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6.55 Azi diminea-
ța. 9.52 Azi înain-
te de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.55 Azi după
masa 14.35 Unio
28 15.35 Gospo-
darul maghiar
16.35 Vârsta
17.35 Ești acasă
18.53 Astă seară
19.00 Jurnal
20.05 Vârsta
22.25  Jurnalul ce-
lor din V4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Azi noapte
1.02 Jurnal de în-
chidere

7.00 Oanapp 8.55 O sin-
gură inimă (r) 10.00
C];tig[ Rom]nia 11.00 Fer-
ma 12.00 Telejurnal TVR 2
12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor 13.30
Pescar hoinar 14.00 Docu-
mentar 360° Geo 15.00
Oanapp 16.00 O singură
inimă 17.05 Oanapp 17.30
Handbal feminin, Trofeul
Carpati<România A -
România B  19.00 Telejur-
nal TVR2 19.45 Sport
20.00 Gala umorului 21.10
Încredere înşelată 22.50
Poate nu ;tiai 23.10 Dinco-
lo de viaţă 1.00 Femei de
10, bărbați de 10 2.45 În-
credere înşelată (r) 5.55 Im-
nul Rom]niei 6.00 Cap
compas

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[u-
tarea adev[rului 5.30
Pastila de r]s 6.00
Teleshopping 6.30 Pasti-
la de r]s 6.45 Ştirile
Kanal D

7<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 7<30 Ci-
clism< Turul Italiei 8<30
Tenis< Openul Franţei,
la Arenele Roland Gar-
ros, Paris 9<35 Ciclism<
Turul Italiei 10<30 Te-
nis< Duelul zilei 11<15
Tenis< Ghem, Schett şi
Mats 11<55 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 14<00 Ciclism< Tu-
rul Italiei 18<10 Ci-
clism< Giro Extra 18<15
Tenis< Openul Franţei,
la Arenele Roland Gar-
ros, Paris 20<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 22<15 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
22<40 Ştirile Eurosport
22<45 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Italia 23<45
Ciclism< Turul Italiei -
Il Giro astăzi 0<45 Ştir-
ile Eurosport 1<00 Te-
nis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 2<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 2<30 Ci-
clism< Turul Italiei 4<00
Tenis< Openul Franţei,
la Arenele Roland Gar-
ros, Paris 5<00 Ciclism<
Turul Italiei 6<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 

8.15 Cinci conti-
nente 8.50 Poșeta
9.45 Iubire ameți-
toare 10.30 Docto-
rul din province
13.02 Jurnal  13.55
Michela< gusturile
Toscanei – ser.
gastr. engl. 15.15
Dragoste infinită –
ser. turc 16.15 Șase
surori – ser. span.
17.10  Agentul Rex
19.00 Jurnal 19.35
Labirintul sorților
– ser. turc. 22.25
Papa speranțelor
În Ungaria – film
doc. magh. 23.25
Woyzeck – film
germ. 0.50 Aven-
tură de o vară – ser.
magh.

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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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 tre-
cut (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 M]ine e o
nou[ zi 19.00 Familia
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Mo;tenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Famil-
ia so\ului meu 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea
4.30 Moștenirea (r)
5.15 M]ine e o nou[ zi
(r) 6.00 Umbre din tre-
cut (r)

7.20 Ac\iunea Auto-
buzul (r) 9.30 Tele-
shopping 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 23.30
Tr[sni\i 0.30 Neamul
Șoimăreștilor 2.30
Mama mea gătește
mai bine (r) 3.15 Or-
golii (r) 4.30 Neamul
Șoimăreștilor (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 8.00
Matinal 9.00 Ade-
v[ruri despre trecut
9.30 Papa Francisc-o
viaţă închinată celor-
lalţi 10.30 S[ mergem
`mpreun[! Papa Fran-
cisc în România 14.00
Telejurnal 14.55 Să
mergem împreună!
15.00 S[ mergem
`mpreun[! Papa Fran-
cisc în România 20.00
Telejurnal 21.10 Cu
pre\ul s]ngelui 23.20
JUBILEUL-700 de ani
de iertare 0.10 Telejur-
nal 0.40 Cu pre\ul
s]ngelui (r) 2.45 Con-
structorii de visuri
3.10 Discover Rom]-
nia 3.20 Telejurnal
4.15 Ora regelui 5.05
Levintza prezint[ 5.30
Imnul Rom]niei 5.35
Telehopping

7.00 :tirile Pro TV
10.30 Vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro TV 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :ti-
rile Pro TV 18.00
Ce spun rom]nii
19.00 :tirile Pro
TV 20.30 Românii
au talent 0.30 ~n
c[utarea r[zbun[rii
2.30 Zodiacul
Chinezesc (r)  4.15
Vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor 

7.30 Extravagantul
Mr. Deeds (r) 10.15 La
bloc (r) 12.30 Viața
secretă a lui Walter
Mitty (r) 14.45 Nou[
luni (r) 16.45 Dra-
goste la ̀ n[l\ime 18.45
La bloc 20.30 S-a în-
tâmplat într-o vară
22.30 Leg[turi sus-
pecte 0.30 S-a întâm-
plat într-o vară (r)
2.30 Leg[turi suspecte
(r) 4.00 La M[ru\[ (r)
5.30 La bloc (r) 6.30
Ce spun românii (r) 7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani  11.00 Credin\a
une;te - Papa Francisc
`n Romania  14.00
Feti\a mea 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces
direct 19.00 Observa-
tor 20.00 Fr[\ia ho\ilor
23.00 Pas[rea pe s]rm[
1.30 Insula iubirii (r)
4.15 Feti\a mea (r) 6.00
Observator

6.30 :tiri 7.00 Gim-
nastica de diminea\[
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (re-
luare) 18.30 Audi-
en\e ̀ n direct, cu Mi-
hai S[lceanu, invitat
Romeo Nicoar[, dep-
utat PNL 19.30 :tiri
20.00 Agenda Pub-
lică, realizator Stela
C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

“Papa Francisc,
o viaţă închinată
celorlalţi” - 9.30

Maggie Grace,
“~n c[utarea

r[zbun[rii” - 0.30

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

Sam Rockwell,
“S-a `nt]mplat 

`ntr-o var[“ - 20.30

Jennifer Winget,
“Umbre din trecut” -

16.45
Caterina Murino,
“Orgolii” - 16.00
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7.15 Moca – mag.
de dimineață  11.45
Lumea astro  13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 14.35 Walker,
copoiul din Texas –
ser. am. 16.40 Ra-
mon, dragostea mea
– ser. mex. 17.45
Păsărica - ser. turc
21.45 Banca – con-
curs pe teme comer-
ciale 0.25 Detectivi
privați – doc-reality
magh. 5.30 Inspec-
torul Alex – ser. pol.

TV2

7.00 Mag. de dimi-
neață 10.05 Astro
Show 13.20 Perla
mamelor – ser. am.
14.25 Concursul bu-
cătarilor șefi  16.30
Perechea câștigătoare
17.50 Elif – pe dru-
mul iubirii – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
22.40 Între prieteni –
ser. magh . 23.15
Doctor Murphy – ser.
am.  3.15  Castle –
ser. am. 4.25 Partea
cu gagici a vieții – ser.
am. 5.05 Vicleanul și
blânda – ser. am.

RTL Club
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O vulpe a reușit să pătrundă într-
o fermă din Franța și a crezut, pentru
câteva secunde, că va fi festinul vieții
ei. E drept, nu avea prea multă expe-
riență, având doar șase luni. Dar știa
că găinile sunt pentru mâncat. S-a
înșelat amarnic. 

Îndată ce ușile s-au închis în urma ei,
păsările au tăbărât de peste tot, cu ciocuri și
gheare. "A fost un instinct de turmă", găinile
atacând vulpea mai ales în zona gâtului, ex-
plică Pascal Daniel, reprezentant al Le Gros
Chene. Sau poate „în păsări s-a trezit stră-
moșul adormit, Tyrannosaurus rex”, arată,
mai în glumă, mai în serios, publicația
Live Science. 

A doua zi a fost găsit și trupul fără vi-
ață al vulpii ghinioniste. 

Găinile sunt departe de a fi niște
păsări docile, spun cei care le cresc. 
Printre ele se află unele care ar face orice
ca să urce în ierarhie. Ciupesc, lovesc, in-
timidează, nu se dau în lături de la nimic
pentru a ajunge în vârf. Prin urmare, cele
mai agresive conduc și acestea dau tonul în-
tregului grup, ceea ce, probabil, s-a întâmplat
și acum. 

Într-adevăr, cele aflate sus în ierarhie au
parte de hrana cea mai bună, apă, însă, în
schimb, trebuie să asigure securitatea grupu-

lui în caz de pericol. 
De altfel, un studiu din 2016 a

arătat că există porțiuni din genomul
găinii asociate cu comportamentul
agresiv. 

În mod normal, însă, astfel de
lupte nu se termină
așa. O vulpe matură
care a intrat în fermă

cu câțiva
ani în
urmă a
făcut
ea

prăpăd printre găini, a mai spus Daniel. 

R[zbunarea g[inilor< Au ucis cu sânge rece o vulpe, 
care a crezut c[ are în fa\[ festinul vie\ii ei 

Un grup de pescari din
Australia a zărit, la gura de
vărsare a râului Murray, ceea
ce credea că era o bucată din-
tr-o ambarcațiune. Mare le-a
fost mirarea când, după ce s-
au apropiat, au observat că
era vorba despre un pește de
dimensiuni impresionante. 

Un pește ciudat, cum nu mai
zăriseră în toată viața lor. Un pește
care și oamenilor de știință le este
foarte rar dat să-l vadă. E vorba
despre un reprezentant al speciei
pește-lună sau Mola mola, care
poate ajunge până la 3,3 metri și
cântări 2,5 tone, după cum arată
Live Science. O imensitate marină,
dar complet inofensivă pentru
om, pentru că se hrănește cu
meduze și plancton. Potrivit unuia
dintre cei care se aflau în grup,
peștele era foarte greu și avea
pielea asemeni unui rinocer.  

Peștii din această specie au
ochii largi, iar aripioarele îi fac
ușor de confundat cu rechinii, de
la suprafața apei. Numele vine de
la obiceiul de a urca la suprafața
apei pentru a se încălzi, după care

revine în străfunduri, la câteva
sute de metri adâncime. Pentru că
peștele găsit nu avea răni vizibile,
se crede fie că a murit din cauze
naturale, fie din cauza plasticului
cu care apele sunt infestate

Peștele lună, 
singura specie de pește 
cu sângele cald

Peștii de mare adâncime din
specia Lampris guttatus (opah sau
peștele lună) sunt singurii pești
care au sângele cald, o adaptare ce

le permite să fie buni prădători în
mediul rece în care trăiesc.

Tonul și anumite specii de
rechin își pot încălzi anumite părți
ale corpului - în special muscu-
latura folosită la înot, creierul și
ochii - pentru a se putea scufunda
și vâna la adâncimi mai mari,
unde apa este mai rece, dar trebuie
să revină în timp relativ scurt spre
suprafață, unde apa este mai caldă,
pentru a-și proteja organele vitale
de efectele frigului, transmite
Agerpres, citând Reuters.

Opah sau peștele lună își
încălzește sângele prin mișcarea
constantă a unor aripioare pec-
torale, rezultatul fiind o temper-
atură a corpului cu 4 - 5 grade Cel-
sius mai ridicată decât a mediului
ambient. De asemenea, structura
anatomică a acestui pește
împiedică disiparea căldurii.

Animalele cu sânge cald sau
endoterme (așa cum sunt mam-
iferele și păsările), își generează
propria căldură și mențin o tem-
peratură a corpului mai ridicată
decât cea a mediului.

Peștele lună are o culoare roși-
atic-ruginie cu pete albe și arip-
ioare roșu aprins. 

Acest animal are corpul oval,
poate cântări până la 90 de kilo-
grame și are dimensiunile apropi-
ate de ale unei roți de mașină.
Acești pești populează toate
oceanele și trăiesc la adâncimi
variabile între 50 și 400 de metri,
hrănindu-se cu alți pești și never-
tebrate.

