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Trucuri de styling 
pentru femei scunde

pag. 13pag. 13 “~n slujba comunit[\ii”
Invitat[ Gabriela Urs - director Palatul Copiilor

Duminic[, de la ora 13.00 ;i 20.00, la Informa\ia TV



6.55 Azi dimineața.
9.52 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal de
prânz 13.55 Azi după
masa 14.35 Unio 28
15.35 Gospodarul
maghiar 16.35 vârs-
ta 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 Jur-
nal de închidere

7.00 Iubire dincolo de timp (r)
8.00 Oanapp (r) 9.00 Docu-
mentar 360° Geo (r) 10.00
C];tig[ Rom]nia 11.00 În di-
rect cu viaţa (r) 12.00 Telejur-
nal TvR 2 13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar 360° Geo
15.00 Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 17.00 Româ-
nia… în bucate 17.40 ~n direct
cu via\a 18.45 Sport 19.00
Telejurnal TvR 2 19.35 E vre-
mea ta! 20.00 Gala umorului
22.00 Drag de Rom]nia mea!
(r) 0.00 Femei de 10, bărbați
de 10 (r) 2.00 România… în
bucate (r) 3.00 E vremea ta
3.15 Sport 3.30 Telejurnal
TvR2 4.05 Documentar 360°-
GEO 5.00 Destine ca-n filme
5.55 Imnul Rom]niei 6.00 Cap
compas 6.30 Teleshopping

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Dragoste și ură 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
Lacrimi la Marea Nea-
gră 23.00 Se strigă darul
(r) 1.00 Știrile Kanal D
(r) 2.00 Puterea dra-
gostei (r) 4.30 ~n c[u-
tarea adev[rului (r) 6.00
Teleshopping 6.30 Pasti-
la de r]s 6.45 Ştirile
Kanal D

7<30 Curling< Campionatul
European, la Helsingborg,
în Suedia 8<55 Formula e<
Campionatul FIA 9<55 For-
mula e< Campionatul FIA,
în Arabia Saudită 11<10
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Soelden, în Austria 11<55
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Soelden, în Austria 12<45
Formula e< Campionatul
FIA, în Arabia Saudită
13<45 Formula e< Campi-
onatul FIA , în Arabia Sau-
dită14<00 Formula e< Cam-
pionatul FIA , în Arabia
Saudită 15<00 Sărituri cu
schiurile< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în Aus-
tria 16<00 Sărituri cu schi-
urile< Campionatul Mon-
dial, la Seefeld, în Austria
16<50 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Oslo,
în Norvegia 17<50 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mon-
dială - Turneul celor patru
trambuline 18<50 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Wisla, în Polonia
20<15 Omnisport< Watts
20<30 Ştirile Eurosport
20<35 Formula e< Campi-
onatul FIA , în Arabia Sau-
dită 21<30 Formula e< Cam-
pionatul FIA, în Arabia
Saudită 22<30 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Soelden,
în Austria 23<20 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Wisla, în Polonia
0.25 Ştirile Eurosport 1.30
Formula e< Campionatul
FIA, în Arabia Saudită 2.30
Curling< Campionatul Eu-
ropean, la Helsingborg, în
Suedia 4.00 Sărituri cu
schiurile<Cupa Mondială,
la Wisla, în Polonia

7.00 Jurnal 8.15 Cin-
ci continente 8.50
Poșeta 9.40 Labirin-
tul sorților – ser. turc
10.30 Don Matteo
ser. it. 13.02 Jurnal
14.50 Amintirea
maghiarilor la
veneția 15.20 Doc-
torul de pe munte –
ser. germ. 16.10
Dragoste infinită –
ser. turc 17.00 Don
Matteo – sr. it. 19.40
Labirintul sorților –
ser. turc 22.45 Sub
cerul Romei 2/1 –
film germ-it.

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.45 Las[-m[ s[ zbor
(r) 13.45 Teleshop-
ping  14.00 Legea iu-
birii (r) 15.00 O sin-
gura privire 16.00
Dragoste de contra-
bandă 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea
iubirii 19.00 Las[-m[
s[ zbor 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.00
Las[-m[ s[ zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
traband[ (r) 2.45 Ini-
mi ;i lacrimi (r) 4.15
Pre\ul dragostei (r)
4.45 Legea iubirii (r)
5.00 Legea iubirii (r)
6.30 Dragoste de con-
trabandă (r)

7.20 Paradisul fe-
meilor(r) 9.30 Te-
leshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshoping 11.30
Camera de râs
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de
r]s 14.30 Teleshop-
ping 15.05 Focus
16.00 Paradisul fe-
meilor 18.00 Focus
18 19.30 Flash
monden 20.00 Șe-
ful 22.00 Subur-
bicon 0.30 Șeful (r)
2.30 Constantin 60'
3.30 Familia 5.30
Focus 6.50 Tele-
shopping

7.00 Matinal 9.45 Mi-
cile vedete în bucătărie
10.00 Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Parla-
mentul României
13.00 Disp[ru\i f[r[
urm[ 14.00 Telejurnal
14.55  vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Lumea azi 17.35
Yanxi, palatul sus-
pinelor 18.35 Nadine
19.30 vorbe;te corect!
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.00
Preşedinte pentru
România 22.35
Alexandru 1.30 Na-
dine (r) 2.17Lumea azi
(r)  2.40 Alexandru (r)
5.30 Imnul României
5.35 Preşedinte pen-
tru România (r)6.30
Preşedinte pentru
România (r) 

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[ru\[
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tir-
ile Pro Tv 20.30
vocea României
vlad (r) 0.45 Las
fierbinți (r) 2.45
Las fierbinți (r)
3.45 vorbe;te
lumea  6.00 Ce se
întâmplă, doctore?
(r) 6.30 Arena
buc[tarilor

8.00 A fost odată
Curly 10.15 La bloc
(r) 12.30 Ninja în va-
canță (r) 14.15 n va-
canta la Paris (r)
16.15 Dragostea
costă! 18.15 La bloc
20.30 Amintiri du-
reroase  22.30 Tă-
cerea mieilor 1.00
virgina Americană
(r) 2.45 Tăcerea
mieilor (r) 5.15 La
bloc (r)  6.00 Marvel
Anime - X-men 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 Gazda per-
fect[ 16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 iUmor (sezon
nou) 22.15 Mangali\a
23.15 Antitalent (r)
1.30 Sf]r;itul copil[-
riei 3.00 Acces direct
(r) 5.00 Intrusul 6.00
Observator

7.00 :tiri 7.30 Gim-
nastica de diminea\[
8.00 Agenda public[
(reluare) 12.00 :tiri
18.00 Audiențe în
direct, realizator Eva
Laczko (r) 19.30 :tiri
20.00 Agenda pub-
lic[, realizator Stela
C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Nadine,
“Nadine”  - 18.35

Smiley,
“Vocea României”  

- 20.30

Stela C[dar,
“Agenda Public[“ -

20.00

Diane Baker,
“Tăcerea mieilor”

- 22.30

Fernanda Yepez,
“Las[-m[ s[ zbor” 

- 19.00

Diana Bart,
“Flash monden” 

- 19.30

Director general - D. P[curaru
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7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.15
Întâmplări din spital
– ser. span. 14.35
Tătici model – ser.
magh. 16.45 victoria
– ser. mex. 17.50 Ma-
ma – ser. turc 20.20
Tătici model – ser.
magh.  21.25 Apasă
butonul, frate – game
show 23.40 Detectivi
privați – ser. docre-
ality magh. 0.50 Se-
crete de familie – ser.
magh. 3.25 Sherlock
și Watson – ser. am.

TV2

7.00 Mag. de
dimineață 10.05 As-
tro show 12.50
Călăuză pentru puști
14.30 Bucătarul șef
ca un vIP - gastro-
reality 17.00 Mica
mea familie – ser.
turc  18.10 Între pri-
eteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL
21.05 Bucătarul șef
ca un vIP – gastro-
reality 23.30 Între
prieteni – ser. magh.
0.55 Băieți buni - ser.
magh. 3.35 Arcașul
verde – ser. am.

RTL Club
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Recunoa;tem c[ materi-
alul ce urmeaz[ este inspirat
din trista poveste a ursului
lovit de ma;in[ ;i l[sat s[ ag-
onizeze timp de 18 ore pe o
;osea din jude\ul Harghita.
~ntr-un final autorit[\ile au
g[sit drept solu\ie
`mpu;carea animalului ;i
`nl[turarea lui de pe ;osea cu
un buldozer.

Cu siguran\[ ;ti\i aceast[ trist[
`nt]mplare ;i a\i tras singuri o
concluzie de aceea nu vom intra
`n alte detalii, pentru c[ ̀ ntr-o ast-
fel de situa\ie ;i cu o asemenea
reac\ie, ele sunt de prisos. vom
face `n schimb altceva, vom
prezenta c]teva curiozit[\i despre
aceste minunate necuv]nt[toare,
care bucur[ cu prezen\a lor
aceast[ \ar[ minunat[ de care un-
eori ne batem joc. 

1. Ursul este cel mai mare car-
nivor de uscat> este un animal
mare, cu corp greoi, masiv și în-
desat, cap rotund cu bot alungit și
picioare scurte și groase terminate
în ghiare puternice.

2. Există nouă specii de urs,
majoritatea trăind în pădurile din
Europa, Asia și cele două Americi
(excepție face ursul polar)< ursul
brun, ursul negru american, ursul
tibetan, ursul negru cu ochelari,
ursul soare, ursul leneș, ursul peș-
terilor, ursul panda și ursul polar.

3. Șapte din cele nouă specii
de urs sunt amenințate de dispar-
iție datorită vânătorii excesive și a
defrișărilor masive> singurele
specii cu risc redus de dispariție
sunt ursul polar și ursul brun
american, datorită numeroaselor
eforturi de protecție depuse.

4. Urșii merg de obicei în pa-
tru labe, însă se pot ridica și în
două și se pot deplasa așa câțiva
metri> este considerat un animal
plantigrad, adică merge pe talpele
și călcâiele picioarelor, asemenea
omului.

5. Urșii sunt clasificați un mod
greșit drept carnivori, de fapt din
toate mamiferele carnivore, ursul
este cel mai puțin carnivor, mate-
ria vegetală constituind majori-
tatea în hrana lor> este mai de-
grabă un animal omnivor (și
oportunist) pentru că mănâncă
orice găsește (mai ușor).

6. Înfricoșătorul urs grizzly
este o subspecie a ursului brun>
acesta trăiește în America de
Nord, este foarte asemănător cu
ursul negru american, diferența
fiind făcută de comportamentul
s[u mult mai agresiv și de faptul
că este, în principal, un animal

noc-
turn.

