.00 Suleiman
– ser. turc 15.15
Zdrobit – ser. turc
16.25 Perechea câștigătoare – reality show
17.50 Elif – pe drumul
iubirii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL 21.35 Între prieteni – ser.
magh. 22.10 Micul
nostru sat – ser. magh.
1.00 Arcașul verde –
ser. am. 2.40 Misiunea lui< moartea –
thriller fr. 5.00 Pinguini din Madagascar –
ser. 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
Păsărica – ser. turc
21.45 Banca –
show com. 0.25
Detectivi privați reality magh. 5.30
În capcană – docreality germ.

TVR 1

“Handbal
masculin”- 18.00
7.00 Matinal 9.00
Cooltura (r) 9.45 Iubire imposibilă 11.00
Ca’n viaţă 12.00
Teleshopping 12.30
Parlamentul României 13.00 Constructorii de visuri 13.30
Pofticio;i, la crati\[!
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Akzente 16.45 Ca’n
viaţă 18.00 Handbal
masculin 18.40 Discover Romania 19.55
Feţe-feţe 19.55 Jurnal
Euro 20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.00 Dosar Rom]nia
23.00 Anchetele
comisarului Antonescu 0.00 Telejurnal
0.30 Politic[ ;i delicate\uri 1.30 Faţa
nevăzută a lumii 3.20
Telejurnal (r) 4.15
România 9 (r) 5.30
via\a satului 5.55 Imnul Rom]niei
Duna TV

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta 9.45 Dragoste amețitoare –
ser. mex. 10.30
Doctorul din provincie 13.02 Jurnal
13.40 Raymond
Blanc, secrete din
bucătărie - ser. gastr. engl. 15.10
Dragoste infinită –
ser. turc 16.00 Șase
surori – ser. span.
17.00 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
20.30 Patrula din
Alpi – ser. it. 22.35
Comorile mele –
film fr. 0.10 Condrabandiștii – film
magh

S[n[tate
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Ulei esen\ial de Cimbru
(Satureja hortensis)
Este calmant al tusei,
ac\ion]nd direct asupra centrului
nervos care coordoneaz[ tusea.
Are propriet[\i antibiotice cu
spectru larg asupra virusurilor,
bacteriilor ;i ciupercilor patogene.
Stimuleaz[ sistemul imunitar. Este
un tonic ;i revigorant al sistemului
nervos. Regleaz[ pofta de m]ncare ;i combate infec\iile digestive.
Combate ;i elimin[ viermii intestinali. Alung[ insectele din
`nc[peri.
Uleiul esen\ial de cimbru se
recomand[ `n< calmarea tusei, virozelor, gripei, otitei, astmului
bron;ic, afec\iuni pulmonare, infec\ii urinare, cistit[, uretrit[, ureterit[, `nt[rirea imunit[\ii, `n
afec\iuni ale sistemului nervos, astenie, anxietate, oboseal[, infec\ii
digestive (colite, enterite, colici abdominale), combaterea parazitozelor intestinale (giardioz[, asca-

Modalit[\i simple pentru
a v[ u;ura respira\ia

ridioz[, oxiuroz[), inflama\ii osteo-articulare, revigorarea tenului
gras, acneic, echilibrarea glandelor
sebacee.
Mod de folosire
Extern< 3-5 pic[turi ulei
esen\ial de Cimbru `n amestec cu
30 ml de ap[, pentru aromaterapie, odorizarea ambientului. Are
un efect lini;titor ;i pl[cut. Pentru
masaj 3-5 pic[turi dizolvate `n ulei
vegetal. Pentru inhala\ii `n boli
respiratorii se folosesc 2-3 pic[turi
dizolvate `n ap[ fierbinte. Ca ingredient se folose;te `n creme de
fa\[, lo\iuni pentru p[r ;i corp.
Intern< se utilizeaz[ numai sub
supravegherea atent[ a fitoterapeutului sau farmacistului.
Aten\ion[ri< Nu se folose;te de femeile `ns[rcinate ;i care al[pteaz[.
Nu se folose;te de c[tre copiii sub
2 ani.