Acest pește dispune de o
structură anatomică unică în
cadrul branhiilor prin care sângele
cald, care vine dinspre inimă,
încălzește sângele rece care vine
dinspre suprafața branhiilor.

Faptul că are sângele cald îi
conferă peștelui lună un avantaj
important față de pradă și de alte
specii rivale de prădători din
adâncuri, având astfel o viteză mai
mare de deplasare și de reacție, o
vedere mai bună și o mai bună
funcționare a creierului, precum
și abilitatea de a suporta mai bine
efectele expunerii la frig a or-
ganelor vitale.

Ceilalți pești care trăiesc la ast-
fel de adâncimi sunt mai degrabă
lenți, cu un metabolism încet și
vânează prin ambuscade,
neputând să-și urmărească activ
prada.

O creatur[�marin[ bizar[�a e;uat pe o plaj[ din Australia



8.05 Desene ani-
mate 11.05 Tren-
dmania 13.15 Ba-
gajul 14.20 În cap-
cană 14.55 Puști-
spioni – film am.
16.50 Inspectorul
Alex – ser. pol.
19.55 Dacă ar fi
adevărat  – film
am.  22.00 Cei pa-
tru fantastici – film
am-germ. 0.20
Vulcanul – film
am. 2.55 Minți bri-
liante – ser. am. 

TV2

6.55 Azi diminea-
ța 10.18 Azi înain-
te de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul ce-
lor din V4 14.35
Suma 15.35 Bise-
rica vie 16.35 Șan-
sa 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00 Jurnal
21.33 Astă-seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă
noapte  1.02 Jur-
nal de închidere

7.40 Clubul de puști
10.00 Infinity Nado -
ser. chin. 12.00 Bran-
dmania  14.45 Secolul
XXI. -  legendele tră-
iesc cu noi. 15.20
Muppet Show 15.50
Magnum – ser.  am.
16.55 Norocul celor
bolnavi după beție -
ser. am. 19.00 Jurnal
RTL 21.00 Micul nos-
tru sat – ser. magh.
22.05 Spiritul fostelor
iubite – film am. 0.15
Vulturul și balaurul –
film chin. 2.30 Singur
împotriva lumii –
thriller am.

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 Joaca
de-a copilăria 12.00
Vibe By Ioana Voicu
12.30 Cap compas
13.00 Memorialul
Durerii14.00 Gala
umorului 15.00 Femei
de 10, b[rba\i de 10
17.00 Zile cu stil 17.30
Handbal feminin, Tro-
feul Carpati< România
A - Japonia  19.00 Tele-
jurnal TVR 2 19.45
Sport 20.10 Muzica in-
imii 22.10 Onoare ;i
respect 0.00 Zile cu stil
(r) 0.35 Martora 1.10
Muzica inimii (r) 4.30
Armăsarul sălbatic
(r)5.55 Imnul Ro-
mâniei 6.00 Mo-
torVlog 

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Teo Show (r)
11.00  Sport, dietă şi
o vedetă 11.30 Teles-
hopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 RO-
ventura 14.00 Asta-i
Rom]nia! (r) 15.30
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Exatlon 22.45
Bravo, ai stil! 0.45 Ști-
rile Kanal D (r) 1.45
ROventura 2.45 Pu-
terea dragostei (r)
5.30 Pastila de râs
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 8<30 Te-
nis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Gar-
ros, Paris 10<30 Tenis<
Duelul zilei 11<25 Te-
nis< Ghem, Schett şi
Mats 11<55 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Gar-
ros, Paris 14<00 Ci-
clism< Turul Italiei
18<10 Ciclism< Giro
Extra 18<15 Ciclism<
Giro Extra 18<15 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Gar-
ros, Paris 20<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Gar-
ros, Paris 22<15 Ştirile
Eurosport 22<40 Ci-
clism< Turul Italiei - Il
Giro astăzi 22<45 Tenis<
Duelul zilei 23<45 Ci-
clism< Turul Italiei - Il
Giro astăzi 0<35
Călărie< Circuitul
Campionilor Global, în
Germania 2<00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
2<30 Ciclism< Turul
Italiei1<30 Tenis< Cir-
cuitul feminin WTA -
Turneul de la, Germa-
niai 4<00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
5<00 Ciclism< Turul
Italiei

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.45 Ai rădă-
cini din mărgele –
film doc. 9.50 Ve-
niți doi, plecați trei
– film doc.  10.35
Papa Francisc la Șu-
muleu 13.02 Jurnal.
14.50 Maica Tereza
sluga săracilor –
film it. 18.00 Înger
gastronomic  20.30
Aventură de o vară
– ser. magh. 21.30
Papa Francisc< de la
Buenos Aries la Va-
tican 0.30 Amazo-
nia – film doc. fr.
3.20 Enigmaticul
secol XX

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

M. Emmet Walsh, 
“Muzica inimii” 

- 20.10

Ilinca Vandici,
“Bravo, ai stil!” 

- 22.45

4 Informa\ia zilei S]mb[t[ 1 iunie 2019Programe TV      

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
12.30 Familia so\ului
meu (r) 14.30 Tele-
shopping 14.45 R[-
zbunare pe tocuri  (r)
15.45 Vie\i schimbate
16.45 Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 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 Moș-
tenirea (r) 2.45 Doc-
torul casei 3.30 Daria,
iubirea mea (r) 4.30
Mo;tenirea (r) 5.15
M]ine e o nou[ zi (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 Benny Hill
Show 11.00 Cu
lumea-n cap  12.00
Teleshopping 13.30
Paradisul în direct
15.30 Chef Dezbr[-
catu’ 16.00 Schimb
de mame (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 A fost odat[
`n China 2 22.30
Ultima legiune 0.30
Drumul oaselor
(r)3.00 A fost
odat[ ̀ n China 2 (r)
5.00 Benny Hill (r)
5.30 Focus (r) 6.50
Teleshopping

7.30 #Creativ 8.00 Aven-
tur[ urban[ 9.00 Şah-mat
9.30 Liderii lumii şi papa
Francisc 10.30 Să
mergem impreună! 13.30
Ioan-Paul al II-lea< viaţa
unui sf]nt 14.00 Telejur-
nal 12.00 Iubiri celebre
14.30 Revoluţia Papei
Ioan al XXIII-lea< al II-lea
Conciliu de la Vatican
15.30 Romanii şi Papa
Francisc 16.00 Să
mergem ̀ mpreună! 19.00
Teleenciclopedia 20.00
Telejurnal 21.00 Papa
Francisc - vorbe şi fapte
22.00 Aventurile căpitan-
ului Alatriste 23.00 Pro-
fesioniştii... cu Eugenia
Vodă 0.00 Ora Zero 1.00
Anchetele comisarului
Antonescu (r) 2.00 Rev-
oluţia Papei Ioan al XXI-
II-lea< al II-lea Conciliu
de la Vatican (r) 2.55 Ro-
manii şi Papa Francisc (r)
3.20 Ioan-Paul al II-lea<
viaţa unui sf]nt (r) 5.30
Imnul României 5.35
Teleshopping 

7.00 :tirile Pro TV
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed
la Pro TV 11.00
Robosapiens13.00
Larry Crowne
15.00 Românii au
talent (r) 19.00
Ştirile Pro Tv 20.00
Battleship 0.45
Battleship (r) 2.30
Recompensă cu
bucluc  2.45 Ro-
bosapiens (r)4.15 I
Like IT (r) 4.45 Su-
perspeed la Pro TV
(r) 5.15 Ce spun
românii (r)  6.00
Lec\ii de via\[ 

8.30 Dragoste la in-
altime (r) 10.30 La
bloc (r) 12.15
Olimpiada de acasă
(r) 14.00 Viața se-
cretă a lui Walter
Mitty (r)16.15 Fa-
milia Crood 18.15
La bloc 20.30 Rocky
23.00 Zece ani 1.15
Dragoste la ̀ n[l\ime
(r) 3.00 Zece ani (r)
4.45 La bloc (r)
5.00 Ce spun
românii (r)

7.00 Observator 10.00
Liber ca pasărea cerului
(r) 11.00 Credin\a
une;te – Papa Francisc
`n Rom]nia 13.00 Ob-
servator 14.00 Liber ca
pasărea cerului (r) 17.00
Credin\a une;te – Papa
Francisc `n Rom]nia
19.00 Observator 20.00
iUmor 0.00 Frăţia
hoţilor (r) 2.30 Plasa de
stele (r) 4.15 Isabelle `n
lumina reflectoarelor
6.00 Observator

6.30 :tiri 10.00 Spiridu;
Ghidu; 11.30 :tiri 12.00
Agenda Public[ (r) 15.30
Info Studio, realizator Ioan
Anița;, invitat Ioan Coroian
- dresor de c]ini 17.30 Taina
credin\ei (limba maghiară),
realizator Eva Laczko, invi-
tat pastorul reformat Racz
Ervin ;i doi tineri confir-
manzi 22.00 “S[n[tate, fru-
muse\e, stil”, cu Ioana Vla-
di-mirescu ;i Ioana Zaharia,
invitat profesorul Sorin
Berindei

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

“Ioan-Paul al II-lea<
viaţa unui sf]nt” -

13.30

Giurgea ;i Bratu,
“Superspeed la Pro

TV” - 10.30

Sorin Berindei,
invitat la “S[n[tate,

frumuse\e, stil” -
22.00

Zuria Vega,
“Familia so\ului

meu” - 19.00

Nicolas Cage,
“Familia Crood”-

16.15

Tamara Buciuceanu,
“Paradisul 

în direct” - 13.30
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Învăţăm, încă de mici
copii, să fim ambiţioşi. Ni
se spune să nu ne dăm bă-
tuţi, să luptăm pentru ceea
ce ne dorim, să trecem peste
obstacole. Să fie oare ambiţia
o dorinţă uriaşă de a avea
succes, de a reuşi în tot ceea
ce ne propunem? Fără doar
şi poate, ambiţia e ceva ce
ne împinge de la spate şi ne
face să ajungem la rezultatul
dorit.

Ambiţia ne dă şi o stare de
bine şi specialiştii chiar ne reco-
mandă să exersăm starea de bine
pe care am putea să o trăim atunci
când reuşim ceva ce ne-am propus.
Ambiţia atrage lucruri pozitive în
viaţa noastră şi, fără de ea, am
putea spune că suntem oarecum
pierduţi. 

Stârnirea gândirii

Oamenii ambiţioşi reuşesc să
obţină ceea ce vor. Ambiţia ne dă
un sens vieţii. 

Şi totul porneşte de la acel
“vreau să...”. Vreau să obţin un
calificativ bun, vreau să învăţ cât
mai multe la acest curs, vreau să...

. Şi lista poate continua. Oamenii
care vor şi sunt dispuşi să treacă
la fapte, au o doză mare de ambiţie
care îi face să îşi pună mintea la
contribuţie şi să depăşească faza
în care îşi doresc ceva anume.
Aceşti oameni ambiţioşi gândesc
mult şi îşi conturează imediat un
plan de acţiune. 

Ambiţia necesită multă
mobilizare

Chiar dacă am crescut de mici
încurajaţi că suntem capabili să

obţinem ceea ce ne dorim, chiar
dacă nu am avut parte de asta,
specialiştii sunt de părere că
putem, la orice vârstă, să devenim
mai ambiţioşi. 

În primul rând e indicat ca
această creştere a dozei de ambiţie
să se facă pornind de la o intre-
bare: de ce vrem ceva anume, cât
de mult ne dorim acel ceva, ce
obţinem, ce avem de câştigat
obţinând ceva. 

Dacă avem răspunsurile la
aceste întrebări, putem depăşi
frica şi putem avea curajul necesar
să pornim la drum. 

Trebuie să credem în noi, să
nu ne spunem niciodată că ar fi
prea mult. 

Scopurile se analizează bine
de tot. Odată lămurite toate aceste
probleme, putem trece la a aşterne
pe hârtie planul. 