7. Ursul brun
este cea mai mare și rezistent[
specie de urs> acesta poate ajunge
la o greutate de 1.000 de kg și
poate trăi în jur de 30 de ani în
sălbăticie și 50 de ani în captivi-
tate.

8. Ursul soare este cel mai mic
din familia Ursidae, el ajunge la o
greutate de 80 kg și trăiește în Asia
de Sud și Sud-Est.

9. Ursul polar este cel mai “car-
nivor” dintre toate speciile de urs,
de asemenea, este și cel mai bun
înotător, capabil să înoate până la
35 de km odată, spre deosebire de
ceea ce vedem în reclame, ursul
polar nu bea Coca-Cola.

10. Există multe teorii cu
privire la hibernarea urșilor. Mulți
oameni de știință afirmă că este
impropriu spus “hibernare”
deoarece temperatura corpului
urșilor rămâne constant[ pe pe-
rioada iernii și nu scade consid-
erabil, cum se întâmplă în cazul
animalelor care hibernează cu
adevărat.

11. Până în secolul 19, în
România ursul brun se găsea pe
întreg teritoriul țării, acesta a fost
exterminat din zonele de câmpie
și deal datorită agriculturii și creș-
terii animalelor.

12. Ursul american (Ursus
americanus) este unul dintre cele
mai mari mamifere de uscat și cel
mai răspândit urs - aproximativ
700.000 de exemplare.

13. Toți puii se urși se nasc
foarte mici (200-700g), sunt orbi,
nu au p[r, le lipsesc din\ii și arată
ca puii se șobolan, hrănindu-se cu
laptele foarte hrănitor al ursoaicei,
cresc foarte repede și la prima
ieșire din bârlog sunt deja ușor
de recunoscut drept ursuleți.

14. La urșii care au o singură
pereche (ursul soare și ursul
leneș, masculii sunt cu 10-
25% mai grei decât
femelele. ~n cazul speci-
ilor cu mai multe
perechi, masculul
poate fi și de două ori
mai greu.

15.
Celebrele

căciuli de blană
purtate de soldații britanici sunt
confecționate din blana urșilor ne-
gri americani.

16. Urșii grizzly pot mânca și
de 40 de ori pe zi (100.000 de
calorii)

17. Ursul polar își închide
nările când înoată.

18. 40% dintre puii de urs nu
ajung la maturitate, acesta este un-
ul dintre motivele pentru care ur-
soaicele sunt unele dintre cele mai
feroce femele din regnul animal
când vine vorba de protecția
puilor.

19. Pielea din jurul gâtului un-

ui urs este de 20 de ori mai groasă
decât cea a omului.

20. Cel mai timpuriu urs
cunoscut este Ursavus elemensis,
acesta a fost un urs de mărime
mică, aproximativ cât un câine,
care a trăit în zonele subtropicale
ale Europei în Miocen (perioada
ce începe acum 23 de milioane de
ani și se termină acum 5 milioane
de ani).

21. Ursul panda uriaș este cea
mai amenințată specie de urs, se
fac eforturi uriașe pentru conser-
varea acestei specii care în prezent
numără în jur de 1.600 de exem-
plare.

22. Adesea, koala este denumit
și “urs koala” în ciuda numelui des
folosit, koala nu este un urs ade-
vărat, ci un marsupial.

23. Cele mai apropiate rude
(în viață) ale ursului sunt pini-
pedele> acestea sunt un grup de
mamifere semi-acvatice ce in-
clude foca, morsa, leul de mare și
focile cu blană.

24. Urșii sunt animale foarte
inteligente, aceștia au capacitate
de navigare mult superioară omu-
lui, o memorie excelentă, un creier
destul de mare și pot folosi unelte
în diferite contexte de la joacă la
vânat.

25. Mirosul, văzul și
auzul urșilor sunt ex-
trem de fine, aceștia
pot mirosi mâncarea,
partenerul, puii și alte
animale de la kilometri
depărtare.

Continuare `n
num[rul viitor

~n `ntreaga lume se fac eforturi uria;e pentru
salvarea ur;ilor ;i conservarea anumitor specii



8.05 Desene ani-
mate 11.05 Trend-
mania 12.40 Maga-
zin pentru meca-
nicii auto 13.15
Bagajul - mag. turis-
tic  14.50 În capcană
- docreality germ.
15.25 Hanta Boy -
film am. 17.20
Columbo - ser. am.
20.55 Omul-Păian-
jen - ser. am. 23.35
Într-o alertă mortală
- film am. 2.00 Ma-
mă! - film am. 4.00
Evadarea - ser. am. 

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul 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 Ju-
rnal mondial 22.51
Astă noapte  1.02
Jurnal de închidere

7.35 Clubul de puști
10.30 Star Wars –
ser. am. 12.15
Brandmania 12.50
Autogram – pentru
șoferi  15.00 Secolul
XXI. -  legendele
trăiesc cu noi 15.35
Băieți buni  – ser.
magh. 16.45 Fosta
mea prietenă super
– film am. 19.00 Ju-
rnal  RTL  21.00 X-
Faktor – show 0.15
vrăjitorul de pantofi
– film am. 2.15 Haos
total – film am.

7.00 Documentar 360°
Geo 8.00 România…în
bucate (r) 8.30 Gener-
aţia Fit 9.00 Sid, micul
savant 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 Gala Umorului
15.00 Femei de 10, băr-
bați de 10 17.00 Zile cu
stil 17.30 Motorvlog
18.00 Memorialul
Durerii - o istorie care
nu se `nva\[ la ;coal[
18.50 Sport 19.00 Tele-
jurnal TvR 2 19.35 E
vremea ta! 20.10 C[ile
iubirii 22.10 Dragoste și
sânge 23.55 Zile cu stil
0.25 Motorvlog (r) 0.55
C[ile iubirii (r) 2.41
Dragoste și sânge (r)
4.15 Sid, micul savant
(r) 5.05 D’ale lu’ Mitic[
5.55 Imnul României
6.00 Motorvlog 6.30
Telehopping

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Pe urmele pan-
terei roz 11.00
Sport, dietă şi o ve-
detă 11.30 Teles-
hopping 12.00 Știri-
le Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
(r) 15.00 ROventu-
ra 16.00 Puterea
dragostei 18.00 Ști-
rile Kanal D 19.00
Puterea dragostei
20.00 Se strigă darul
22.00 Moldovenii
23.30 Cash Taxi
1.00 Știrile Kanal D
(r) 2.00 Puterea
dragostei (r) 5.00
ROventura (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s (r)
6.45 Știrile Kanal D 

7<00 Omnisport< Watts
7<30 Curling< Campi-
onatul European, la
Helsingborg, în Suedia
9<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soelden,
în Austria 9<25 Formu-
la e< Campionatul FIA,
în Arabia Saudită
11<05 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Levi, în
Finlanda 12<10 Om-
nisport< Watts 12<25
Fotbal< Premier League
13<25 Fotbal< Regatul
Unit 14<25 Fotbal< Pre-
mier League 21<30
Călărie< Circuitul
Campionilor Global, în
Cehia 22<15 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mon-
dială, la Wisla, în Polo-
nia 23<10 Ştirile Eu-
rosport 23<15 Călărie<
Circuitul Campionilor
Global, în Cehia 0<15
Ştirile Eurosport 0<20
Curling< Campionatul
European, la Helsing-
borg, în Suedia 2<30
Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la
Wisla, în Polonia 4<00
Formula e< Campi-
onatul FIA, în Arabia
Saudită 5<00 ~not< ISL,
la Londra, în Regatul
Unit 6<00 Curling<
Campionatul Euro-
pean, la Helsingborg,
în Suedia 

7.00 Jurnal 7.55
Harta 8.55 Prei-
etenii lui Noe 9.30
Modă și design
10.30 Îngerul păzi-
tor – ser. am. 13.02
Jurnal 12.05 Muz-
ică de prânz 14.30
Aventurierul și lady
– ser. engl. 15.35
Doc Martin – ser.
engl. 16.30 Legen-
da de pe tren – film
magh. 18.00 Înger
gastronomic  20.45
Ucigașii de fantome
– film am.  22.35
Cel cu un singur
ochi – western am.  

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Isabella Orsini,
“Dragoste 

;i s]nge” - 22.10

David Niven,
“Pe urmele 

Panterei Roz” - 8.45
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7.30 Numai iubirea
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.15 Teleshopping
11.45 Lasă-mă să
zbor (r) 14.00 Legea
iubirii (r) 15.00 O
singur[ privire 16.00
Dragoste de contra-
bandă 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea
iubirii 19.00 Lasă-mă
să zbor (r) 21.00 Fi-
icele doamnei Fazilet
22.00 Pre\ul dra-
gostei  23.00 Lacrimi
de iubire  0.15 Lasă-
mă să zbor (r) 2.15
Dragoste de contra-
bandă (r) 3.00 Inimi
;i lacrimi 4.00 Pre\ul
dragostei (r) 5.00
Legea iubirii (r) 5.45
Inimi ;i lacrimi 6.45
Dragoste de contra-
bandă (r)

7.20 Paradisul fe-
meilor 9.30 Tele-
shopping 10.30
Flash monden (r)
11.00 Secrete de stil
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Tele-
shopping 13.30
Gr[be;te-te `ncet
15.30 Francois vil-
lon, poetul vaga-
bond 18.00 Focus
18 19.30 Flash
monden 20.00
Harababura 22.30
Poveste din Bronx
1.00 Casa Charnel
3.00 Poveste din
Bronx (r) 5.00 Fo-
cus (r) 6.00 Secrete
de stil (r)  6.30 Cu
lumea-n cap 6.50
Teleshopping

7.00 Cronici Meditera-
neene 7.30 Politică şi del-
icateţuri (r) 8.30 Aven-
tur[ urban[ 9.30 Con-
structorii de visuri 10.00
vreau să fiu sănătos
11.00 Levintza prezintă
11.30 Observatori la Par-
lamentul European 12.05
Bukovina-ţara Oame-
nilor fagi, ţara Unirii ade-
vărate… 13.30 Iubiri
celebre 14.00 Telejurnal
14.30 Ora regelui 15.30
Replay 17.00 vedeta pop-
ular[ 19.00 Teleenciclo-
pedia 20.00 Telejurnal
21.00 Dosar Rom]nia
22.00 Tut< destinul unui
faraon 23.00 Profesion-
iştii... cu Eugenia vodă
0.00 #Creativ 0.35 An-
chetele comisarului An-
tonescu 1.30 Teleenciclo-
pedia 2.20 Tut< destinul
unui faraon (r) 3.10 Mo-
mentart 3.20 vorbe;te
corect! (r) 3.25 viaţa sat-
ului (r) 5.30 Imnul
Rom]niei 5.35 Teleshop-
ping 6.30 Preşedinte pen-
tru România (r)