Hyper Detox stimuleaz[
procesele naturale de detoxifiere
Hyper Detox de la Hypericum
Plant este un supliment alimentar
cu rol detoxifiant ;i regenerant.
Din c]nd `n c]nd este necesar[ o
cur[ de detoxifiere a organismului
pentru a `ndep[rta toxinele pe care le acumul[m zi de zi ;i care pot
afecta calitatea vie\ii noastre. Simptome precum lipsa de energie,
durerile de cap inexplicabile, probleme de memorie, alergiile persistente, p[rul lipsit de str[lucire,
unghiile sl[bite-casante ne pot indica faptul c[ avem nevoie de o
cur[ de detoxifiere.
Produsul Hyper Detox se prezint[ sub form[ de extract uscat
atomizat ce are `n componen\[
urm[toarele plante< Lucern[ (Medicago Sativa) - 30%, Urzic[-verde
(Urtica dioica) - 30%, Orz-verde
(Hordeum vulgare) - 30%, Spirulin[ (Arthrospira platensis) - 10%.
Prin modul `n care a fost conceput, Hyper Detox de la Hypericum are proprietatea de a facilita
protejarea celulelor ;i a \esuturilor
fa\[ de ac\iunea radicalilor liberi.
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Sus\ine procesul de hematopoiez[
(producerea de noi celule ro;ii).
Ajut[ la drenarea ;i protejarea ficatului. Contribuie la men\inerea
tonusului nervos, cardiac ;i muscular. Poate contribui la `ncetinirea procesului de `mb[tr]nire celular[. Are ac\iune detoxifiant[,
vitaminizant[, mineralizant[, antioxidant[, antianemic[, imunostimulatoare, antihemoragic[, antiinflamatoare, energizant[ ;i regenerant[.
Propriet[\i
Stimuleaz[ procesele naturale
de detoxifiere ale organismului.
Limiteaz[ procesele inflamatorii
din organism. Adjuvant `n
men\inerea s[n[t[\ii sistemului
digestiv.
Mod de folosire
Pentru adul\i doza recomandat[ este de 1-2 linguri\e (5 grame)
de 2 ori pe zi `n cure de c]te 3 luni.
Dup[ o pauz[ de 1 lun[, cura se
poate relua.

Produsele se g[sesc la cele două magazine Hypericum
din municipiul Satu Mare<
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

Emfizemul este aproape
întotdeauna o boala degenerativă, cu evoluție treptată după ani mulți de expunere la toxine sau fum, care
distrug alveolele, acei săculeți cu aer din plămâni. Cu
timpul, țesutul pulmonar își
pierde eleasticitatea făcând
respirația dificilă. De obicei,
emfizemul este asociatcu
bronșita cronică, această
asociere fiind cunpscută sub
denumirea de boală pulmonară obstructivă cronică
(BPOC).
Deocamdată nu s-a descoperit un remediu împotriva emfizemului, însă aveți la îndemână
mijloace pentru a vă ușura simptomele, pentru a preveni avansarea bolii și a vă crea o stare de
bine. Iată ce ați putea face.
Primul lucru, chiar dacă pare
greu realizabil este să renunțați
la fumat. Indiferent că faceți
acest lucru la 40-50-60 de ani,
ajută la încetinirea deteriorării
plămînilor.
Totodată evitați fumatul pasiv. Specialiștii spun că se poate
face emfizem fie și doar prin inhalarea fumului de la partenerul
fumături alătui de care ați trăit
decenii sau un mediu pe care îl
frecventați unde ceilalți membri
fumează.
Respirația are un rol major
în îmbunătățirea stării de sănătate. Este important, după cum
spun specialiștii să respirați eficient. Respirația din diafragmă
este cel mai eficient mod de a

respira. Puteți verifica acest lucru cu ajutorul unei cărți puse
pe abdomen. Dacă respirați din
diafragmă, cartea se va ridica la
fiecare inspirație.
vă puteți fortifica mușchii
respiratori suflând încet aerul
prin gura făcută pungă timp de
30 de minute în fiecare zi.
La fel de indicate sunt și exercițiile fizice. Practicate cu regularitate au o importanță vitală
pentru toți cei care suferă de emfizem. De pildă, mersul pe jos
este cel mai bun exercițiu. La fel
de indicate sunt și exercițiile
pentru tonifierea mușchilor din
partea superioară a corpului.Încercați să folosiți greutăți de mână de 500 grame sau de 1 kilogram și insistați asupra mușchilor gâtului,umerilor și pieptului.
Aceasta este important deoarece
persoanele cu boli pulonare cronice își folosesc, mai mult decât
altele, gâtul și mușchii respiratori
din zona superioară a pieptului.
Persoanele cu astm și emfizem
pot să practice înotul deoarece
această activitate le permite să
respire un aer foarte umed
O altă recomandare vizează
alimentația. Medicii spune că în
cazul persoanelor cu emfizem
este indicat să se mănânce puțin
și des, preferabil 6 mese mici,
decât 3 mese copioase. Consumați alimente bogate în proteine, deoarece asigură multe calorii și nu ocupă prea mult volum. Nu uitați să vă măsurați
greutatea din când în când. Cu
cât vă mențineși greutatea mai
aproape de cea ideală, cu atât este mai bine pentru plămâni.
I.Maier