În spatele unei cariere 
de succes stă multă muncă 
şi multă, foarte multă
ambiţie

Pentru a duce un plan la bun
sfârşit trebuie să depunem efort.
Acest efort e un consumator de
energie, evident. Astfel, avem
nevoie de ambiţie pentru a umple
rezervoarele şi a ieşi din zona în
care nu am făcut altceva decât a
ne complace în situaţia în care
am fost. Ambiţia trebuie să fie în
noi şi să ne folosim de ea în absolut
tot ceea ce întreprindem, la purtă-
tor, cum s-ar spune. Succesul, pe
orice plan, nu e uşor de obţinut.
În spatele unei cariere de succes
stă multă muncă şi multă, foarte
multă ambiţie. 

Cel mai tare ne dăm seama
că suntem ambiţioşi în momentul
în care după un eşec ne ridicăm
şi mergem înainte, fără a ne abate
de la drumul pe care am pornit.

Ambi\ia, cea mai bun[�“vitamin[” în cursa spre succes

Fiecare dintre noi are an-
umite obiective în viaţă.
Putem să le stabilim la 20 de
ani, la 30, 40, 50 sau 60. In-
diferent de vârsta pe care o
avem, obiectivele sunt ceva
personal, ceva ce ne
aparţine, motiv pentru care
le privim mai ceva ca pe
nişte vise, le privim ca pe ce-
va ce au toate şansele să fie
atinse.

Putem să ne atingem obiec-
tivele numai atunci când le notăm
pe hârtie, stabilim termene limită
pentru îndeplinirea lor. Astfel,
şansele ca ele să rămână la stadiul
unui vis sunt foarte mari. 

Stabilirea obiectivelor

În momentul în care care sta-
bilim anumite obiective, primul
aspect ce trebuie să îl avem în
vedere, conform specialiştilor în
dezvoltare personală, e să avem
un plan de acţiune, de execuţie, şi
un termen limită pentru atingerea
obiectivelor. Sunt câţiva paşi de
urmat aşadar pentru succes în

ceea ce priveşte atingerea obiec-
tivelor. Pasul cu numărul unu este
să ne stabilim obiective ce se pot
realiza şi să le vedem pe toate cu
o claritate maximă. În acest sens
vom face o analiză a punctelor
forte şi a punctelor noastre slabe.
Acum intervine atitudinea. Ne
vom reîmprospăta gândirea şi ne
vom deschide sufletul şi mintea
pentru a învăţa. 

Pentru că studiile în domeniu

au arătat că oamenii care nu îşi
trasează negru pe alb un plan de
acţiune în realizarea a ceva anume
au mici sorţi de izbândă, cel de-al
doilea pas se referă tocmai la acest
aspect< vom trece la scrierea plan-
ului, notând fiecare obiectiv în
parte. E indicat să ştim că pornim
de la un punct A şi vrem să
ajungem la un punct B. E bine să
privim planul conceput de noi ca
pe un angajament. La scrierea

obiectivelor avem nevoie de
termene limită, avem nevoie de
un fel de hartă, să nu ne rătăcim.
Cu GPS-ul imaginar vom putea
parcurge toate cărările din plan. 

Încrederea în forţele 
proprii

Al treilea pas e să ne îmarmăm
cu încredere. Avem nevoie de în-
credere în forţele proprii pentru
că atingerea obiectivelor propuse
nu se poate face dacă nu avem în-
credere în noi. La acest pas vom
trece efectiv la exploatarea la max-
im a potenţialului nostru. Avem
ce exploata. Am fost astfel creaţi.
Dacă simţim că nu suntem în stare
să ne evaluăm corect aptitudinile
putem apela la prieteni, la oamenii
dragi din jurul nostru. Ei ne vor
ajuta în multe cazuri să ne re-
descoperim, să ne regăsim pe noi
înşine.  

Acestea fiind spuse, nu ne mai
rămâne să trecem la acţiune, să
bifăm fiecare pas făcut, pas
cuprins în planul nostru individ-
ual pentru atingerea obiectivelor.
Nu e un drum simplu de parcurs,
dar nu e niciunul imposibil. 

Pa;i simpli pentru atingerea obiectivelor



7.00 Lumea astro
8.05 Desene anima-
te 11.05 Tocul –
mag. pt. femei 14.20
Tunsul oilor – film
am. 16.50 Norbit –
film am. 19.55 Aș
dori să mă iubești –
film am-germ.
22.25 De ce tocmai
el? – film am. 0.45
Preț de răscumpă-
rare de 25 milioane
de lire sterline –
film engl. 3.35 Co-
pii au nevoie de
Mick  – ser. am. 

TV2

6.55 Azi dimi-neața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din V4
13.55 Azi după
masa 14.35 Expres
carpatin 15.35 Fa-
milia 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

7.30 Clubul de puști
10.05 Infinity Nado
– ser. chin. 12.05 Ce-
le mai frumoase ora-
șe din Ungaria 13.45
Aventura – mag. tu-
ristic 14.55 Un pro-
fesionist în bucătăria
mea 16.00 Micul
nostru sat -  ser.
magh. 17.15 Poca-
hontas - f ilm am.
19.00 Jurnal RTL
19.55 Păzitorii Ga-
lacticii – film am.
22.55 Red – film am.
3.35 În formă de top
– ser. am.

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 ca-n
filme 12.00 Desc[leca\i
`n Carpa\i 12.30
S[n[tate cu de toate
13.10 Tinerețe fără
bătrânețe 14.35 Zile cu
stil 15.00 Drag de
Rom]nia mea 17.00
Canotaj 17.30 Handbal
feminin< Trofeul Ca-
rpati< România A - An-
gola 19.00 Telejurnal
TVR 2 19.45 Sport
20.10 Accident 21.55
Poate nu ştiai 22.10
Wetherby 0.00 Drag de
Rom]nia mea 2.00
Tinerețe fără bătrânețe
(r) 3.35 Accident
(r)5.10 Telejurnal TVR
2 (r)5.55 Imnul
României 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Tele-shop-
ping 8.45 Teo Show
(r) 10.30 ROventura
(r) 11.30 Teleshop-
ping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00
ROventura 14.00 As-
ta-i România! (r)
15.30 Puterea dra-
gostei  19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Exat-
lon 22.45  FanArena
0.45 Știrile Kanal D (r)
1.45 ROventura (r)
2.45 Puterea dragostei
(r) 5.30 Pastila de râs
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

7<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 7<30 TCi-
clism< Turul Italiei 9<00
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Italia11<00 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din
Italia12<00 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Italia 13<15
Motociclism<  Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Italia14<45 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Italia
16<00 Ciclism< Turul
Italiei 18<40 Ciclism<
Giro Extra 18<45 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 20<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 22<15 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
1<05 Ştirile Eurosport
22<45 Tenis< Duelul
zileiSuper Cupa
Porsche, în Monaco
23<45 Ciclism< Turul
Italiei - Il Giro astăzi
0<00 Ştirile Eurosport
0<50 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
2.30 Ciclism< Turul Ital-
iei 5<00 Ciclism< Turul
Italiei - Il Giro astăzi

8.45 În mâna lui
Dumnezeu 9.25
Cronica catolică
9.55 Rome Re-
ports  10.45 Reli-
gia multicoloră
11.30 Religie și li-
bertate  13.02 Jur-
nal 13.50 Muzică
de prânz  16.05
Trei balauri - film
magh. 18.25 Car-
tea de bucate a lui
Borbas Marcsi
19.35 Te iubim,
doctore - ser. aus-
tralian 23.02 K-
Pax – film am-
germ. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Vladimir Găitan, 
“Tinerețe fără

bătrânețe” - 13.10
Cosmin Cernat,

“Exatlon” - 20.00

6 Informa\ia zilei Duminic[ 2 iunie 2019Programe TV      

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 tre-
cut (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 M]ine e o
nou[ zi 19.00 Familia
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut  0.00 Famil-
ia 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< con-
strucţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Chef Dezbră-
catu’ 11.00 Focus -
Vizita Papei Francisc
în România 12.00
Teleshopping 13.30
Camera de râs 14.30
Elle on TV 15.00 În
bucătărie cu Horia
Vîrlan 16.00 Croni-
ca cârcotaşilor (r)
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
naţiei 23.00 Creierul
1.00 Ultima legiune
(r) 3.00 Creierul
(r) 5.30 Flash mon-
den 5.50 Starea
na\iei 6.50 Teleshop-
ping

7.30 Universul credinţei
8.30 Universul credinţei
9.00 Şapte Martori pentru
Mica Romă 10.00 Să
mergem impreună! 14.00
Telejurnal 14.30 Mica
Romă - Blajul, oraş epis-
copal 15.00 Să mergem
impreună! 16.00 Liderii
lumii şi papa Francisc
(r)17.00 Să mergem im-
preună şi delicateţuri
18.00 Papa Francisc -
vorbe şi fapte (r) 19.00
Umbria - ţara lui Francisc
19.30 Saul din Tars<
Mesagerul Lui Iisus Hris-
tos 18.45 Discover
Rom]nia 19.00 Dosar
România 20.00 Telejurnal
21.00 Concert Benone
Sinulescu, Ediţia 1 22.00
Concert Benone Sinules-
cu, Ediţia 1 23.00 Garantat
100% 0.00 Replay 1.00
Şapte Martori pentru Mi-
ca Romă (r) 2.00 Saul din
Tars< Mesagerul Lui Iisus
Hristos (r) 4.10 Universul
credinţei (r) 5.00 Via\a sat-
ului 5.55 Imnul Rom]niei
6.30 Iubiri celebre

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâm-
plă doctore ?  10.30
Arena bucătarilor
11.00 Pantera Roz
(r)13.00 :tirile Pro
TV - Edi\ie special[
13.00 Apropo TV
14.00 Sejur cu sur-
prize 16.00 Cu duz-
ina e mai iein!
18.00 România, te
iubesc! 19.00 Ştirile
Pro TV 20.00 Călă-
toria 2< Insula mis-
terioasă 21.45 Han-
cock 23.30 În
căutarea răzbunării
(r)1.15 Apropo Tv
(r) 2.00 Hancock (r)
3.30 Sejur cu sur-
prize (r)5.00 Ce
spun românii (r)
6.00 Ştirile Pro TV

7.00 Pe urmele di-
nozaurilor (r) 8.45 La
bloc  11.00 Extrava-
gantul Mr. Deeds (r)
13.30 Rocky (r)
16<00 Clubul de
noapte 18.15 La bloc
20.30 Jurnalul unui
puști< Căldură mare
22.30 Ruby Sparks
0.45 Clubul de
noapte (r) 0.45
Clubul de noapte (r)
2.45 Ruby Sparks (r)
4.30 La bloc (r)

7.00 Observator 9.45 Liber
ca pasărea cerului 10.45
Credin\a une;te – Papa
Francisc `n Rom]nia 13.00
Observator 13.15 Isabelle ̀ n
lumina reflectoarelor 15.15
Familii la cu\ite (r) 17.00
Credin\a une;te – Papa
Francisc `n Rom]nia 19.00
Observator 20.00 Liber ca
pasărea cerului 21.00 Mr.
Bean în vacanță 23.00 iU-
mor (r) 3.30 Fructul oprit (r)
6.00 Observator

11.00 Taina credin\ei,
realizator Mihaela Ghiță,
invitat pr. Iulian Bud[u,
tema emisiunii< S[ co-
munic[m cu bl]nde\e (r)
13.00 Audien\e `n di-
rect ,  invitat Romeo
Nicoar[, deputat PNL (r)
14.00 Zone folclorice cu
Ioana Vladimirescu, in-
vitat[ Maria Tripon
17.30 “S[n[tate, fru-
muse\e, stil”, invitat
profesorul Sorin
Berindei (r) 20.00 Audi-
en\e `n direct (r)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Benone Sinulescu,
“Concert Benone

Sinulescu, Ediţia 1” 
- 21.00

Rachel Dratch, 
“Sejur cu surprize“

- 14.00

Iulian Bud[u,
invitat la “Taina
credin\ei” - 11.00

Dolly Parton,
“Clubul de noapte”

- 16.00

Ushan Çakir,
“Vie\i schimbate” 

- 15.45

Horia V`rlan,
“În bucătărie cu 

Horia Vîrlan” 
- 15.00
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Trei-fraţi-pătaţi, denu-
mită ştiinţific Viola tricolor,
cunoscută la noi şi ca barba-
împăratului, buruiana de
nouă daruri, căl\unaşi de
câmp, flori domneşti, pansele
sălbatice sau tămâioara, este
o plant[ care creşte spontan
prin fâneţele de munte, dar
şi pe câmpuri, pe pajişti, în
locuri virane şi la margini de
drum.