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed
la Pro Tv 11.00
Dr. Dolittle 3 -
Știrile PRO Tv
13.00 Apropo Tv
14.00 Idilă cu dă-
daca mea 16.00
vocea României
(r) 19.00 Ştirile
Pro Tv 20.00
Omul-Păianjen<
Întoarcerea acasă
22.30 Edge of To-
morrow< Prizonier
în timp 0.45 Profu'
(r) 1.45 Idilă cu
dădaca mea (r)
3.30 Superspeed la
Pro Tv 4.00 Dr.
Dolittle 3 (r) 6.00
Lecţii de viaţă 

8.00 Ce spun româ-
nii (r) 10.00 La bloc
(r) 12.15 Dragostea
costă! (r) 14.15 Am-
intiri dureroase (r)
16.15 O nunt[ de
pomin[ 18.15 La
bloc 20.30 Saga
Amurg< Zori de Zi -
Partea I 22.45
Străinul 0.45 Saga
Amurg< Zori de Zi -
Partea I (r) 3.00
Str[inul (r) 5.00 La
bloc (r) 6.00 Marvel
Anime  - Iron Man 

7.00 Observator 9.30 Al-
addin și regele hoților
11.00 Câinele extraterestru
13.00 Observator 13.15
Sacrificiul (r) 15.30 Chefi
la cuțite (r) 19.00 Obser-
vator 20.00 Te cunosc de
undeva 23.15 Casa întoarsă
pe dos 1.30 Prizonieri 4.15
Câinele extraterestru (r)
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
via\a la \ar[ 10.00
Spiridu; Ghidu; 15.30
Info Studio, realizator I.
Anița;, invitat Ioan Gandi
- fermier din Maramure;
17.00 La psiholog, real-
izator I. vladimirescu, in-
vitat[ Ioana Zaharia
18.00 Taina credin\ei (lb.
maghiară), realizator Eva
Laczko 19.00 :tirile săp-
tămânii 22.00 “S[n[tate,
frumuse\e, stil”, invitat[
Elena Popa - psihoter-
apeut
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Iuliana Tudor,
“Vedeta popular[“ -

17.00

Justin Bartha,
“Idil[ cu d[daca

mea” - 14.00

Ioan Gandi, invitat
la “Info Studio” -

15.30

Baris Arduç,
“Pre\ul dragostei” -

22.00

William Zabka,
“O nunt[ de

pomin[“ - 16.15

Callum Blue,
“Casa Charnel” -

1.00
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În ultimii ani, interesul
pentru tot ceea ce înseamnă
educaţie non-formală este
tot mai crescut. E un lucru
bun, în opinia specialiştilor
care consideră că activităţile
extraşcolare pot juca un rol
important în ceea ce
priveşte dezvoltarea person-
ală. 

Metodele de predare, pre-
cum şi cele de învăţare sunt
diferite în cazul celor două tipuri
de educaţie, formală, respectiv
non-formală. 

Activitate din mediul 
social

Cea clasică, educaţia for-
mală, este importantă şi e tre-
cută în revistă de toţi cei care
urmează cursurile şcolare. Cea
non - formală, într-un cadru
profesionist, urmăreşte să im-
plice, prin acţiunile sale, nu-
meroase persoane din diverse
medii. Toate aceste activităţi,
formale şi non-formale, au un
rol deosebit în dezvoltarea per-
sonalităţii tinerilor. Tot special-
iştii ne spun că educaţie formală,
non-formală şi informală,
fiecare prin raza sa de acţiune,
contribuie la formarea person-
alităţii omului, o personalitate
ce să fie capabilă să se adapteze
situaţiilor noi, să fie creativă şi
responsabilă. Ne oprim puţin
atenţia asupra educaţiei non-
formale, care cuprinde influenţe
educative ce se desfăşoară în
afara clasei sau prin activităţi
opţionale sau facultative. Ca loc
de desfăşurare, se poate încadra
foarte simplu şi pe scurt în
mediul social. 

Necesitatea de acţiune

Educaţia non-formală

răspunde în mod adecvat la
necesităţile de acţiune, echili-
brând funcţia de predare, facil-
itând contactul cu cunoştinţele
deja acumulate. Ea răspunde de
fapt intereselor noastre,
nevoilor, aspiraţiilor pe care le
avem. Educaţia non-formală
este o altfel de educaţie. Con-
ceptul nu este nou, datând din
anii 1960, încă de la acea vreme
completând educaţia formală.
Educaţia non-formală se face de
fapt prin activităţi utile, dar în
acelaşi timp plăcute şi care joacă
un rol important în a ne deter-
mina să facem ceva. 

Voluntariat pentru 
obţinerea de cunoştinţe 
şi abilităţi noi

La acţiuni cuprinse în sfera
educaţiei non-formale par-
ticipăm în mod voluntar. Sunt
activităţi cu caracter practic. Ne
implicăm de bunăvoie, fără a
avea aşteptări de genul unor rec-
ompense, cum sunt notele de la
şcoală. Metodele care sunt
folosite în educaţia non-formală
sunt diversificate şi interactive.
Ele au ca obiectiv principal
obţinerea unor cunoştinţe şi ap-
titudini noi. 

Ne învaţă cum să le punem
totodată în practică. Lecţii de
dezvoltare personală denumite
activităţi de echipă, jocuri de rol,
dezbateri. 

Specialiştii mai spun că par-
ticiparea la activităţi de educaţie
non-formală atrage de la sine o
mulţime de avantaje. Cei impli-
caţi au parte de oportunităţi ce
le oferă noi perspective şi expe-
rienţe ce îi ajută să crească pe
plan personal. 

Educaţia non-formală este
accesibilă tuturor, oferindu-ne
noi perspective şi oportunităţi
atât pe plan personal, cât şi pro-
fesional. 

Rolul educa\iei non-formale 
în dezvoltarea personal[ă

Cu siguranţă aţi observat
că în rândul de cunoştinţe
sunt persoane care par să
atragă ca un magnet, au caris-
mă, sunt vorbăreţi, par in-
teresanţi şi reprezintă o com-
panie plăcută. 

Aceşti oameni investesc de
regulă în imaginea lor, nu în sen-
sul că merg frecvent la shopping,
ci în sensul că sunt prieteni cu
lectura, sunt activi în mediul so-
cial, sunt oameni informaţi. 

Sinceritatea conversaţiei

Speakerii inspiraţionali,
trainerii în dezvoltarea person-
ală, consideră că încrederea în
sine se construieşte pas cu pas.
O încredere în forţele proprii,
carisma, se clădesc. În cadrul
cursurilor specifice, suntem în-
văţaţi încă de la bun început să
salutăm, să folosim o formulă de
salut, cum de altfel este şi civi-
lizat şi ţine de cei şapte ani de-
acasă. Acest prim contact cu oa-
menii, chiar şi cu un grup de oa-
meni noi, ce nu i-am mai întâlnit
până acum, ne aduce mai
aproape de ei. Aşadar, totul în-
cepe cu un salut. Încercând să
ne integrăm într-o conversaţie,
e bine să ştim următorul lucru,
şi anume că pentru a fi plăcuţi
de cei din jur, noi suntem aceia
care trebuie să arătăm că ne face
plăcere să discutăm cu grupul
cu pricina. Partenerilor de dis-
cuţie le place să vadă că au în
faţa lor un om sincer. Le mai
place să discute cu un om infor-
mat, dar care nu acaparează con-

versaţia. 

Cine e interesant<
noi sau interlocutorul?

Altfel spus, e indicat să nu
încercăm să transformăm o con-
versaţie într-un monolog, să nu
încercăm să părem interesanţi,
ci dimpotrivă, să ştim să îi as-
cultăm pe cei din jur. Asta nu va
face altceva decât să atragă sim-
patie. Un alt aspect la care
făceam referire în rândurile de
mai sus se referă la a nu încerca
să părem cei mai interesanţi oa-
meni din lume. Desigur, ne vom
susţine punctele de vedere, dar
asta nu înseamnă că vom aca-
para întru totul conversaţia. Este
recomandat să încercăm să con-
versăm cu oameni noi, să iden-
tificăm în mediul social şi alte
grupuri decât cele cu care ne-
am obişnuit deja. Asta înseamnă
să ieşim din zona de confort şi
să ne îndreptăm spre zona în
care putem învăţa alte lucruri in-
teresante de la oameni noi.

Factor determinant 
al popularităţii

Pe lângă toate aceste detalii,
e recomandat să acordăm atenţia
cuvenită propriei noastre per-
soane, să ne respectăm pe noi
înşine, să ne cunoaştem abil-
ităţile şi talentul, capacitatea or-
ganizatorică, pentru a putea să
le arătăm şi celor din jur cine
suntem cu adevărat. Încrederea
în noi înşine reprezintă un factor
determinant al popularităţii
noastre. 

Carisma ;i încrederea 
în for\ele proprii



8.05 Desene ani-
mate 11.05 Ești
mare! 11.35 Tocul –
mag. pt. femei 12.40
Super Car – mag. pt.
șoferi 14.20  Andri’s
Kitchen -  show gas-
tronomic 14.50 În
capcană - docreality
germ. 15.20 Să nu
mă perturbați! –
com. fr. 23.00 22 de
mile - thriller am.
1.00 Power Rangers
- f ilm am. 4.40
Agentul Alex - ser.
pol.

TV2

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

7.35 Clubul de puști
10.05 Star Wars<
aventurile familiei
Freemaker – ser. am.
11.35 Lifestyle 12.30
Aventurierii – mag.
turistic 13.45 Hotelul
anului 15.10 Street
Kitchen – gastro-re-
ality 16.30 La ce
visează fetele?  - film
am. 19.00 Jurnal RTL
19.55 Băieți buni –
ser. magh. 21.00
Kong< insula creieru-
lui -  film am. 22.30
Porțile întunericului
– thriller can.