Înfloreşte de la sfârşitul lunii
mai şi până în septembrie. În scop
terapeutic, se culeg tulpinile în-
florite cu tot cu frunze, dar fără
rădăcini.

Numele plantei ar
putea părea ciudat,
dar este explicat
de legenda care
circulă şi care
spune că de-
mult, trei
fraţi, fii de
împărat,
au pornit
la lupta
împotri-
va unui
balaur
înfricoşator
care-i teroriza pe
supuşii împărăţiei.
Când erau gata să-
l răpună, balaurul
le-a spus celor trei
fraţi că, dacă-l vor
omor`, vor avea mult de suferit,
dar ei nu au cedat ameninţărilor
balaurului şi l-au omorat.

Îndată însă trupurile lor s-au
umplut de bube şi din frumuseţea
lor n-a mai rămas nimic. Pentru
că nu puteau ieşi în lume în halul
în care arătau, cei trei fraţi s-au
aşezat în genunchi şi s-au rugat să
le curme suferinţa. Dumnezeu le-
a ascultat rugămintea şi i-a trans-
format într-o floare cu miros abia
simţit şi suav, care vindecă boli de
piele şi care se numeşte Trei-fraţi-
pătaţi.

Bun[ ;i pentru astm 
;i alergii

Intern, planta se admin-
istrează sub formă de infuzie com-
binată, pulbere şi tinctură. Infuzia
combinată se prepară punând de
seara, la înmuiat, două linguri de
plantă în 250 ml de apă la tem-
peratura camerei. Dimineaţa se
filtrează şi maceratul se lasă de-
oparte. Peste planta rămasă se
toarnă o cană de apă opărită, se
acoperă vasul şi se lasă la răcit o
jumătate de oră, apoi se filtrează

şi se combină infuzia rezultată cu
maceratul.

Infuzia combinată se reco-
mandă persoanelor alergice, plan-
ta având capacitatea de a preveni
ori de a diminua reacţiile alergice.
Se beau două - trei căni pe zi, pe
stomacul gol, în cure de una -
două luni, mai ales la început de
primăvarî.

Persoanelor care suferă de
astm li se recomandă să bea câte
o cană de infuzie combinată, de
trei ori pe zi, îndulcită cu miere
de salcâm. Infuzia combinată de
Trei-fraţi-pătaţi se recomandă în
caz de gută şi reumatism, câte un
litru pe zi, în mai multe reprize,
pe nemâncate. Cura trebuie să ţină
măcar 30 de zile, şi de regulă, se

face primăvara şi
toamna.

Pulberea se
obţine din
planta bine
uscată şi
mărunţită,
care se dă
prin râşniţa
electrică de

cafea. Se
macină doar

atât căt să
ajungă pentru

două săp-
tâmâni. Pul-

berea se ad-
ministrează în

caz de hiperten-
siune arterială, c]te

o linguriţ[ de patru ori pe zi,
în cure de patru săptămâni, cu
pauze de două - trei săptămâni.

Tinctura se obţine din 20 de
linguri de plantă uscată, măcinată
cu râşni\a de cafea, peste care se
toarnă două pahare de alcool ali-
mentar, de 90 de grade, şi un pa-
har de apă. Se amestecă bine, se
închide vasul şi se lasă la macerat
zece zile, după care tinctura obţin-
ută se filtrează şi se păstrează la
loc rece şi ţntunecos, în sticle mici,
de culoare închisă.

Indicat în spălături
nazale

Extern, infuzia de Trei-fraţi-
pătaţi poate fi folosită în spălături
nazale, indiferent că este vorba de
o afecţiune pe fond alergic sau in-
fecţios.

Se recomandă, de asemenea,
şi în spălături vaginale contra leu-
coreei, o dată pe zi, timp de şapte
zile la rând. În toată această pe-
rioadă, însă, trebuie băută şi câte
o cană de ceai.

Text selectat şi adaptat de
Ioan A.

Leacurile din Trei-fra\i-p[ta\i
se recomand[ în afec\iuni 

ale pielii
Pia\a Eroii Revolu\iei, 

nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

SC ATOMEDICAL VEST SRL 
SC ATOMEDICAL VEST SRL, din Satu Mare, 

str. Gheorghe Laz[r, nr. 1, ap. 28 (l]ng[ Poli\ie, `ntre Farmacie ;i
Policlinica Veche), vine `n sprijinul pacien\ilor cu o gam[ variat[

de ciorapi compresivi. Totodat[ dorim s[ venim `n sprijinul
pacien\ilor cu c]teva informa\ii care sper[m s[ le fie de folos.

Descrierea produsului<
Ciorapii de compresie sunt un instrument terapeutic auxiliar

fabricat din material textil flexibil. Ciorapul de compresie exercit[
asupra piciorului o for\[ compresiv[ proiectat[ conform prescrip\iilor
medicale, sprijinind astfel circula\ia sanguin[ `n venele membrelor
inferioare. Ciorapii ce apar\in categoriei I de compresie ;i categoriei II
de compresie se folosesc `n scop curativ.

Ciorapii de compresie I (presiune 15-21 Hgmm) au ca scop
protejarea s[n[t[\ii, previn, respectiv `nt]rzie apari\ia bolilor circulatorii
ale membrelor inferioare.

Purtarea acestora se recomand[ persoanelor al c[ror loc de munc[
necesit[ mult[ mi;care, la sport, `n cazul crampelor pulpei piciorului,
umfl[rii gleznei sau a varicelor ;i `n mod special gravidelor deoarece
prin purtarea ciorapilor de compresie se poate preveni cu p]n[ la 70%
apari\ia varicelor.

Ciorapii de compresie II (presiune 23-32 Hgmm) sunt
indispensabili `n tratamentul bolilor venelor ;i sistemului limfatic ale
membrelor inferioare. Sarcina acestora este de a `mbun[t[\i condi\ia
pacien\ilor, de a opri alterarea st[rilor de s[n[tate, de a men\ine
mobilitatea pacien\ilor ;i a reduce durerile ce `nso\esc aceste afec\iuni.

Ace;ti ciorapi se recomand[ `n cazul varicozit[\ilor membrelor
inferioare, dup[ opera\ii de varice pentru prevenirea trombozelor, `n
cazul insuficien\elor venoase cronice, edeme postoperatorii, limfa
edemelor cronice. Dac[ purta\i pentru prima dat[ ciorapi de compresie,
trebuie s[ v[ obi;nui\i organismul treptat cu ace;ti ciorapi. Purta\i la
`nceput ciorapii doar pentru perioade mai scurte, apoi prelungi\i treptat
timpii de purtare. Perioada de acomodare poate dura de la 1-2 zile p]n[
la 1-2 s[pt[m]ni.

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul 
nostru sau sun]nd la urm[toarele nr. de tel., de luni p]n[ vineri,

`ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101



7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro  13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 14.35 Walker,
copoiul din Texas –
ser. am. 16.40 Ra-
mon, dragostea mea
– ser. mex. 17.45 Pă-
sărica -  ser. turc
21.45 Banca – show
comercial  0.25 De-
tectivi privați – doc-
reality magh. 5.30
Inspectorul Alex –
ser. pol.

TV2

6.55 Azi dimi-
neața 9.53 Azi
înainte de masă
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jur-
nalul celor din V4
14.35 Vârsta
15.35 Ești acasă
16.35 Planeta al-
bastră 17.35
Gospodarul mag-
hiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jur-
nal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 0.00
Jurnal  1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro Show
12.50 Perla mamelor –
ser. am. 13.15 Viclenul
și blânda – ser. am.
14.20 Concursul bucă-
tarilor șefi 16.30 Pere-
chea câștigătoare 17.50
Elif – pe drumul iubirii
– ser. turc 19.00 Jurnal
RTL  22.40 Între prie-
teni – ser. magh. 23.15
Șeful în incognito –
doc. reality 1.10 Secolul
XXI. – legendele trăiesc
cu noi 1.50 Arcașul ver-
de – ser. am. 4.00 Au
fost odată două Germa-
nii –  ser. de thriller
germ.

7.00 Oanapp 8.55 O sin-
gur[ inim[ 10.00 Mic
dejun cu un campion
11.00 Femei de 10,
b[rba\i de 10 12.00 Tele-
jurnal TVR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
MotorVlog 14.00 Docu-
mentar 360°-GEO< Co-
cos-insula rechinilor
15.00 Oanapp 16.00 O
singur[ inim[ 17.05
Oanapp 18.00 Vara am-
intirilor 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TVR
2 19.45 Sport 20.00
Câştigă România! 21.10
A fost odat[ o `nt]lnire
22.45 Discover Rom]nia
23.10 Caracati\a 0.25
Câştigă România! (r)
1.25 Misterul din
Wetherby 3.15 Telejur-
nal TVR2 3.55 Cara-
catița (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[u-
tarea adev[rului
15.00 Teo Show
17.00 Puterea
dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Pre\ul feri-
cirii 23.00 Vrei să
fii milionar 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.00 Puterea dra-
gostei 4.30 ~n c[u-
tarea adev[rului
6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de
r]s 6.45 :tirile
Kanal D

7<30 Ciclism< Turul Ital-
iei - Il Giro astăzi  8<30
Tenis<Openul Franţei,
la Arenele Roland Gar-
ros, Paris 9<30 Ci-
clism<Turul Italiei10<30
Tenis< Duelul zilei
11<25 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 11<55 Te-
nis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 14<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 16<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris18<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris  20<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 22<00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
22<25 Ştirile Eurosport
22.30 Tenis< Duelul
zilei 23.30 Ciclism< Tu-
rul Italiei 0.25 Ştirile
Eurosport 0.35 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 2.00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 2.30 Te-
nis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 4.00  Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 5.00 Ciclism< Tu-
rul Italiei 6.00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
6.30 Tenis< Duelul zilei

7.45 Magazin pen-
tru rromi 8.45 Po-
șeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.35 Docto-
rul din provincie -
ser. germ. 13.02
Jurnal 13.45 Mi-
chela< gusturile Tos-
canei - ser. gastr.
engl. 15.15 Dragos-
te infinită – ser. turc
16.10 Șase surori –
ser. span. 17.10
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 22.25 Ofi-
ciul legendelor –
ser. fr. 23.30 1890 –
ser. slov. 0.30 NCIS
– ser. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Katrina Bowden,
“A fost odat[ o

`nt]lnire” - 21.10

Eda Ece,
“Pre\ul fericirii” -

20.00
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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 tre-
cut (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 tre-
cut 18.00 M]ine e o
nou[ zi 19.00 Familia
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Mo;tenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Famil-
ia 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 Moște-
nirea (r) 5.15 M]ine e
o nou[ zi 6.00 Umbre
din trecut

7.20 Răzbunarea
haiducilor (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Camera de r]s (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Camera
de r]s 14.30 Tele-
shopping 15.05 Fo-
cus 16.00 Orgolii
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Pe
muchia drept[\ii
22.30 Starea na\iei
23.30 Betman 23.35
Focus din inima
Rom]niei 0.00
Toamna bobocilor
2.00 Pe muchia
drept[\ii (r) 4.00 Ma-
ma mea gătește mai
bine (r) 5.00 Orgolii
(r) 6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 9.00 #Cre-
ativ 9.30 Tema zilei 9.45
Teleshopping 10.00
Aripile Nordului 11.00
Ca’n via\[ 12.00
Teleshopping 12.30 Tri-
buna partidelor parla-
mentare 13.00 Vreau s[
fiu s[n[tos! 13.30 Pofti-
cio;i, la crati\[! 14.00
Telejurnal 14.55
Vorbe;te corect 15.10
Maghiara de pe unu
16.55 100 de poveşti de-
spre Marea Unire 17.00
Aripile Nordului 18.00
Poveste după poveste
18.30 Banii t[i 19.00
Fe\e-fe\e 19.55 Jurnal
Euro 20.00 Telejurnal
21.00 România 9 22.10
Ion< blestemul p[m]ntu-
lui 0.00 Telejurnal 0.30
Fe\e-fe\e 1.25 100 de
poveşti despre Marea
Unire  (r) 1.30 Ion<
blestemul p[m]ntului
3.20 Telejurnal 4.15
România 9 (r) 5.05 Banii
t[i  5.30 Via\a satului
5.55 Imnul României 

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 21.30
Alert[ de grad zero
0.00 :tirile Pro TV
0.15 Battleship (r)
2.30 Lec\ii de via\[
(r) 3.15 Vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro TV

7.15 Jurnalul unui
puști< Căldură mare
(r) 9.15 La bloc (r)
11.45 Rocky (r) 14.15
Pe urmele dinozau-
rilor (r) 16.00 O zei\[
pe p[m]nt 18.15 La
bloc 20.30 Hotelul
Marigold 23.00
Dredd 3D< Ultima
judecat[ 1.00 Hotelul
Marigold (r) 3.15
Dredd 3D< Ultima
judecat[  (r) 4.45 La
bloc 5.15 La M[ru\[7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Feti\a mea 16.00
Observator 17.00 Ac-
ces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Insula iu-
birii 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Un polițist
și trei sferturi! (r)  2.45
Acces direct (r) 4.15
Feti\a mea (r) 6.00 Ob-
servator

6.00 Gimnastica de
dimineață 11.30 :tiri
12.00 Agenda Publică
(r) 16.30 Info Studio,
realizator Ioan Anița;,
invitat Ioan Coroian -
dresor de c]ini (r)
18.30 “Audien\e ̀ n di-
rect”, realizator Mihai
Sălceanu 20.00 Agen-
da Publică, realizator
Stela C[dar 22.00
“Panoramic Sportiv”

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

:erban Ionescu,
“Ion< Blestemul

p[m]ntului” - 22.10

Channing Tatum,
“Alert[ de grad 

zero” - 21.30

Dev Patel,
“Hotelul Marigold” -

20.30

Mihai Sălceanu, 
realizator “Audiențe

în direct” - 18.30

Altan Erkekli,
“Vie\i schimbate” -

15.45

Vinnie Jones,
“Pe muchia

drept[\ii” - 20.30

Pr[jitur[ cu cocos ;i vanilie

Mod preparare< 

Se amestecă bine toate ingre-
dientele pentru aluat şi se împarte
în două. Se întinde o parte din
aluat între două foi de plastic, se
aşază în tavă unsă cu margarină şi
tapetată cu făină sau cu hârtie de
copt. Peste aceasta se aşează crema
de cocos care se face astfel< Al-

buşurile se bat spumă tare, se
adaugă zahărul şi se mixează până
acesta este topit complet, se adaugă
nuca de cocos şi se omogenizează
compoziţia. Peste crema de cocos
se aşează cea de-a doua foaie. Se
dă la cuptor pentru 20-25 min la
180 de grade C, iar după ce se scoa-
te, se lasă la răcit. 

Se mixează bine ingredientele
pentru cremă şi se pun la baie de
aburi până când se îngroaşă, apoi
se lasă să se răcească. Se mixează
margarină, adăugându-se câte o
lingură din compoziţia fiartă. Pes-
te blatul răcit se aşază în strat uni-
form crema, deasupra se poate pu-
ne frișcă, ciocolată topită sau rasă,
ori se presară nucă de cocos.

Ingrediente<  

Pentru blaturi< 150 g marga-
rină, 150 g de zahăr pudră, un
plic de praf de copt, o lingură de
smântână, 2 linguri de cacao, 300
g făină, un ou. 

Pentru cremă< 6 gălbenuşuri
de ouă, 2-3 linguri de făină, 300
ml de lapte, 1-2 plicuri de zahăr
vanilat, 200 g de margarină fină,
200 g de zahăr.

Pentru crema de cocos< 6 al-
buşuri de ouă, 200 g de zahăr,

200 g de nucă de cocos 

Salat[ cu fructe de mare

Mod de preparare<

Fructele de mare se spală bine,
se feliază 2 cepe, se adaugă foile
de dafin, semințele de muștar, se
condimentează cu sare și dacă vă
place cu puțină nucșoară măcina-
tă și se amestecă bine. Se toarnă

peste ele oțetul diluat cu puțină
apă (după gust), se amestecă bine
și se lasă la marinat, timp de 3-4
zile, într-un loc mai răcoros, sau
chiar la frigider. Salata și rucola
se rup bucățele mici, o ceapă (dacă
aveți, se recomandă ceapă roșie,
sau cepă de apă) se feliază subțire,
roșiile se taie în 2-4 bucăți, iar ar-
deiul se taie fideluțe. Fructele de
mare se scot din zeama în care a
stat la marinat, se strecoară și se
adaugă la amestecul anterior pre-
parat. Dacă vă place, se poate fo-
losi și ceapa marinată. Compoziția
se stropește cu uleiul de măsline,
iar la servire se poate orna cu mă-
sline negre. Se oferă cu felii de lă-
mâie sau zeamă de lămâie proas-
păt stoarsă.

Ingrediente<

3-400 g de fructe de mare
(cât mai diversificate), două cepe
albe și una roșie, sau trei cepe
albe, o salată creață, câteva fire
fragede de rucola, o jumătate de
ardei gras, 4-6 bucăți de roșii
chery, 2-3 linguri de ulei de mă-
sline, 100 ml de oțet, sare, 5-6
bucăți de foi de dafin, o linguriță
de semințe de muștar, nucșoară
măcinată, zeamă de lămâie, mă-

sline negre.

Sup[ crem[ de \elin[

Mod de pregătire< 

Se curăță țelina, ceapa și pra-
zul, se spală, se taie în bucăți po-
trivite și se pun la fiert, la foc în 2
litri de apă rece. Când s-au înmu-
iat pe jumătate se adaugă cartofii
curățați, spălați și tăiați în patru.
Când ingredientele s-au fiert se
strecoară, dar se păstrează și zea-

ma. Zarzavaturile se dau prin sită
sau cu ajutorul blenderului se toa-
că până când se obține o pastă, se
adaugă zeama împreună cu îngro-
șeala obținută din făina ameste-
cată cu laptele. Se potrivește de sa-
re, iar după cinci minute de fiert
la foc blând se pune untul și caș-
cavalul ras. Se servește cu crutoa-
ne de pâine prăjită, crochete de
cartofi, saleuri, eventual cu bacon
rumenit și sfărâmat, ori presărat
cu verdețuri.

Ingrediente< 

500 grame de țelină, 50 gra-
me de unt, 100 grame de caș-
caval, 100 grame de ceapă, 100
grame de praz, 150 grame de
cartofi, 20 grame de făină, 200
ml de lapte, o linguriță mică

de sare.

Mâncare de dovleac cu pui pr[jit 

Mod de preparare<

Dovleacul se curăță, se spală
și se dă pe răzătoarea mare, sau se
taie fâșii subțiri. Se sărează ușor
și se lasă așa puțin, apoi se stoarce

bine. Se pune la fiert împreună cu
mărarul tocat mărunt, sau în le-
gătură, așa cum este, în apă cât să
acopere și se fierbe circa 5 minute
de la primul clocot. Din făină și
ulei se prepară un rântaș de cul-
tare ușor aurie, fără boia, care se
adaugă la dovleceii în fierbere. Se
adaugă și smântâna, se mai con-
dimentează după gust și se mai
lasă puțin la fiert. Se servește cu
carnea prăjită fie în ulei, fie la gră-
tar, condimentată în prealabil cu
sare și piper.

Ingrediente<

4 bucăți de pulpe sau piept
de pui, un dovleac de circa 1 kg,
mai copt, o legătură de mărar
verde, 200 g de smântână, 2 lin-
guri de făină, ulei, sare, bază
pentru mâncăruri (delicat de

casă).

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko



7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 13.30 Bani
murdari, dragoste cu-
rată – ser. turc 14.35
Walker, copoiul din
Texas – ser. am. 16.40
Ramon, dragostea
mea – ser. mex. 17.45
Păsărica – ser. turc
21.45 Banca – show-
concurs  0.25 Detec-
tivi privați – reality
magh. 1.30 Faptele
extra - știri  5.25 În
capcană -  ser. germ.
5.50 MotoGP, marele
permiu al Italiei

TV2

6.55 Azi diminea-
ța 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
14.35 Planeta al-
bastră 15.35 Gos-
podarul maghiar
16.35 Biserica vie
17.35 Expres car-
patin 18.33 Șansa
18.55 Astă-seară
20.05 Familia 19
22.25 Jurnalul ce-
lor din V4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noap-
te 23.00 Jurnal
1.02 Jurnal de în-
chidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show  13.00 Șeful în
incognito – doc-rea-
lity 14.20 Concursul
bucătarilor șefi 16.30
Perechea câștigătoare
17.50 Elif – pe dru-
mul iubirii – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
22.40 Între prieteni –
ser. magh. 23.15
Magnum – ser. am.
1.25 Arcașul verde –
ser. am. 3.45 În formă
de top – ser. am. 5.00
Pinguini din Mada-
gascar – ser. am.

7.00 Oanapp 8.55 O
singur[ inim[ 9.57
FILLER 10.00 C];tig[
Rom]nia! 11.00 Femei
de 10, bărbați de 10
12.00 Telejurnal TVR 2
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mi-
norit[\ilor 13.30 S[n[-
tate cu de toate 13.57
FILLER 14.00 Docu-
mentar 360° 15.00
OanApp  16.00 O sin-
gur[ inim[ 17.00
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 0.30 A
fost odat[ o `nt]lnire
2.00 Revizie tehnic[
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 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 Știr-
ile 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 

7<30 Ciclism< Turul Italiei
8<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 9<30 Ci-
clism< Turul Italiei 10<30
Tenis de masă< Circuitul
Mondial, la Shenzhen, în
China 11<30 Tir cu arcul<
Cupa Mondială, la An-
talya, în Turcia 12<00 Tir
cu arcul< Cupa Mondială,
la Antalya, în Turcia
12<30 Ciclism< Turul Ital-
iei 13<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 14<25 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
14<55 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 18<00 Tenis<
Game Schett And Mats
Extra 18<15 Tenis< Ope-
nul Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
21<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 21<25 Ştir-
ile Eurosport 21<30 Tenis<
Duelul zilei 22<30 Călărie<
Excelenţă ecvestră 23<00
Curse de maşini< Cupa de
Anduranţă Blancpain, la
Le Castellet, în Franţa
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 Ciclism< Turul
Italiei 5<00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 6<00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats 6<30
Tenis< Duelul zilei 

7.00 Jurnal  8.50
Poșeta 9.45 Dra-
goste amețitoare –
ser. mex. 10.35
Doctorul din pro-
vincie – 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
– ser. germ-austr.
20.25 La solicitarea
dv  21.25 Abel în
pădure – film
magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Barbara De Rossi,
“Caracati\a” - 23.10

Andreea Mantea,
“Puterea 

dragostei” - 17.00
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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 tre-
cut (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 M]ine e o nou[
zi 19.00 Familia so\ului
meu 21.00 R[zbunare
pe tocuri 22.00 Moș-
tenirea 23.00 Dragoste
cu `mprumut 0.00 Fa-
milia 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 Moș-
tenirea (r)   5.15 M]ine
e o nou[ zi (r) 6.00 Um-
bre din trecut

7.20 Toamna
bobocilor (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 Teleshop-
ping 15.05 Focus
16.00 Orgolii 18.00
Focus 18 19.30 Ma-
ma mea gătește mai
bine 20.30 Hacker
22.30 Starea na\iei
23.30 Betman
23.35 Focus din in-
ima Rom]niei 0.00
Iarna bobocilor
2.00 Hacker (r)
4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Orgolii (r)
6.50 Teleshopping