7.00 Documentar 360°-
GEO 8.00 Rom]nia... `n
bucate 8.30 vibe By Ioana
voicu 9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natur[ ;i aventur[ 11.00
Destine ca-n filme 12.00
Genera\ia Fit 12.30
S[n[tate cu de toate 13.10
Duminica filmului româ-
nesc< Un echipaj pentru
Singapore 15.00 Drag de
Rom]nia mea! 17.00
D'ale lu' Mitică 18.00
Re\eaua de idoli 18.50
Sport 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.35 E vremea ta!
20.10 Duminica filmului
românesc< Furtună în Pa-
cific 21.50 Discover Ro-
mania 22.10 Filmul de
art[< ~mp[rat ;i asasin
1.00 Re\eaua de idoli 1.55
Memorialul durerii - o is-
torie care nu se `nva\[ la
;coal[ 2.45 Un echipaj
pentru Singapore (r) 4.25
Furtună în Pacific 5.55
Imnul României 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Telshopping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Tele-
shopping 8.45 Teo
Show (r) 10.30
ROventura (r) 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D 13.00
În căutarea adevăru-
lui (r) 14.30 Asta-i
România! 16.00 Put-
erea dragostei  18.00
Știrile Kanal D 19.00
Puterea dragostei
20.00 Roata norocu-
lui 22.00 Asta-i Ro-
m]nia! 23.30 Știrile
Kanal D (r) 0.30
Roata norocului
2.30 Puterea dra-
gostei (r) 5.30 Pastila
de r]s 6.00 Teleshop-
ping 6.30 Pastila de
r]s (r) 6.45 Știrile
Kanal D

7<30 Curling< Campionat-
ul European, la Helsing-
borg, în Suedia 9<30 Sări-
turi cu schiurile< Cupa
Mondială, la Wisla, în
Polonia 11<05 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Levi, în
Finlanda 12<15 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Wisla, în Polonia 14<15
Schi alpin< Cupa Mondi-
ală, la Levi, în Finlanda
15<15 Curling< Campi-
onatul European, la Hels-
ingborg, în Suedia 16<45
Sanie< Cupa Mondială, la
Innsbruck, în Austria
17<25 Fotbal< Regatul Unit
18<25 Fotbal< Premier
League 20<30 Formula e<
Campionatul FIA, în Ara-
bia Saudită 21<15 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Levi, în Finlanda 22<00
Ştirile Eurosport 22<05
Schi alpin< Cupa Mondi-
ală, la Levi, în Finlanda
22<35 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Levi, în Fin-
landa 23<10 Ştirile Eu-
rosport 23<20 Formula e<
Campionatul FIA, în Ara-
bia Saudită 0<15 Ştirile Eu-
rosport 0<20 ~not< ISL, la
Londra, în Regatul Unit
1<15 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Wisla,
în Polonia 2<30 Sanie< Cu-
pa Mondială, la Inns-
bruck, în Austria 3<30
Sanie< Cupa Mondială, la
Innsbruck, în Austria 4<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Wisla, în
Polonia 5<15 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Levi, în
Finlanda

7.00 Jurnal 8.00
Înger gastronomic
9.00 Emisiuni re-
ligioase 12.00 Slu-
jbă religioasă uni-
tariană 13.02 Jur-
nal 13.50 Muzică
de prânz  14.25
Munții Tatra – ser.
germ.  16.00 Căs-
nicia lui Szüts
Mara – film ro-
mantic magh.
18.25 Cartea de
bucate a lui Bor-
bás Marcsi 22.15
Trezoreria - film
magh.  

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Gong Li,
“~mp[rat 

;i asasin” - 22.10

Florentina Opri;,
“Sport diet[ 

;i o vedet[“ - 7.30
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7.15 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.45 Lasă-mă să zbor
(r) 14.00 Legea iubirii
15.00 O singur[
privire 16.00 Dragoste
de contrabandă 17.00
Inimi ;i lacrimi 18.00
Legea iubirii 19.00
Lasă-mă să zbor (r)
21.00 Fiicele doamnei
Fazilet 22.00 Pre\ul
dragostei 23.00 Lacri-
mi de iubire 0.00
Lasă-mă să zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
traband[ (r) 2.45 Ini-
mi ;i lacrimi (r) 3.45
Ce se `nt]mpl[, doc-
tore? (r) 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00
Legea iubirii (r) 5.45
Inimi ;i lacrimi 6.45
Dragoste de contra-
band[  (r)

7.20 Camera de r]s
(r) 8.10 Happy News
8.45 Casa< construcţie
şi design 9.20 Tele-
shopping 10.30 Focus
- Ediție specială -
Alegeri prezidențiale
11.00 În bucătărie cu
Horia vîrlan 12.00
Teleshopping 13.30
Parașutiștii 15.30 Fo-
cus - Ediție specială -
Alegeri prezidențiale
16.00 Cronica cârco-
taşilor (r) 18.00 Focus
18 19.30 Flash mon-
den 20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
naţiei - Best of 23.00
Filantropica 1.00
Grăbește-te încet (r)
3.00 Filantropica (r)
5.00 Flash monden
5.50 Starea na\iei 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 10.00 ~n
gr[dina Danei 10.35
viaţa satului 12.00
Edi\ie special[ 12.10
via\a satului 13.00
Tezaur folcloric 14.00
Telejurnal 15.00
Politic[ ;i delicate\uri
16.00 Edi\ie special[
16.15 Handbal mas-
culin< CS Dinamo Bu-
cure;ti - HC Buz[u
18.00 Edi\ie special[
20.00 Telejurnal 20.30
Preşedinte pentru
România 0.10 Replay
1.40 Iubiri celebre 2.10
Bukovina-ţara Oame-
nilor fagi, ţara Unirii
adevărate… (r) 3.30
Telejurnal (r) 3.50
Universul credinţei (r)
4.13 Tezaur folcloric
(r) 5.00 ~n gr[dina
Danei 5.25 Imnul
Rom]niei 5.30 Cronici
Mediteraneene 6.30
Universul credin\ei

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâm-
plă doctore? 10.30
Arena buc[tarilor
11.00 Acas[ - Știrile
PRO Tv 13.00 Știr-
ile PRO Tv 14.00
Profesorul Trăsnit și
Clanul Klump (r)
16.00 visuri la cheie
18.00 România, te
iubesc! 19.00 Ştirile
Pro Tv 20.45 Ştirile
PRO Tv - Ediție
Specială 21.30 În-
tâlnire explozivă
23.45 Ted 2.00
Apropo Tv (r) 3.00
Profesorul Trăsnit și
Clanul Klump (r)
5.00 Ce spun
românii (r) 6.00
Ştirile Pro Tv

8.00 Ce spun românii
(r) 10.00 La bloc (r)
12.15 Amintiri
dureroase (r) 14.15
Dragostea cost[ (r)
16.15 P[cat de familie
18.15 La bloc 20.30
Fete cu greutate 22.30
Paul. Un extraterestru
fugit de-acasă 0.30
Fete cu greutate (r)
2.30 Paul. Un extrater-
estru fugit de-acasă (r)
4.30 La bloc (r) 5.15
La Maruţă (r)

7.00 Observator 9.45 Te
cunosc de undeva (r)
13.00 Observator 13.15
Sacrificiul (r) 15.30 Chefi
la cu\ite (r) 19.00 Obser-
vator 20.00 Antitalent
20.45 Edi\ie Special[
23.30 iUmor (r) 1.30
Casa întoarsă pe dos (r)
3.30 Antitalent (r) 6.00
Observator 

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
M. S[lceanu, invitat[
Gabriela Urs - director
Palatul Copiilor Satu
Mare 14.00 Zone fol-
clorice, invitat[ forma\ia
Original Satu Mare
17.30 S[n[tate, fru-
muse\e, stil (r) 18.30
Educație ecologică (r)
20.00 În Slujba Comu-
nității (r)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

“Handbal masculin<
CS Dinamo 

Bucure;ti - HC
Buz[u” - 16.15 

Cameron Diaz,
“~nt]lnire 

exploziv[“ - 21.30

Pr. Iulian Bud[u,
invitat la “Taina

Credinței” - 11.00

Mo'Nique,
“Fete cu greutate” -

20.30

Dan Bordeianu,
“Lacrimi de iubire” -

23.00

Mara Nicolescu,
“Filantropica” -

23.00

Informa\ia zilei 7Duminic[ 24 noiembrie 2019 Remedii naturiste

Dovleacul plăcintar este cunos-
cut de majoritatea oamenilor ca fi-
ind o legumă din categoria
bostănoaselor, care poate fi savurat
sub diverse forme, dar sunt foarte
puţini cei care consumă dovleac
pentru calităţile sale curative. 

În funcţie de soi şi preferinţe,
dovleacul poate fi consumat crud,
copt, fiert, sub formă de plăcinte,
tarte, shakeuri, salate, supe etc.
Principalele elemente nutritive sunt
luteina, alfa şi beta-carotenul, vita-
mina A, proteinele, zincul, avestea
având, în principal, rolul de a re-
genera organismul. În componenţa
chimică a dovleacului mai găsim şi
carbohidraţi, grăsimi, acizi graşi es-
enţiali omega-3 şi omega-6 (acid
linoleic), fibre, fitonutrienţi, folaţi,
zeaxantină, vitaminele B1, B2, B3,
B5, B6, B9, C, E, T, K, sodiu, potasiu,
calciu, magneziu, fosfor, seleniu,
mangan şi fier.

Efecte tămăduitoare

v[ prezentăm câteva efecte
tămăduitoare ale dovleacului< re-
duce apariţia diabetului, reglează
glicemia (beta-carotenul, care este
antiinflamator şi antioxidant, re-
glează valoarea glicemiei în sânge.
30 g de seminţe curăţate se fierb la
foc mic, timp de o oră, în 500 ml de
apă, iar zeama obţinută se consumă
în două etape< prima porţie se bea
dimineaţa (pe stomacul gol), iar a
doua, seara, înainte de culcare. Cura
se face câte trei zile pe săptămână,
un interval de 2 luni.)> ţine coles-
terolul sub control şi ajută în curele
de slăbire (sărac în calorii - 20
calorii la 100 g, bogat în minerale
şi vitamine. Menţine sănătatea
pielii, a unghiilor, a părului, a
ochilor şi a mucoaselor (vitamina
A. 100 g de dovleac asigură 70%
din necesarul zilnic de vitamina A)>
previne îmbătrânirea, apariţia
ridurilor, a petelor pigmentare care
apar odată cu înaintarea în vârstă
(vitamina E)> ameliorează simp-
tomele premenstruale, echilibrează
dereglările sistemului reproducător
(vitamina E)> îmbunătăţeşte circu-
laţia periferică (vitamina E)> fa-
vorizează digestia, previne
depunerile de grăsime (vitamina T
sau carnitina - are rolul de a regla
metabolismul carbohidraţilor, al
proteinelor şi al grăsimilor, trans-
formă hrana în energie, accelerează
anumite procese în organism care
contribuie la diminuarea masei
grase şi a ţesutului adipos, con-
tribuind la creşterea masei muscu-
lare)> îmbunătăţeşte funcţiile
aparatului reproducător masculin
(zincul şi fosforul)> diminuează
oboseala (seminţele de dovleac)>
stimulează libidoul (seminţele de
dovleac)> combate anemia (com-
plexul de vitamine B, în special

acidul folic, fier)> recomandat fe-
meilor însărcinate sau care vor să
rămână îns[rcinate (acid folic)> îm-
bunătăţeşte memoria (consumul de
seminţe de dovleac, bogat în acizi
graşi esenţiali omega-3 şi omega-
6, vitamina A)> previne cancerul şi
este adjuvant în tratamentul bolii
(antioxidanţi, vitaminele A, C, E.
vitamina A are un rol esenţial în
prevenirea cancerului, cataractei şi
aterosclerozei, este un antioxidant
puternic. Pulpa dovleacului este bo-
gată în alpha şi beta caroten, an-
tioxidanţi foarte puternici. Con-
tribuie la micşorarea tumorilor)>
stimulează activitatea rinichilor,
previne pietrele la rinichi (se con-
sumă 15-20 g de seminţe zilnic)>
previne apariţia bolilor cardiovas-
culare> reglează tulburările hor-
monale> cresc imunitatea ficatului.
Totodată, reţeta este bună şi pentru
combaterea greutăţii corporale>
menţine sănătatea sistemului cir-
culator şi nervos> combate insom-
niile, depresiile, anxietatea şi mi-
grenele (Pentru insomnii se bea
înainte de culcare 50 ml de suc de
dovleac proaspăt, amestecat cu o
linguriţă de miere de albine.
Dimineaţa vor dispărea şi pungile
de sub ochi, care apar în timpul
somnului. Pentru celelalte, se pot
consuma seminţe de dovleac, bo-
gate în triptofan, aminoacid care
înlătură simptomele depresiei, vit-
amina B6)> întăreşte oasele, previne
fracturile, osteoporoza (se consumă
seminţe de dovleac)> ajută organis-
mul în procesul de regenerare celu-
lară> combate retenţia de lichide din
organism (are propietăţi diuretice
şi laxative. Se consumă o pastă
obţinută din fierberea a 1.5-2.5 kg
de pulpă de dovleac fiartă din lapte.
Se poate condimenta cu cimbru,
miere sau tarhon, fără sare,
deoarece sarea reţine apa în organ-
ism. Cura durează 5 zile)> combate
constipaţia (jumătate de kilogram
de pulpă se face piure, folosind şi o
parte din lichidul rezultat în timpul
fierberii. Se consumă pe parcursul
unei zile)> protejează împotriva
apariţiei emfizemului pulmonar,
scade riscul apariţiei cancerului
pulmonar (vitamina A)> detoxifiază
organismul (se bea câte un pahar
cu 100 ml de suc proaspăt de
dovleac, în amestec cu ceai de afin,
timp de 10-12 zile, şi nu se consumă
alimente condimentate, grase sau
afumate)> întăreşte sistemul imu-
nitar (vitamina C)> luptă împotriva
candidozei (are efect anti-micotic)>
ajută la refacerea organismului
după efortul fizic (potasiul echili-
brează electroliţii din organism.
Dovleacul conţine mai mult potasiu
dec]t bananele).

Text selectat şi adaptat 
de Ioan A.

Consumul de dovleac scade riscul
apari\iei cancerului pulmonar

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
Lumea astro 14.15
Întâmplări din spital
– ser. span. 15.35
Tătici model – ser.
magh. 16.45 victoria
– ser. mex. 17.50 Ma-
ma – ser. turc  20.20
Tătici model – ser.
magh. 21.25 Apasă
butonul, frate – game
show 23.45 Detectivi
privați – ser. magh.
0.50 Secrete de fam-
ilie – ser. reality
magh. 3.25 Sherlock
și Watson – ser. am. 

TV2

6.55 Azi dimineața
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 albastră
17.35 Gospodarul
maghiar 18.33
Suma 18.53 Astă-
seară 19.00 Jurnal
20.05 Lumea 20.30
Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 24.00
Jurnal  1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de
dimineață  10.05 As-
tro Show 12.50
Portret – mag. 14.30
Bucătarul șef ca un
vIP – gastroreality
17.00 Mica mea fam-
ilie – ser. turc 18.10
Între prieteni – ser.
magh. 19.00 Jurnal
RTL 21.05 Bucătarul
șef ca un vIP - gas-
troreality 23.30 Între
prieteni – ser. magh.
0.20 Secolul XXI.,
legendele trăiesc cu
noi  1.30 În formă de
top – ser. am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°-
GEO 10.00 Mic dejun cu
un campion 11.00 În di-
rect cu vIAŢA! 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Docu-
mentar 360°-GEO 15.00
Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 17.00
România…în bucate
17.40 ~n direct cu
vIA|A! 18.45 Sport
19.00 Telejurnal TvR 2
19.35 E vremea ta! 20.00
C];tig[ Rom]nia! 21.10
K2, muntele morţii 23.00
Anatomia lui Grey 23.55
C];tig[ Rom]nia! 0.55
Filmul de art[< ~mp[rat
;i asasin 3.40 Telejurnal
4.10 Documentar 360°
Geo 5.05 Natur[ ;i aven-
tur[ 5.30 S[n[tate cu de
toate 5.55 Imnul Rom]-
niei 6.00 Poate nu ;tiai
6.15 Telehopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Dragoste și
ură 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 Lacrimi la
Marea Neagră
23.00 Patria mea
e;ti tu 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30
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<20 Schi acrobatic< Cupa
Mondială FIS, în Austria
8<50 Omnisport< Watts
9<00 Jocurile olimpice<
Împotriva oricăror şanse
9<30 Jocurile olimpice<
Mişcarea mea olimpică
10<00 Jocurile olimpice<
Mişcarea mea olimpică
10<30 ~not< ISL, la Londra,
în Regatul Unit 11<20
~not< ISL, la Londra, în Re-
gatul Unit 12<20 Sanie<
Cupa Mondială, la Inns-
bruck, în Austria 15<10
Curling< Campionatul Eu-
ropean, la Helsingborg, în
Suedia 17<00 Curling<
Campionatul European, la
Helsingborg, în Suedia
18<25 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Levi, în Fin-
landa 20<30 Călărie< Liga
Globală a Campionilor
21<00 Ştirile Eurosport
21<05 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Wisla,
în Polonia 21<40 Ştirile
Eurosport 21<45 Fotbal<
Premier League 0<00 Ştir-
ile Eurosport 0<05 :ah<
Circuitul Grand Prix, la
Hamburg, în Germania
1<05 Ştirile Eurosport 1<40
Biliard carambol< Cupa
Mondială, la veghel, în
Olanda 2<40 ~not< ISL, la
Londra, în Regatul Unit
3<30 Jocurile olimpice<
Împotriva oricăror şanse
4<00 Curling< Campionat-
ul European, la Helsing-
borg, în Suedia 5<00 Curl-
ing< Campionatul Euro-
pean, la Helsingborg, în
Suedia 

7.00 Jurnal 7.50
Magazin pentru rro-
mi 8.45 Poșeta 9.45
Labirintul sorților –
ser. turc 10.25 Don
Matteo – ser. it.
13.02 Jurnal 14.25
Lumea e o masă
plină – ser. germ.
15.15 Jamie învinge
Italia – ser. gastr.
16.10 Dragoste in-
finită – ser. turc
17.05 Don Matteo –
ser. it. 19.45 Labirin-
tul sorților – ser. turc
20.40 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 21.30 Lumina
albastră – mag.
criminalistic 22.30
Pierduții – ser. engl.
23.40 Femeia se-
cretelor – ser. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Matt Craven,
“K2, muntele

mor\ii” - 21.10

Ilinca Ob[descu,
“:tirile Kanal D” -

12.00
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.00 Teleshopping
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Las[-m[ s[ zbor (r)
13.45 Teleshopping
14.00 Legea iubirii (r)
15.00 O singur[ privire
16.00 Dragoste de con-
traband[ 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Legea
iubirii 19.00 Lasă-mă
să zbor 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.15
Lasă-mă să zbor (r)
2.15 Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Inimi
;i lacrimi (r) 4.00 Ce se
întâmplă, doctore?
4.15 Pre\ul dragostei
(r) 5.00 Legea iubirii
(r) 5.45 Inimi ;i lacrimi
(r) 6.45 Dragoste de
contrabandă (r)

7.20 Parașutiștii (r)
9.30 Teleshopping
10.00 Constantin
60'(r) 11.00 Tele-
shopping 11.30 Cu
lumea-n cap 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Par-
adisul femeilor
17.55 Starea sănă-
tății 18.00 Focus 18
19.30 Tr[sni\i 20.30
Jaf în stil american
22.30 Starea naţiei -
Betman 23.30 Focus
din inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
Jaf în stil american
(r) 3.00 Nimeni nu-
i perfect 3.30 Famil-
ia 5.30 Focus 6.50
Tele-shopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Tribuna
partidelor parlamentare
13.00 Dosar Rom]nia
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Maghiara de pe unu
17.00 Banii t[i 17.35
Yanxi, palatul sus-
pinelor 18.35 Nadine
19.30 vorbe;te corect!
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.00
Pre;edinte pentru
Rom]nia 22.10 Dincolo
de calea ferată 23.50
Momentart 0.00 Tele-
jurnal 0.40 Nadine 1.40
Dincolo de calea ferată
(r) 3.10 Calea Dun[rii
3.25 vorbe;te corect!
3.30 Sport Meteo (r)
3.50 Telejurnal (r) 4.40
Profesioniştii... cu Eu-
genia vodă (r) 5.30
Banii t[i 5.55 Imnul
României 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
vlad 23.30 Ştirile
Pro Tv 0.00 Omul-
Păianjen< Întoar-
cerea acasă (r) 2.30
Arena bucătarilor
(r) 3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.15 Conan Barbarul
(r) 9.45 La bloc (r)
12.15 O nuntă de
pomină (r) 14.15
Idilă cu dădaca mea
(r) 16.15 vacanță la
capătul lumii (r)
18.15 La bloc 20.30
Spion de elită 23.00
Thomas cel ciudat
1.00 Spion de elită
(r) 3.30 Thomas cel
ciudat (r) 5.15 La
bloc (r) 5.45 La
M[ru\[ (r)   7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfectă
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Chefi la cuțite
23.30 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00
Intrusul (r) 3.00 Acces
direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
dimineață 16.00 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 17.00
Panoramic Sportiv,
realizator Constantin
Demian 18.00 Audi-
ențe în direct, realiza-
tor Mihai S[lceanu, in-
vitați ajutoarele lui Mo;
Crăciun 19.30 :tiri
20.00 Agenda public[,
realizator Stela Cădar 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Ionu\ Cristache,
“Pre;edinte pentru
Rom]nia” - 21.00

Adela Popescu,
“Vorbe;te lumea” -

10.30

Brad Pitt,
“Spion de elit[“ -

20.30

Constantin Demian,
“Panoramic

Sportiv” - 17.00

Nazan Kesal,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00

Adrien Brody,
“Jaf `n stil 

american” - 20.30

Pr[jitur[ Petric[

Mod de preparare<

Blatul< Se bat 3 albușuri, când
albușurile nu cad de pe paleta mi-
xerului se adaugă treptat 3 linguri
de zahăr. 3 gălbenușuri se ames-
tecă cu o linguriță de ulei apoi se
adaugă la albușuri. La urmă se
pun 3 linguri de făină. Tava se căp-
tușește cu foaie pentru copt, se
toarnă aluatul și se dă la cuptor.
Totul se repetă încă de 2 ori pen-
tru a obține 3 foi. Peste două din-

tre cele 3 foi se toarnă 150 g zahăr
caramelizat. Pentru cremă< gălbe-
nușurile se amestecă cu zahărul
până se dizolvă. Făina se adaugă
peste lapte iar compoziția rezul-
tată se adaugă la gălbenușuri și se
fierb împreună până când com-
poziția se dezlipește de oală, apoi
se lasă la răcit. Când s-a răcit se
adaugă untul după care se întinde
peste cele 2 foi cu zahărul cara-
melizat. Albușurile, cu 150 g zahăr
se bat spumă tare, iar spuma se
fierbe pe o oală cu apă până se în-
tărește puțin apoi se pune pe ul-
tima foaie peste care se presară
cocosul.