7.00  Matinal 8.00 Mati-
nal 9.00 Banii t[i 9.30
Tema zilei  9.45
Teleshopping 10.00
Aripile Nordului (r)
11.00 Ca’n via\[ 12.00
Teleshopping 12.30 Tri-
buna partidelor parla-
mentare 13.00 Vreau s[
fiu s[n[tos! 13.30 Pofti-
cio;i, la crati\[! 14.00
Telejurnal 14.55 Vor-
beşte corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.55 100 de poveşti de-
spre Marea Unire 17.00
Aripile Nordului 18.00
Poveste dup[ poveste
18.30 Lumea azi 19.00
Fe\e-fe\e 19.55 Jurnal
Euro 20.00 Telejurnal
21.00 România 9  22.10
Ion< blestemul iubirii
23.50 Moment art 0.00
Telejurnal 0.30 Fe\e-fe\e
1.25 100 de poveşti de-
spre Marea Unire 1.30
Lumea azi 2.00 Revizie
tehnic[ 5.55 Imnul
Rom]niei 

7.00 :tirile Pro TV
10.30 Vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro TV 14.00 Lec\ii
de via\[ 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tirile
Pro TV 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro TV 20.30
Las fierbin\i 21.30
Need for Speed< În-
ceputuri 0.00 :tirile
Pro TV 0.15 Călăto-
ria 2< Insula miste-
rioasă 2.00 Lec\ii de
via\[ (r) 3.00 Vorbe;-
te lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro TV

7.15 O zei\[ pe p[m]nt
(r) 9.30 La bloc (r)
12.00 Jurnalul unui
puști< Căldură mare
(r) 14.00 Clubul de
noapte (r) 16.15 Regi-
na din Sud 18.15 La
bloc 20.30 Eu și Mar-
ley< Cățelușul 22.15
Drum interzis 4< În-
ceputuri sângeroase
0.15 Dredd 3D< Ulti-
ma judecată (r) 2.15
Drum interzis 4< În-
ceputuri sângeroase
(r) 3.45 La bloc (r)
6.00 La M[ru\[ (r) 

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 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)  

6.00 Gimnastica de
diminea\[ 6.30 :tiri
11.30 :tiri 12.00
Agenda publică (relu-
are) 18.00 Sănătate,
realizator Mihaela
Ghiță, invitat[ moa;a
Paula Cosma. Tema
emisiunii< Despre
na;tere pas cu pas
18.30 “Audien\e ̀ n di-
rect”, realizator Eva
Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Ion Besoiu,
“Ion< Blestemul 
iubirii” - 22.10

Imogen Poots,
“Need for Speed< 

Începuturi” - 21.30

Paula Cosma, 
invitata emisiunii
“S[n[tate” - 18.00

“Eu și Marley<
Cățelușul” - 20.30

Costin Sforaru,
“Mo;tenirea” - 22.00

Lorraine Nicholson,
“Hacker” - 20.30
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Sezonul cireșelor e o
bucurie nu doar pentru
gustul acestor fructe, ci și
pentru beneficiile incred-
ibile pe care consumul lor
le aduce. Printre propri-
etățile lor se numără și
efectul diuretic și detoxi-
fiant, care te poate ajuta
să elimini kilogramele în
plus, fără teamă că nu ai
parte de vitaminele și
mineralele necesare unei
bune funcțion[ri a organ-
ismului.

Cireșele conțin peste 70-
80% apă, au foarte puține
calorii și sunt bogate în antiox-
idanți. Au și fibre, precum și vi-
taminele A, B și C, potasiu, fier,
magneziu și calciu, melatonina,
antocianine și flavonoide.

Cum poți ține o dietă 
cu cireșe?

Ca și la dieta cu căpșune, este
recomandat până la un kilogram
de cireșe pe zi, luate ca gustări, în-
tre mese, dar și dimineața pe
stomacul gol. Pot fi și porții de
200, 250 de grame, suficiente pen-
tru ca organismul să beneficieze
din plin de aportul de vitamine și
de efectele binefăcătoare.

Dacă mănânci mai mult, to-
tuși, vor fi accentuate efectele di-
uretice și laxative. În funcție de
programul zilnic și de reacțiile or-
agnsimului tău, poți decide cât
vrei să mănânci. O săptămân[ cu
un kilogram de cireșe pe zi ar tre-
bui să fie suficient. Ideal e să le al-
ternezi și cu alte fructe de sezon.

La celelalte mese, sunt indicate
în special legumele și salatele, iar
proteinele de preferință în can-
tități mici în zilele respective.
Cireșele pot fi integrate și în
smoothiuri și shakeuri, dacă le
preferi astfel. Le poți combina cu
banane, ananas, mere, pere, caise,
îndulcite dacă vrei cu puțină miere
sau sirop de arțar.

E important să nu mănânci,
totuși exclusiv cireșe, chiar dacă
vrei un efect rapid. Micul dejun
consistent are foloasele lui într-un
regim de viață sănătos, la fel și obi-
ceiul de a nu lua cina seara târziu,
ci până în ora 19<00.

Dacă vrei neapărat să încerci
și o dietă bazată exclusiv pe cireșe,
nu o ține mai mult de trei zile și
urmărește reacțiile organismului.
E bine să nu mănânci haotic, ci să
le distribui în gustări luate la
aproximativ aceleași ore. Poți

alege porții egale sau să crești con-
stant cantitatea pe care o mănân-
ci.

De asemenea e important să
alegi cireșe proaspete, nu din
compoturi. Ele pot fi și congelate
și luate ulterior ca gustare la birou,
în porții puse în pungi de send-
vișuri. Cireșele congelate țin până
la 10 luni, așa că le poți savura ast-
fel și iarnă.

Cum funcționează?

Prin efectul de detoxifiere,
prin diurez[ dar și prin conținutul
mare de apă și fibre, care dau sen-
zația de sațietate și stimulează ac-
tivitatea metabolismului. Efectul
diuretic e valabil și dacă bei ceai
de cozi de cireșe, recomandat și
celor cu probleme ale rinichiilor.
În plus, potasiul ajută la elim-
inarea sodiului din organism, cel
care e responsabil de proasta cir-
culație și umflarea picioarelor în
special în sezonul cald. Majori-
tatea persoanelor cu exces de
greutate consumă prea multă
sare, uneori fără să își dea seama.
Consumul de apă suficientă
zinic, precum și fructele și
ceaiurile cu efect diuretic pot
contribui la eliminarea sodiu-
lui.
Nu uita< ca în cazul oricărei di-
ete, mănâncă sănătos după ce
ai terminat zilele de dietă. E
important să ai trei mese pe

zi, luate la aproximativ
aceleași ore, cu

două gustări.
Eviți astfel
revenirea

kilo-
gramelor
pe care
le-ai

dat

jos.

Cire;ele sunt ;i ele aliatul nostru `n lupta 
cu kilogramele `n plus



7.15 Moca – mag.
de dim. 11.45 Lu-
mea astro 13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 16.40 Ramon,
dragostea mea
17.45 Păsărica –
ser. turc 21.45
Banca – show
com. 0.25 Detec-
tivi privați – doc-
reality magh. 1.30
Faptele extra -  știri
5.25 În capcană –
ser. germ.

TV2

6.55 Azi dimineața
9.50 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masă 14.35
Biserica vie 15.35
Expres carpatin
16.35 Banca de
școală 18.33 Fami-
lia  19.30 Jurnal
20.05 Planeta albas-
tră 20.30 Jurnal
20.34 Astă seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă-
noapte 24.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de dimi-
neață 10.05 Astro
Show 13.25 Perla
mamelor – ser. am.
14.20 Concursul bu-
cătarilor șefi  16.30
Perechea câștigătoa-
re 17.50 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL  22.40 Între
prieteni – ser. magh.
23.15 Toplist  0.55
Arcașul verde – ser.
am. 3.25 În formă de
top – ser. am. 5.00
Pinguini din Mada-
gascar – ser. am. 

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 mi-
norităţilor 13.30 Cap
compas 14.00 Docu-
mentar 360°-GEO
15.00 Oanapp 16.00 O
singur[ inim[ 17.05
Oanapp 18.00 Vara am-
intirilor 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal
TVR 2 19.45 Sport
20.00 C];tig[ Rom]nia
21.10 Ziua r[zbun[rii
22.50 Discover
Rom]nia 23.10 Cara-
catiţa 0.15 C];tig[
Rom]nia 1.15 Ziua
r[zbun[rii 2.50 E vre-
mea ta! 3.05 Telejurnal
TVR2 3.50 Sport 4.05
Caracati\a 5.00 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 Știr-
ile Kanal D 20.00
Pre\ul fericirii 23.00
Bravo, ai stil! 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.00 Puterea dra-
gostei 4.30 ~n c[u-
tarea adev[rului (r)
6.00 Teleshopping (r)
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
8<30 Ciclism< Turul Ital-
iei 9<30 Omnisport<
Watts 10<15 Tenis< Du-
elul zilei 11<15 Ciclism<
Turul Italiei 12<20 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 13<30 Tenis< Du-
elul zilei 14<25 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
14<55 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
21<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 21<25
Ştirile Eurosport 21<30
Tenis< Duelul zilei 22<35
Călărie< Liga Globală a
Campionilor 23<00
Călărie< Seria Cupei
Naţiunilor, în Canada
23<55 Ştirile Eurosport
0<05 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
2<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 2<30 Te-
nis< 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 Te-
nis< Duelul zilei 

7.00 Jurnal 8.20
Ecranul nostru – em.
în lb. rom. 9.45 Dra-
goste amețitoare –
ser. mex. 10.30 Doc-
torul din provincie –
ser. germ. 13.02 Jur-
nal 13.50 Michela<
gusturile Toscanei -
ser. gastr. engl. 15.15
Dragoste infinită –
ser. turc 16.10 Șase
surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul sor-
ților – ser. turc 22.30
Patrula din Alpi –
ser. it. 21.35 Mafia
ucide doar vara – ser.
it. 23.35 Quo vadis?
– ser. engl-fr-it-
span-germ. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Micaela Ramazzotti,
“O singur[ inim[“ -

16.00 “Teo Show” - 15.00

12 Informa\ia zilei Miercuri 5 iunie 2019Programe TV      

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 schim-
bate 16.45 Umbre din
trecut 18.00 M]ine e o
nou[ zi 19.00 Familia
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Famil-
ia so\ului meu (r) 2.00
Mo;tenirea 2.45 Doc-
torul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea
4.30 Moștenirea 5.15
M]ine e o nou[ zi (r)
6.00 Umbre din trecut 

7.20 Iarna bobocilor
(r) 9.30 Teleshop-
ping 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]r-
cota;ilor 22.30
Starea na\iei 23.30
Betman 23.35 Focus
din inima Rom]niei
0.00 Prim[vara
bobocilor 2.00
Cronica c]rcota;ilor
(r) 4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Orgolii (r)  6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Mati-
nal 9.00 Lumea azi 9.30
Tema zilei 9.45 Tele-
shopping  10.00 Aripile
Nordului 11.00 Ca’n
via\[ 12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor
parlamentare 13.00 Lev-
intza prezintă 13.30
Pofticioşi, la cratiţă!
14.00 Telejurnal 14.55
Vorbe;te corect 15.10
Convieţuiri 16.55 100 de
poveşti despre Marea
Unire 17.00 Aripile Nor-
dului 18.00 Poveste după
poveste 18.30 Cooltura
19.00 Feţe-feţe 19.55 Ju-
rnal Euro 20.00 Telejur-
nal 21.00 România 9
22.10 R[scoala 23.50
Vorbe;te corect 0.00
Telejurnal 0.30 Feţe-feţe
1.25 100 de poveşti de-
spre Marea Unire 1.30
Ion< blestemul iubirii (r)
3.05 Cooltura 3.30 Tele-
jurnal 4.15 Rom]nia 9
5.05 Poveste dup[
poveste 5.30 Via\a satu-
lui 5.55 Imnul Rom]niei 

7.00 :tirile Pro TV
10.30 Vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro TV 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tir-
ile Pro TV 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro TV 20.30
Las fierbin\i 21.30
Curs[ f[r[ fr]ne
23.15 :tirile Pro TV
23.30 Recrutul 1.45
Curs[ f[r[ fr]ne (r)
3.15 Vorbe;te lu-
mea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro TV