Ingrediente<
Pentru 3 blaturi< 9 ouă, 9 lin-

guri de zahăr, 9 linguri făină, 3
lingurițe de ulei, 250 g de zahăr
pentru caramelizare. Pentru cre-
mă< 400 ml de lapte, 150 g de za-
hăr, 150 g de făină, 3 gălbenușuri
de ouă, un pachet de unt. Pentru
spumă< 150 g de zahăr, 3 albu-

șuri, 100 g de cocos. 

:tiuc[ umplut[

Mod de preparare<

Se cur[\ă peștele, se spală foar-
te bine și se lasă să se scurgă. Se
fierb ouăle foarte tare, se cur[\ă și
se taie mărunt. Se combină ouăle
cu orezul fiert separat, se adaugă
3 cepe tocate și călite în ulei, sare
și piper. Cu această compoziție se

umplu știucile. Se coase tăietura
și se leagă fiecare pește. Se com-
bină laptele cu un litru de apă, se
pune pe foc și când clocotește se
pun două cepe, morcovul tăiat
rondele, verdeață, sare și piper.
După 10 minute se dă focul mic
și se pun peștii să fiarbă 15 minute.
Se așează pe o tavă, se stropește
cu ulei, se dă la cuptor până se ru-
menește Se scot apoi cu grijă, se
pun pe platou și când s-au răcit se
scot ațele. Se servește cu maione-
ză, se ornează cu verdeață și cu fe-
lii subțiri de lămâie. 

Ingrediente<

4 știuci mai mici, 4 ouă, 100
g de orez, un pahar cu maioneză
de casă, 5 bucăți de ceapă de mă-
rime mijlocie, un morcov mai
mărișor, un litru de lapte, puțin
ulei, sare, piper, o legătură de
verdeață (frunze de pătrunjel).

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Ciulama olteneasc[ de ciuperci

Mod de preparare<

Ciupercile se spală bine, se
cur[\ă, se taie în felii subțiri. Se
călesc într-un vas cu 100 g de ulei
(sau unt) aproximativ 5 minute,
după care se acoperă vasul și se

lasă la înăbușit, adăug]nd din
când în când puțină apă, până se
fierb ciupercile (circa 20 de mi-
nute). Când ciupercile sunt bine
fierte, se adaugă o lingură de făină,
un pahar mare cu lapte, sare, pi-
per, usturoi, după gust, și se mai
fierb circa 3-5 minute, până când
toată compoziția se îngroașă. Se
servește cu mămăliguță, stropită
cu smântână, sau feliuțe de mă-
măligă prăjită puțin la grătar. 

Ingrediente<

1 kg de ciuperci (folosiți ciu-
perci de pădure numai dacă le
cunoașteți foarte bine, sau ați
consultat un specialist), un pa-
har mare cu lapte, 100 g de ulei,
sare, piper, usturoi, o lingură de

făină, smântână după gust

Ciorb[ de ;tevie cu smântân[

Mod de preparare<

Se alege și se spală bine ștevia.
Separat, se călesc în ulei toate zar-
zavaturile tăiate mărunt, apoi se
stinge cu un litru de apă și se lasă

să fiarbă. Când zarzavaturile sunt
pe jumătate fierte, se adaugă ;tevia
tăiată fâșii de circa câte un deget
și se acrește cu borșul fiert separat.
Dacă nu vi se pare prea acru, îm-
preună cu ștevia puteți pune la
fiert și un pumn de măcriș curățat
și tăiat. Se potrivește de sare și se
drege ciorba cu smântână și găl-
benușul de ou. Exact la fel se pro-
cedează și dacă eventual doriți să
preparați o ciorbă de lobodă. 

Ingrediente<

O farfurie ad]ncă plină cu
frunze de ștevie, o ceapă, un
morcov, un pătrunjel, o jumătate
de țelină, borș, o jumătate de ca-
nă de smântână, un gălbenuș

de ou, sare - după gust. 
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Vrei să afli cum să
slăbești sănătos și să îți
menții greutatea? Primul
pas este conștientizarea
obiceiurilor. Iată ce tre-
buie să știi despre cum să
ții un jurnal alimentar.

Fie că încerci să scapi de
câteva kilograme în plus sau
vrei să afli dacă un aliment îți
provoacă neplăceri, jurnalul
alimentar este un exercițiu efi-
cient. Înainte să începi o dietă
sau să scoți un aliment com-
plet din alimentație, este
foarte important să știi punc-
tul în care te afli în prezent.

Poate mănânci prea mult
seara? Poate majoritatea
caloriilor consumate vin din
dulciuri și nu ai un aport
corect de nutrienți. Oricare ar
fi stilul tău de viață, primul
pas este conștientizarea, pen-
tru ca mai apoi să îți poți
adapta obiceiurile.

Spre deosebire de un jur-
nal de calorii, jurnalul alimen-
tar urmărește ce alimente
mănânci zi de zi și cât de mari
sunt porțiile. Caloriile nu îți
pot furniza detaliile despre
macronutrienții pe care îi
consumi, respectiv glucidele,
lipidele și proteinele. 

Toate acestea trebuie să fie
luate în calcul împreună, ală-
turi de numărul de fibre. Un
pahar de 250 ml suc de mere,
spre exemplu, are 120 de
calorii, dar doar 0,3 grame fi-
bre, și foarte mult zahăr, 27,2
grame. În schimb, un măr
crud are doar 72 de calorii,
dar 3,3 grame de fibre și doar
14,3 grame zahăr.

Este ușor de înțeles, deci,
de ce contează forma prin care
ne asigurăm raportul de
macronutrienți necesari. De-
sigur, pentru a ne asigura și
toate mineralele și oligoele-
mentele de care avem nevoie,
putem completa dieta cu un
supliment alimentar complex.

Cum arată un model
de jurnal alimentar?

Pentru a ține o evidență
cât mai clară a alimentelor
consumate pe parcursul unei
zile, jurnalul alimentar trebuie
să conțină detalii despre<
•    Ce anume mănânci - ab-
solut tot ce vei mânca într-o
zi va trebui notat. Sinceritatea
este cheia aici. Unele studii
arată că oamenii subapreciază
cantitatea caloriilor consu-
mate într-o zi cu până la 40%.
De aceea le este apoi greu să

slăbească, fiindcă nu sunt
conștienți de câte alimente
consumă de fapt. Deci
notează în jurnal fiecare masă
principală și gustările, felul în
care este preparată masa
(pieptul de pui la grătar va
avea alte valori nutriționale
față de un șnițel, de exemplu).
Nu uita să incluzi sosurile,
condimentele, topping-urile
și sosurile de salată.
•      Cât anume mănânci -
porția este importantă în nu-
triția sănătoasă. Nutriționiștii
au descoperit că farfuria unei
mese principale trebuie îm-
părțită astfel< 30% proteine
(carne de pui, pește, ouă,
fructe de mare etc.), 20% car-
bohidrați făinoși (paste inte-
grale, orez, cartofi etc.) și 50%
legume (broccoli, mazăre,
morcovi, varză etc.).
•      Reacțiile corpului tău în
acea zi - Te-ai simțit mai
obosit decât de obicei? Prob-
abil că digestia a consumat
foarte multă energie. Ai încer-
cat o mâncare nouă și ai avut
indigestie? Pot fi de vină
condimentele prea iuți sau
combinația dintre alimentele
cu prea multe fibre (spre ex-
emplu, porumbul și fasolea
roșie cu sos iute din mâncarea
mexicană). Urmărește dacă au
apărut mici eczeme pe piele
sau ae bucale ca să descoperi
o eventuală intoleranță sau
alergie la un ingredient nou.
• Unde mănânci -
Mâncărurile preparate în casă
vor avea cu siguranță mai
puține grăsimi și mai puțină
sare decât cele preparate în
oraș. Este un truc binecunos-
cut al restaurantelor să arom-
atizeze preparatele cu unt și
condimente, dar aceste lu-
cruri pot să-ți afecteze diges-
tia și starea de bine tot restul
zilei.

Scopul 

Experții în nutriție spun
că cele mai importante lu-
cruri atunci când ții un jurnal
alimentar sunt consecvența
și acuratețea. În primul rând,
jurnalul alimentar te ajută să
identifici greșelile din ali-
mentație. De exemplu, dacă
ai obiceiul de a mânca mai
multe gustări în zilele stre-
sante, poți să aduci de acasă
nuci și bastonașe de legume,
în loc să cumperi dulciuri. 

Cu ajutorul unui jurnal
alimentar poți să identifici și
potențiale alergii alimentare
sau intoleranțe, cum ar fi in-
toleranța la lactoză sau la
gluten. Dacă te confrunți cu
oboseală necaracteristică în
mijlocul zilei, crampe ab-
dominale, balonare și diaree,
poate fi semnul unei intoler-
anțe alimentare. Adresează-
te medicului și acesta îți va
recomanda testele necesare
ca să le depistezi.

Câteva sfaturi 
practice

Ca să te asiguri că nu
ratezi niciun detaliu în jur-
nal, alege un carnețel mic și
ușor, cu creion sau pix încor-
porat. Astfel îl vei putea purta
la tine pe tot parcursul zilei
și nota tot ce mănânci ime-
diat cum se întâmplă.

Dacă nu ai loc nici de
carnețel, alege o aplicație pe
telefon de tip Notes sau jur-
nal. Există multe aplicații de
numărat caloriile și aplicații
care te ajută să slăbești care
sunt foarte utile. Cu sigu-
ranță medicul nutriționist va
putea să-ți recomande ce
anume să cauți într-o apli-
cație de fitness de acest gen.