8.00 Regina din Sud
(r) 10.15 La bloc (r)
12.30 Familia
Crood (r) 14.30 Eu
și Marley< Cățelușul
(r) 16.15  Bruneta
mea favorit[ 18.15
La bloc 20.30 |int[
sigur[ 22.30 Mulan<
Rise of a Warrior
0.45 |int[ sigur[ (r)
2.30 Mulan< Rise of
a Warrior (r) 4.30
La bloc 5.45 La
M[ru\[ (r)

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 Feti\a mea
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Fructul oprit
23.00 Xtra Night
Show 1.00 Feti\a mea
2.00 Revizie tehnic[
5.15 Feti\a mea (r)
6.00 Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Ilarion Ciobanu,
“R[scoala” - 22.10

Dania Ramirez,
“Curs[ f[r[ fr]ne” -

21.30

Dorothy Lamour,
“Bruneta mea 

favorit[“ - 16.15

Violeta Isfel,
“Familia so\ului

meu” - 19.00

Tamara Buciuceanu,
“Prim[vara

bobocilor” - 0.00
6.00 Gimnastica de
diminea\[  6.30 :tiri
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (re-
luare) 18.30 “Audi-
en\e `n direct”, real-
izator Ioan Ani\a;
19.30 :tirile ITV
20.00 Agenda Pub-
lic[, realizator Stela
C[dar

Informa]ia TV

Vera Pop,
“:tirile ITV” - 19.30
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Poate că va fi la
piscină, poate într-o
grădin[ sau într-un
local elegant, sofisti-
cat, sau poate cu un
dress-code relaxat și
creativ…

Intrăm cât de curând
în sezonul nunților și al
ceremoniilor spectacu-
loase, care mai de care
mai creative. De abia
așteptăm să petrecem, să
ne simțim bine și să ne în-
trecem în cele mai chic
ținute. Dar, tocmai ca să
lăsăm stresul alesului
ținutelor de nuntă la o
parte, am pregătit câteva
sugestii interesante.

De la rochii cu mâneci
în stil pelerină, până la
rochițe scurte, amintind
de moda anilor 80. De la
rochii prețioase, din ma-
teriale bogate, până la
rochii din bumbac, lejere,
confortabile. Avem toate
opțiunile dacă nu știi cum
te îmbraci la o nuntă de
var[.

Rochii de ocazie 
potrivite la o nuntă 
de var[

Felul cum te îmbraci
la o nuntă de var[ depinde
mult de locul unde se în-
tâmplă ceremonia. Dacă
petrecerea este la piscină,
dress-code-ul poate fi mai
relaxat, mai proaspăt, mai
fresh. Dacă este vorba de
o nuntă în grădin[, poți
alege un stil boem, femi-
nin, creativ. Și dacă vor-
bim despre o ceremonie
elegantă, atunci și ținuta
ta trebuie să fie pe mă-
sură.

1. Rochia cu bretele 
stil maiou și volane 
feminine!

Dacă ceremonia nu
este una dintre cele mai
prețioase și sofisticate, o
rochie de acest gen, sim-
plă și de efect, poate fi
varianta ideală ca să arăți
bine și să poți dansa în
voie.

2. Rochia mini 
a la anii 70

Textura cu glitter
strălucește în lumin[ și
este perfectă pentru
nunțile în care nu te vei
desprinde de pe ringul de
dans.

3. Rochia 
vaporoasă, cu 
decolteul pe umeri

Un plus de romantism
nu strică niciodată și ce
este mai romantic și fem-
inin decât o rochie fluidă,
vaporoasă, cu imprimeu
floral și umerii dezgoliți?

4. Rochia lungă, din 
bumbac, cu cordon 
în talie

Cum te îmbraci la o
nuntă de var[, pe plajă? E
vreo rochie mai potrivită
pentru această ocazie
decât cea retro, din bum-
bac, cu cordon în talie?

5. Rochia fluidă,
semitransparentă

Nunțile, dacă nu au
un dress-code impus,
prețios, sofisticat (black
ție sau white ție) pot fi
prilej de a te simți bine și
de a avea libertate de miș-
care. O astfel de rochie
poate fi exact ce ai nevoie.

6. Rochia midi, 
plisată, din texturi 
delicate, diafane

Cum te îmbraci la o
nuntă de var[ dacă vrei să
atragi atenția și în același
timp să menții un stil ef-
fortless, fără prea mare
bătaie de cap? Rochiile
plisate au acel „je ne sais
quoi” ce nu mai necesită
mari artificii stilistice.

7. Rochia midi cu
croiala lalea

Alături de sandale au-
rii simple, eventual cu
câteva accesorii florale pe
cap, acest gen de rochie

este show-stopper, fără
doar și poate. Nu o com-
pleta cu un machiaj de
nuntă strident, ci mai de-
grabă natural.

8. Rochia lungă fără
bretele

Cine a spus că dress-
code-ul Black Tie trebuie
să fie stresant? Poate fi
chiar relaxat, destul de
simplu și prețios, în ace-
lași timp. O rochie strap-
less, ce urmărește linia
corpului, este o variant[
elegantă, ce nu se demod-
ează niciodată. În plus, se
asortează atât de bine cu
genul acela de coafuri de
vara cu bucle lejere, sen-
zuale.

9. Rochia asimetrică 
pe un umăr, stil 
tunică grecească

Oricând e prilej să fii
zeiță, nu-ți refuză acest
drept! Iată, de exemplu,
cum te îmbraci la o nuntă
de var[ în aer liber< o
rochie Greek Goddess,
completată de sandale cu
curele până sus pe gamb[,

și ținuta e gata!

10. Rochia disco

Poate că este vorba de
un cuplu tânăr, poate că
petrecerea este în club sau
poate că tematică nunții
este Dance! Dacă e așa,
acest gen de rochie este
ideală!

11. Rochia stil furou

Deși s-a împământen-
it ideea că rochiile de nun-
tă trebuie să fie prețioase,
opulente, aglomerate de
detalii bogate, o rochie
simplă, tubulară, în stil
furou, poate fi varianta ce
te scoate din mulțime.
Asortează-i încălțăminte
de vara cu aplicații
prețioase sau mergi pe
sandale minimaliste.

12. Rochia cu volane
și imprimeu floral

Cum te îmbraci la o
nuntă de var[ când vrei să
maschezi mici imprefec-
tiuni ale siluetei? 

O rochie tip cămașă
cu pattern floral poate fi

soluția potrivită.

13. Rochia lungă 
cu șliț pe picior

Senzuală, elegant[,
simplă și totuși provoca-
toare< acest gen de rochie
este perfectă cu sandale
aurii sau nude și un
clutch-box prețios.

14. Rochia pelerină 
maxi

Dacă ești invitată la o
nuntă pretențioasă, cu un
dress-code elegant, rochia
cu mâneci pelerină este în
trendurile de sezon și este
exact ce ai nevoie.

15. Rochia lungă 
din textur[ 
prețioasă

Țesăturile prețioase,
lucioase vor rămâne
mereu favorite pe lista de
rochii de nuntă. Acest gen
de rochie, ușor retro, este
deja întreaga ținută.
Asortează-i accesorii sim-
ple, metalice, și o coafură
wet hair și gata!

Rochii de ocazie 
potrivite pentru o nunt[ de var[



7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari,
dragoste curată –
ser. turc 14.35
Walker, copoiul din
Texas – ser. am.
16.40 Ramon,
dragostea mea – ser.
mex. 17.45 Păsărica
– ser. turc 21.45
Banca – show com.
0.25 Detectivi pri-
vați -  reality magh.
5.25 În capcană –
doc-reality germ.

TV2

6.55 Azi dimi-neața
9.53 Azi înainte de
masă 11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurnalul
celor din V4 13.55
Azi după masa 14.35
Banca de școală
15.35 Vârsta 16.35
Unio 28 17.35 Plan-
eta albastră 18.33
Gospodarul maghiar
19.00 Jurnal 20.00
Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jurnal
1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05
Astro show  13.15
Toplist  14.20 Con-
cursul bucătarilor
șefi 16.30 Perechea
câștigătoare – real-
ity show 17.50 Elif
– pe drumul iubirii
– ser. turc 19.00 Ju-
rnal RTL  22.40 În-
tre prieteni – ser.
magh. 1.10 Brand-
mania 2.15 Tribul
alibi – film am. 5.00
Pinguini din Mada-
gascar

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 Teleshop-
ping 13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Natur[
;i aventur[ 14.00 Doc-
umentar 360° Geo
15.00 Oanapp  16.00 O
singură inimă 17.05
Oanapp  18.00 Vara am-
intirilor 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal
TVR 2 19.45 Sport
20.00 Câştigă România!
21.10 Mythica< Puterea
cristalului întunecat
23.10 Caracatița 0.25
C];tig[ Rom]nia  1.25
Mythica< Puterea crista-
lului întunecat (r) 3.10
Telejurnal TVR2 3.50
Caracatița (r) 5.00 Des-
tine ca-n filme 5.55 Im-
nul Rom]niei 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs 8.45
Teleshopping 9.15
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 noas-
tră  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 Știr-
ile Kanal D 

7<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
9<00 Omnisport< Watts
9<30 Tenis de masă< Cir-
cuitul Mondial, la Shen-
zhen, în China 10<35 Te-
nis< Duelul zilei 11<30
Tenis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 13<15 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 14<45 Tenis< Duelul
zilei 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
Omnisport< Watts 21<00
Atletism< Liga de dia-
mant IAAF, la Roma, în
Italia 23<00 Călărie< Seria
Cupei Naţiunilor, la St.
Gallen, în Elveţia 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< Du-
elul zilei 

7.00 Jurnal  8.45
Poșeta 9.45 Dra-
goste amețitoare –
ser. mex. 10.35 Doc-
torul din provincie
13.02 Jurnal 13.45
Michela< gusturile
Toscanei -  ser. gastr.
engl. 15.05 Dragoste
infinită – ser. turc
15.55 Șase surori –
ser. span. 17.00
Agentul Rex  19.35
Labirintul sorților –
ser. turc  20.30 Pa-
trula din Alpi – ser.
it. 22.25 Bine ați ven-
it în dosul lumii –
film fr. 0.50 Choci –
film chil-cr-magh. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Oana Mareş,
“Oanapp” - 15.00

Ilinca Obadescu,
“:tirile Kanal D” -

12.00
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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 M]ine e o nou[
zi 19.00 Familia so\ului
meu 21.00 R[zbunare
pe tocuri 22.00 Moște-
nirea  23.00 Dragoste
cu `mprumut 0.00 Fa-
milia 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 Moș-
tenirea (r) 5.15 M]ine
e o nou[ zi (r) 6.00 Um-
bre din trecut (r)

7<20 Săptămâna neb-
unilor (r) 9<30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11<00
Teleshopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Tele-
shopping 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
R[zboinicii imperiali
22<30 Starea Na\iei
23<30 Betman 23.35
Focus din inima
României 0.00 Du-
minic[ la ora 6 2<00
R[zboinicii imperiali
(r) 4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Orgolii (r) 6<50
Teleshopping

7.00 Matinal 9.00
Cooltura (r) 9.30 Tema
zilei 10.00 Aripile Nor-
dului (r) 11.00 Ca’n vi-
aţă 12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul
României 13.00 Con-
structorii de visuri
13.30 Pofticio;i, la
crati\[! 14.00 Telejurnal
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente 16.55
100 de poveşti despre
Marea Unire 17.00
Aripile Nordului 18.00
Poveste după poveste
18.30 #Creativ 19.00
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 Telejur-
nal 0.30 Feţe-feţe 1.30
R[scoala 3.05 Ade-
văruri despre trecut (r)
3.30 Telejurnal (r) 4.15
România 9 (r) 5.05
Poveste dup[ poveste
5.30 Via\a satului 5.55
Imnul Rom]niei