Jurnalul alimentar este aliatul t[u 
`n via\a de zi cu zi

Uleiul din tărâțe de orez este obținut
din germenii, dar și din învelișul boabe-
lor de orez. Acesta este folosit mai ales
în bucătăria asiatică, la preparatele
prăjite. Conține o cantitate mai mare de
vitamina E, chiar mai mare decât cel de
măsline.

Conține doi compuși speciali, care nu se
regăsesc în uleiul de măsline - orzianolii și to-
cotrienolii sunt compușii care se regăsesc în
uleiul din tărâțe de orez. Primii împiedică ab-
sorbția colesterolului “rău” (LDL) în sânge, în
timp ce tocotrienolii sunt convertiți în vitamina
E odată ce ajung în corp. Proprietățile antiox-
idante ale acestei vitamine combat efectele rad-
icalilor liberi, întârziind astfel procesul de îm-
bătrânire.

Este o variant[ mai bună pentru gătit.
Uleiul din tărâțe de orez are un punct de ardere
mai ridicat decât cel de măsline. Concret, punc-
tul de ardere al acestuia este 255 de grade Cel-
sius, iar cel al uleiului de măsline este de 180
de grade Celsius. Dacă se depășește punctul de
ardere al unui ulei în timpul procesului de
gătire, acesta devine toxic.

Combate simptomele specifice
menopauzei. Uleiul din tărâțe de orez reduce
manifestările menopauzei, începând de la
bufeuri și până la nervozitate.

Previne reacțiile alergice – datorită naturii
sale hipoalergenice, uleiul din tărâțe de orez
nu favorizează reacțiile alergice și totodată are
un efect calmat asupra alergiilor deja existente.
Are termen de valabilitate mai mare decât uleiul
de măsline – uleiul de măsline se alterează
destul de repede, pierzându-și aromă și chiar
și unele proprietăți. Pe de altă parte, însă, cel
de orez are un termen de valabilitate mai mare
decât multe uleiuri care se găsesc pe piață.

Contribuie la scăderea în greutate – cu toate
că este bogat în calorii, v]scozitatea acestui ulei
face ca organismul să nu absoarbă mai mult de
20% din cantitatea consumată. Având în vedere
că uleiurile sunt alimente cu densitate calorică
mare, acestea trebuie consumate întodeauna
cu moderație.

Concluzia ar fi că uleiul din tărâțe de orez
are multe avantaje pe care cel de măsline nu le
are, însă totodată nici cel de măsline nu trebuie
neglijat, pentru că deține unele proprietăți pe
care cel de orez nu le are. De pildă, fiind obținut
prin presarea la rece, uleiul de măsline are mai
mulți nutrienți și mai multe vitamine decât cel
de orez.

Specialiștii în nutriție ne sfătuiesc să
folosim, în cantități decente, ambele tipuri de
ulei. Uleiul din orez ar trebui folosit la
prepararea mâncărurilor sotate sau prăjite, în
timp ce uleiul de măsline ar trebui folosit mai
degrabă în salate sau pentru asezonarea unor
preparate deja gătite< supe-crem[, legume pe
grătar și nu numai.

Alte întrebuințări

• Poate fi folosit atât prin ingerare, cât și prin
aplicare cutanat[, pentru accelerarea procesului
de vindecare a rănilor, prin stimularea regen-
erării celulare.
• Protejează pielea de radiațiile Uv și reduce
aspectul ridurilor, dacă este aplicat pe piele.
• Poate fi folosit ca ingredient în măștile
hidratante pentru p[r.

Beneficiile uleiului
din t[r]\e de orez

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.15
Întâmplări din spital
– ser. span. 15.35
Tătici model – ser.
magh. 16.45 victoria
– ser. mex. 17.50
Mama – ser. turc
21.25 Apasă bu-
tonul, frate – game
show 23.45 Detectivi
privați – ser. magh.
0.50 Secrete de fam-
ilie – ser. reality
magh. 3.25 Sherlock
și Watson – ser. am. 

TV2

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 Bis-
erica vie 17.35 Ex-
pres 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

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 As-
tro show  12.50
Aventurierii – mag.
turistic 14.30 Bucă-
tarul șef ca un vIP -
gastroreality 17.00
Mica mea familie  –
ser. turc  18.10 Între
prieteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL
21.05 Bucătarul șef
ca un vIP – gastro-
reality 23.30 Între
prieteni – ser. magh.
1.30 În formă de top
– ser. am. 3.25
Cifruri – ser. am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp
9.00 Documentar 360°
Geo (r) 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 În direct
cu vIA|A! 12.00 Tele-
jurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate
14.00 Documentar 360°-
GEO 15.00 Oanapp
16.00 Iubire dincolo de
timp 17.00 România…în
bucate 17.40 ~n direct cu
via\a!  18.45 Sport 19.00
Telejurnal TvR 2 19.35
E vremea ta! 20.00
C];tig[ Rom]nia 21.00
D’ale lu’ Mitică 22.00
Destine ca-n filme 23.00
Secrete de r[zboi 0.00
C];tig[ Rom]nia! (r)
1.10 K2, muntele mor\ii
3.00 E vremea ta! (r) 3.15
Sport 3.30 Telejurnal
TvR2 4.05 Documentar
360° Geo 5.00 Mic dejun
cu un campion 5.55 Im-
nul Rom]niei 6.00 Poate
nu ;tiai 6.15 Teleshop-
ping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Dragoste ;i
ur[ 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 Lacrimi la
Marea Neagră
23.30 Patria mea
e;ti tu 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30
Puterea dragostei
(r) 4.30 În căutarea
adevărului (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<00 Sanie< Cupa Mondi-
ală, la Innsbruck, în Aus-
tria 8<45 Schi acrobatic<
Cupa Mondială FIS, în
Austria 9<30 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Wisla, în Polonia 10<45
:ah< Circuitul Grand Prix,
la Hamburg, în Germania
11<45 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Levi, în Fin-
landa 14<00 Curling<
Campionatul European,
la Helsingborg, în Suedia
15<30 Sanie< Cupa Mon-
dială, la Innsbruck, în
Austria 17<15 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Levi,
în Finlanda 18<30 Schi ac-
robatic< Cupa Mondială
FIS, în Austria 19<30 Sări-
turi cu schiurile< Cupa
Mondială, la Wisla, în
Polonia 21<10 Ştirile Eu-
rosport 21<15 Formula e<
Campionatul FIA, în Ara-
bia Saudită 22<15 Curse
de maşini< Cupa Mondi-
ală FIA GT, la Macau, în
Macau 23<15 Raliuri<
Campionatul italian de
raliuri, în Italia 23<20 Ştir-
ile Eurosport 23<25
Călărie< Liga Globală a
Campionilor 23<55 ~not<
ISL, la Londra, în Regatul
Unit 0<50 Ştirile Eu-
rosport 0<55 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Levi,
în Finlanda 3<00 Schi ac-
robatic< Cupa Mondială
FIS, în Austria 4<00 Sări-
turi cu schiurile< Cupa
Mondială, la Wisla, în
Polonia

7.00 Jurnal  8.45
Poșeta 9.35 Labirin-
tul sorților – ser.
turc. 10.25 Don
Matteo – ser. it.
13.02 Jurnal 14.20
Lumea e o masă
plină – ser. germ.
15.20 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 16.15
Dragoste infinită –
ser. turc 17.10 Don
Matteo – ser. it.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
22.30 Provincie
veselă  – ser. engl.
23.30 Casa de modă
velvet – ser. span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Mitică Popescu,
“D’ale lu’ Mitic[“ -

21.00

Andreea Mantea,
“Puterea 

dragostei” - 17.00

10 Informa\ia zilei Mar\i 26 noiembrie 2019Programe TV

7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.00 Teleshopping
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Lasă-mă să zbor (r)
13<45 Teleshopping
14.00 Legea iubirii
15.00 O singur[ privire
16.00 Dragoste de con-
traband[ 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea iu-
birii 19.00 Lasă-mă să
zbor (r) 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.15
Lasă-mă să zbor (r)
2.15 Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Inimi
;i lacrimi (r) 4.00 Ce se
întâmplă doctore?  4.15
Pre\ul dragostei (r)
5.00 Legea iubirii (r)
5.45 Inimi ;i lacrimi
6.45 Dragoste de con-
traband[ (r)

7.20 Paradisul fe-
meilor (r) 9.30 Tele-
shopping 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
Paradisul femeilor
17.55 Starea sănătății
18.00 Focus 18 19.27
Starea sănătății 19.30
Trăsniți 20.30
Răzbunarea tigrului
alb 22.30 Starea naţiei
- Betman 23.30 Focus
din inima României
0.00 Tr[sni\i (r) 1.00
Răzbunarea tigrului
alb (r)3.00 Nimeni
nu-i perfect 3.30 Fa-
milia 5.30 Focus 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor (r) 12.30 Tri-
buna partidelor parla-
mentare 13.00 Exclu-
siv în România 13.45
Momentart 14.00
Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Maghiara de pe unu
17.00 Cooltura 17.35
Yanxi, palatul sus-
pinelor 18.35 Nadine
19.30 vorbe;te corect!
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.10 Par-
adis `n fl[c[ri 0.00
Telejurnal 0.40 Nadine
(r) 1.40 Paradis `n
fl[c[ri (r) 3.20 vor-
be;te corect! 3.30
Sport Meteo 3.50 Tele-
jurnal 4.40 Garantat
100% 5.30 Cooltura
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[ruţă 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Las Fierbin\i
21.30 Închisoarea
iadului 23.30 Ştirile
Pro Tv 0.00 Întâl-
nire explozivă (r)
2.15 Lecţii de viaţă
(r) 3.00 vorbe;te
lumea 5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

7.45 P[cate de fami-
lie (r) 9.45 La bloc (r)
12.15 vacanță la
capătul lumii (r)
14.15 Profesorul
Trăsnit și Clanul
Klump (r) 16.15
Amintiri dureroase
18.15 La bloc 20.30
Solomon Kane 22.30
Lumea e a mea 0.45
Solomon Kane (r)
2.45 Lumea e a mea
(r) 5.00 La bloc (r)
6.00 La M[ru\[

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Gazda perfectă 16.00
Observator 17.00 Acces
direct cu Mirela vaida
19.00 Observator 20.00
Chefi la cu\ite 23.30 Xtra
Night Show 1.00 Obser-
vator 2.00 Intrusul (r)
3.00 Acces direct (r) 5.00
Intrusul 6.00 Observator