7.00 :tirile Pro TV
10.30 Vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile Pro
TV 14.00 Lecţii de
viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro TV 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro TV 20.30
Las fierbin\i 21.30
Ultima legiune 23.30
Box - KO;marul lui
Moro;anu 0.30 Ştir-
ile Pro Tv 0.45 Need
for Speed< Începuturi
(r) 3.00 Vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro TV

7.45 Bruneta mea fa-
vorit[ (r) 9.45 La bloc
12.15 Eu și Marley<
Cățelușul (r) 14.00
Hotelul Marigold (r)
16.30 S[lbaticul
18.15 La bloc 20.30
~n spatele liniei in-
amice 22.30 S-a
`nt]mplat ̀ ntr-o var[
0.45 ~n spatele liniei
inamice (r) 2.30 S-a
`nt]mplat ̀ ntr-o var[
(r) 4.00 La bloc (r)
5.30 La Maruţă 7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Feti\a mea 16.00
Observator 17.00 Ac-
ces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Riddick -
Bătălia începe 22.30 ~n
puii mei 23.30 Xtra
Night Show 1.00 Feti\a
mea (r) 2.45 Acces di-
rect (r) 4.15 Feti\a mea
6.00 Observator 

6.00 Gimnastica de
diminea\[  11.30 :tiri
12.00 Agenda Publică
(reluare) 18.30 “Audi-
en\e `n direct” (redi-
fuzare) 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri
22.30 “Audien\e ̀ n di-
rect” (redifuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Adam Beach,
“Aripile Nordului” -

17.00

Colin Firth,
“Ultima legiune” -

21.30

Stela C[dar,
“Agenda public[“ -

20.00

Steve Carell,
“S-a `nt]mplat 

`ntr-o var[“ - 22.30

Silvia Pinal,
“Familia so\ului

meu” - 19.00

Michelle Yeoh,
“R[zboinicii 

imperiali” - 20.30
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     Informa\ia zilei 15Joi 6 iunie 2019 S[n[tate

La fiecare 35 de secunde,
undeva ̀ n lume, cineva este di-
agnosticat cu cancer de s]nge.
~n fiecare an, `n Rom]nia, la
100.000 locuitori sunt diag-
nostica\i 3 pacien\i cu cancere
de s]nge (limfom, leucemie,
mielom multiplu) pentru care
singura solu\ie terapeutic[  o
reprezint[ transplantul de
celule stem hematopoietice.

Pentru mul\i pacien\i cu un an-
umit tip de cancer de s]nge solu\ia
o reprezint[ transplantul de celule
stem hematopoietice, iar pentru
acest lucru au nevoie de un donator
compatibil. Num[rul pacien\ilor
care `;i caut[ un donator compati-
bil `n afara familiei ajunge anual la
aproximativ 80.000. Mai grav este
faptul c[ mul\i dintre ei nu reu;esc
s[ g[seasc[ un donator, reflect[
datele mai multor studii de special-
itate. Cercet[rile de p]n[ acum
arat[ c[ `n peste 70% din cazuri,
donatorul compatibil nu este din
cadrul familiei. De Ziua Mondial[
de Lupt[ ~mpotriva Cancerelor de
S]nge celebrat[ ̀ n fiecare an la data
de 28 mai, speciali;tii trag un sem-
nal de alarm[ ;i fac un apel `n
r]ndul popula\iei de a solidariza cu
nevoia acestor pacien\i devenind
donatori de celule stem hematopoi-
etice. ~n Rom]nia, la ora actual[
sunt 30 de pacien\i care a;teapt[ un
donator potrivit. Datele de p]n[
acum arat[ c[ aproape 50% dintre
pacien\ii rom]ni care nu au dona-
tor `nrudit, nu au nici donatori
compatibili nic[ieri `n lume ;i prin
urmare nu au ;ansa de a face un
transplant de celule stem
hematopoietice care le-ar putea
salva via\a. P]n[ la aceast[ dat[ 222
de rom]ni au beneficiat de un
transplant de celule stem ;i doar 9
dintre ace;tia au g[sit donatorul la
noi `n \ar[. Registrul Na\ional al
Donatorilor Voluntari de Celule
Stem Hematopoietice cuprinde
63.177 rom]ni `nscri;i, un registru
mic comparativ cu  alte \[ri pre-
cum< (Anthony Nolan din Marea
Britanie – 744.103 donatori de
CSH, REDMO din Spania –
449.977 donatori de CSH, Greffe de
Moelle din Fran\a – 333.104 dona-
tori de CSH, Registrul din Italia –
469.399 donatori de CSH, Registrul
din Cehia – 83.466 donatori de
CSH, Registrul din Cipru –
171.226 donatori de CSH, Portu-
galia – 398.887 donatori de CSH,
NMDP din SUA  - 8.884.350 de do-
natori de CSH, ZKRD din Germa-
nia – 8.601.460 donatori de CSH).

Condi\ii pentru a fi 
donator de celule stem
hematopoietice

Orice persoan[ s[n[toas[ cu

v]rsta ̀ ntre 18 ;i 45 de ani poate de-
veni donator voluntar de celule
stem hematopoietice, iar de acum
`nscrierea `n Registrul Donatorilor
se face ;i mai simplu, f[r[ deplasare
la vreun centru al donatorilor de
CSH. ”Nu trebuie dec]t s[ intra\i
pe www.registru-celule-
stem.ro/implicate/, s[ completa\i
un formular cu datele personale de
contact  ;i noi v[ expediem acas[
un kit de raclaj bucal cu
instruc\iuni de folosire – este foarte
u;or s[ v[ recolta\i singuri probele
;i dureaz[ doar 5 minute. Dum-
neavoastr[ ne trimite\i kitul `napoi
`mpreun[ cu consim\[m]ntul ;i un
chestionar medical completate ;i
semnate, noi facem analizele ;i
dac[ totul este `n regul[, v[
anun\[m c[ a\i devenit un poten\ial
donator de celule stem hematopi-
etice. Din acel moment tot ce tre-
buie s[ face\i este s[ a;tepta\i s[ fi\i
contactat. Este foarte posibil s[ nu
v[ contact[m niciodat[, dar dac[
a\i putea fi ;ansa la via\[ pentru
cineva?”, spune Dr. Aurora
Dragomiri;teanu, Director Gen-
eral, Registrul Na\ional al Donato-
rilor Voluntari de Celule Stem
Hematopoietice.

”:ansa unui pacient de a g[si
un donator compatibil este mai
mare `n r]ndul persoanelor din
\ara de origine, de aceea este mare
nevoie ca tot mai mul\i rom]ni s[
se ̀ nscrie ̀ n Registru.” spune Cezar
Irimia, pre\edintele Federa\iei Aso-
cia\iilor Bolnavilor de Cancer.

”Transplantul de celule stem
hematopoietice este o procedur[
standardizat[ de tratament, care se
adreseaz[ bolilor hematologice
grave, congenitale sau dob]dite, ;i
care se efectueaz[ de rutin[ ;i `n
Rom]nia. De cele mai multe ori,
este singura op\iune curativ[ pen-
tru ace;ti pacien\i, este o procedur[
complex[, dar care poate salva vie\i.
~n func\ie de tipul ;i prognosticul
bolii, de v]rsta ;i comorbidit[\ile
pacientului, rata de reu;it[ poate fi
foarte diferit[. ~ncerc[m `mpreun[
cu pacien\ii no;tri s[ ajungem la un
rezultat reu;it pe termen lung, `ns[
lupta este grea ;i de durat[." spune
Conf. Dr. Alina T[nase, medic
hematolog, pre;edinte, Societatea
Rom]n[ de Transplant Medular.

222 rom]ni au beneficiat p]n[
acum de transplant de celule stem
;i doar pentru 9 dintre ace;tia, do-
natorul a fost din Rom]nia. Ceilal\i
;i-au g[sit perechea potrivit[ `n
Germania, Polonia, Marea Britanie,
Italia, Spania, Fran\a, Cipru, Israel,
Grecia, Elve\ia, Suedia, Belgia, Aus-
tria sau India. 

Registrul donatorilor rom]ni
este conectat cu registrele altor 52
de \[ri, care `mpreun[ num[r[ `n
prezent 34.676.179 de donatori de
celule stem hematopoietice. Acest
lucru cre;te ;ansele unui bolnav de
a-;i g[si donatorul compatibil.

 
  

 
   

     
  

   
  

   
 

   
  

   
   

   
  

  
 
  

 
   

  
   

  
 

    
   
 

 
   

 
  

 
 
 
   
 
  
  

   
   

  
 

  
   
   

  

  
 

  
  
  

  
  

   
  

 
 
  

   
 

  
  

   
   

   
  

  
 
  

  
 

   
  

  
   

  
  

   
  

  
  

  
 

   
  

  
 

  

 
   
   

   
  

   
   

   
  

  
   

   
  

    
    

      
   

   
   

   
   

  
  

   
   

   
    

  
  

 
  

 
    

  
  

   
  

  

     

 

 

 
  

  

 
 

  

  
  

   

 
  
   

 
    

  

Devino donator de celule stem
hematopoietice

Ginseng Siberian capsule
de la Hypericum Plant este
un produs cu proprietăți to-
nice, energizante, imunosti-
mulatoare. De asemenea se
dovedește a fi un bun geria-
tric, antistres și de menținere
a echilibrului psihoafectiv.

Ginsengul-siberian este o
plantă cu tradiție în Medicina Tra-
dițională Chineză, având proprie-
tăți similare Ginsengului-coreean
(Panax ginseng). De fapt, Ginsen-
gul-siberian are o tradiție înde-
lungată de consum în toată zona
asiatică (China, Japonia, Coreea
și mai ales Rusia), fiind considerat
o plantă cu excelente proprietăți
adaptogene. Acest lucru înseamnă
că, la un consum regulat, prepa-
ratele din această plantă pot sus-
ține capacitatea proprie a organis-
mului de a se adapta la diferiți fac-
tori de stres, reflectată în întărirea
sistemului imunitar și, mai ales,
în combaterea stărilor de epuizare.
Acesta este deseori utilizat pentru
creșterea rezistenței fizice, având
o acțiune revigorantă și energi-
zantă.

Mențiuni de sănătate

Ginsengul siberian contribuie la<
• menținerea sănătății fizice și
mentale în episoadele de slăbiciu-
ne, extenuare și oboseală și în pe-
rioadele de convalescență
• crește abilitatea organismului de
a se adapta la diverse situații de
stres
• menținerea performanțelor cog-
nitive și mentale (prin facilitarea
circulației sanguine în zona cere-
brală)
• menținerea în limite normale a
tensiunii arteriale (prin facilitarea

circulației sanguine)
• buna funcționare a sistemului
imunitar
• crește rezistența organismului la
infecții
• sporirea rezistenței corpului față
de factorii externi
• încetinește procesul de îmbătrâ-
nire
• îmbunătățește performanța se-
xuală.

Pentru realizarea extractului
au fost folosite rădăcini de Gin-
seng-siberian din plante nemodi-
ficate genetic, neiradiate și necon-
taminate cu metale grele.

Pentru adulți, se recomandă
administrarea a 1-2 capsule pe zi,
în asociere cu mesele principale,
în cure prelungite, dar care să nu
depășească 3 luni. După o pauză
de 1 lună, cura se poate relua.

Ginsengul Siberian de la 
Hypericum contribuie la starea

de echilibru psihoafectiv

    

   
   

      
          

   
  

    

         

  
   

   

           
       

      
     

     
    

 

   

  
   

   
  
   

  
   

  
  

   
   

  
   
 

  
 

    

  
 
 

   
 

   
 

   
    

  
  

   
   

     
   

     
  

   

 

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

Produc[tor suplimente
alimentare angaj[m

personal pentru magazinul
nostru deschis 

`n SATU MARE, 
strada CAREIULUI 4-6.

Căut[m personal asistenți
farmacie, absolvenți de
biologie, chimie  sau persoane
cu o minim[ experien\[ `ntr-
un magazin naturist sau
farmacie, av]nd  cuno;tin\e de
limba maghiar[. Salariu
atractiv și comisioane din
vânzări. 

Informa\ii la 0762.201.892

Magazinul Hypericum
`;i m[re;te echipa