7.00 :tiri 7.30 Gimnas-
tica de diminea\[ 8.00
Agenda public[ (relu-
are) 12.00 :tiri 17.30
Sănătate, realizator Mi-
haela Ghiță, invitat[ dr.
Aracs Loredana. Titlul
emisiunii< Preven\ie,
diagnostic ;i tratament
`n cancerul la s]n 18.00
Audien\e ̀ n direct, re-
alizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00 Agen-
da public[, realizator
Stela Cădar 22.00 :tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Russell Crowe,
“Paradis 

`n fl[c[ri” - 22.10

Robert LaSardo,
“~nchisoarea 

iadului” - 21.30

Dr. Aracs Loredana,
invitata emisiunii
“S[n[tate” - 17.30

James Purefoy,
“Solomon Kane” -

20.30

Livia Brito,
“Las[-m[ 

s[ zbor” - 19.00

Matt Mullins,
“R[zbunarea 

tigrului alb” - 20.30
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Blond Californian
Începem cu

blondul, pentru că
aceasta rămâne cu-
loarea cea mai popu-
lară și cea mai iubită,
indiferent de sezon.
Dacă vrei să păstrezi
puțin din culoarea
soarelui în părul tău
pentru a-ți aminti de
vara minunată pe care
ai petrecut-o la mare,
atunci poți încerca
această nuanță caldă
și frumoasă de blond.
Nuanțe de blond și
șaten

Dacă blondul cal-
ifornian este prea de-
schis pentru tine,
atunci încearcă o cu-
loare de păr ca a lui
Jennifer Lopez. Este
foarte sexy și se
potrivește perfect cu
peisajul de toamnă.
Culoarea neon la vâr-
furi

Da, lumea nu s-a
plictisit încă de nu-
anțele trăsnite care au
fost foarte populare
în acest an. Dacă nu
ai apucat să-ți vopseșți
părul vara asta într-
una din aceste nuanțe,
nu e timpul pierdut.
Păstrează-ți însă părul
natural, iar vârfurile
colorează-le în galben,
verde sau ce altă nu-
anță îți face cu ochiul.
Îndrăznește!
Negru so

Uită de nuanțele
de negru-albastru care
au fost la mare căutare
până acum. În se-
zonul de toamnă-
iarnă 2019 își face
locul negrul natural,
o nuanță caldă, care
se potrivește oricărui
tip de ten.

Culoarea ciocolatei
Culoarea cioco-

latei va fi întotdeauna
la modă și este absolut
obligatoriu de purtat
în toamna acestui an.
Toate recomandările
stiliștilor referitor la
tendințele de culori
de păr toamnă 2019
includ această nuanță
de păr, așadar e de
luat în calcul.
Gri amestecat

Dacă până de
curând griul a fost în
tendințe, anul acesta
e recomandată com-
binația de gri cu alte
nuanțe de blond sau
șaten. vei arăta cu
câțiva ani mai tânără,
îți garantăm acest lu-
cru!
Blond cu rădăcini în-
chise

Pentru cine nu
vrea să treacă pragul
coaforului prea des în
această toamnă, avem
o veste bună. Cu-
loarea blond cu
rădăcini închise se
poartă din nou și e
foarte sexy. Trecerea
de la vară la toamnă
se va face mai ușor
cu această culoare, iar
tu vei radia de fru-
musețe în noul sezon!

Acestea sunt tend-
ințele cele mai hot de
culori de păr în toam-
na 2019. Însă nu uita
că, indiferent de nu-
anța de păr aleasă, cea
mai importantă este
starea ta de spirit în
această toamnă. Fii
îndrăzneață, puternică
și fericită! Toate aces-
tea se vor vedea pe
chipul tău și se vor
potrivi de minune și
cu părul tău!

Culori de p[r 
pentru toamn[ă

Ce recomandă stiliștii?

Află cum poți părea
mai înaltă decât ești fără
să faci altceva decât să îți
mixezi hainele corect în-
tre ele și să îți alegi piese-
le care te avantajează.

Sigur că atunci când ai o
siluetă minionă nu îți vine
nimic așa cum ți-ai dori tu
sau cum vezi în revistele de
modă! 

O spun sincer deoarece
fac și eu parte dintre femeile
scunde, minione și de fiecare
dată când pornesc în
căutarea pantalonilor per-
fecți, de exemplu, revin
acasă de cele mai multe ori
fără nici o achiziție. Totuși,
încerc să nu mă dau bătută
și a doua zi o iau de la capăt
iar în final cumpăr ceva care
trebuie modificat.

Marchează-ți talia

Poartă topuri cu volane
în talie sau curele peste
blazere sau paltoane. Atâta
timp cât talia ta este bine de-
marcată silueta ta pare mult
mai lungă. Norocul nostru
este că în acest sezon toate
elementele enumerate mai 
sus sunt în tendințe.

Modifică-ți piesele 
vestimentare

Ai două opțiuni< fie să îți
modifici singură hainele
(dacă eșți îndemânatică și
dacă ai minime cunoștințe
de croitorie), fie să îți găseșți
un croitor în apropierea ca-
sei tale care să îți modifice
hainele așa cum îți place.
Truc< eu îți sugerez să
scurtezi mereu mânecile
sacourilor, le poți face chiar
trei sferturi.

Poartă fuste scurte 
cu pantofi ascuțiți

Nu este musai ca pantofii
să aibă tocuri înalte, vei arăta
mult mai cool cu o pereche
de kitten heels sau de ce nu,
cu o pereche de balerini, ev-
ident, ascuțiți. O fustă mini
+ pantofi ascuțiți vor crea un
efect magic care îți va „lungi
picioarele'.

Nu subestima tocurile
mici

Tocurile mici au multe
avantaje. Primul, evident, se
referă la confort. Apoi, ar fi

bine să știi că dacă nu ai o
gleznă foarte subțire tocurile
mici te vor avantaja mai
mult decât cele mari. Este
vorba despre unghiul în care
se așază piciorul tău atunci
când porți kitten heels vs
tocuri imense. Dacă nu mă
crezi o să te invit să faci o
probă!

Poartă pantaloni 
cu talie înaltă

Fie că ești adepta pan-
talonilor din denim, a celor
din stofă sau a celor din mă-
tase, este foarte important
ca aceștia să fie cu talie
înaltă. 

Este unul dintre cele mai
simple trucuri pentru a crea
o iluzie optică asupra
înălțimii tale.

Redimensionează-ți
pantalonii

După părerea mea pan-
talonii ar trebui să fie ori
foarte scurți (să se oprească
deasupra gleznei) ori foarte
lungi, să acopere cu totul
pantofii. În ambele cazuri
silueta ta va arăta mult mai
lungă.

Trucuri de styling 
pentru femei scunde

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.15 În-
tâmplări din spital –
ser. span. 15.35 Tătici
model – ser. magh.
16.45 victoria – ser.
mex. 17.50 Mama –
ser. turc 20.20 Tătici
model – ser. magh.
21.25 Apasă butonul,
frate – game show
23.45 Detectivi pri-
vați – ser. reality
magh. 0.50 Secrete de
familie – ser. reality
magh. 3.25 Sherlock
și Watson – ser. am.

TV2

6.55 Azi dimineața
9.50 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masă 14.35
Biserica vie 15.35
Expres carpatin
16.35 Banca de
școală 18.33 Famil-
ia  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
dimineață 10.05
Astro show 12.50
Brandmania 14.30
Bucătarul șef ca un
vIP – gastroreality
17.00 Mica mea
familie  – ser. turc
18.10 Între pri-
eteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL
23.30 Între pri-
eteni – ser. magh.
0.55 În formă de
top – ser. am. 3.35
Cifruri – ser. am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°-
GEO 10.00 C];tig[
Rom]nia (r) 11.00 ~n
direct cu vIA|A! 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 Iubire
dincolo de timp 17.00
Rom]nia... `n bucate
17.40 ~n direct cu
vIA|A! 18.45 Sport
19.00 Telejurnal TvR 2
19.35 E vremea ta!
20.00 C];tig[ Rom]nia!
21.10 McLintock! 23.30
Secrete de război 0.30
Hondo (r)1.30 McLin-
tock! (r)3.40 Telejurnal
TvR 2 (r) 4.10 Secrete
de război (r) 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 Dragoste și
ură 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 Lacrimi la
Marea Neagră
23.00 Cash Taxi
0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.30 Puterea
dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[ru-
lui (r) 6.00 Tele-
shopping 6.30
Pastila de r]s 6.45
Știrile Kanal D 

7<30 Formula e< Campi-
onatul FIA , în Arabia Sau-
dită 8<30 Curse de maşini<
Cupa Mondială FIA GT, la
Macau, în Macau 9<30 Schi
acrobatic< Cupa Mondială
FIS , în Austria 11<00 Curl-
ing< Campionatul Euro-
pean, la Helsingborg, în
Suedia 12<30 Jocurile
olimpice< Alergare în
Coreea de Nord 13<30
Jocurile olimpice< Împotri-
va oricăror şanse 14<00
Jocurile olimpice< Mişcarea
mea olimpică15<00 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mondi-
ală, la Wisla, în Polo-
nia16<00 Curling< Campi-
onatul European, la Hels-
ingborg, în Suedia18<00
Formula e< Campionatul
FIA , în Arabia Sau-
dită19<00 Curse de maşini<
Cupa Mondială FIA GT, la
Macau, în Macau 20<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Levi, în Finlanda 20<35
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Levi, în Finlanda 21<30
Ştirile Eurosport 21<35 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Levi, în Finlanda 22<00 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Levi, în Finlanda 22<45
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Wisla, în Polo-
nia 23<55 Sanie< Cupa Mon-
dială, la Innsbruck, în Aus-
tria 0<45 Sanie< Cupa Mon-
dială, la Innsbruck, în Aus-
tria 1.45 Sanie< Cupa Mon-
dială, la Innsbruck, în Aus-
tria 2.30 Curling< Campi-
onatul European, la Hels-
ingborg, în Suedia 4.00 Schi
acrobatic< Cupa Mondială
FIS , în Austria

7.00 Jurnal 8.20
Ecranul nostru – em.
în lb. rom. 9.45
Labirintul sorților –
ser. turc 10.30 Don
Matteo – ser. it. 13.02
Jurnal 13.50 Muzică
de prânz 14.20
Lumea e o masă
plină - ser. germ.
15.20 Doctorul de pe
munte – ser. germ.
16.10 Dragoste in-
fintă – ser. turc  17.05
Don Matteo – ser. it.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
21.45 Donul liniștit
– ser. rus 22.35 Arta
infracțiunii – ser. fr.
23.35 Navigatorul –
film australian-
neozel.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Oana Mareș,
“Oanapp” - 15.00

C[t[lin Cazacu,
“Cash Taxi” - 23.00
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7.45  Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.15 Teleshopping
11.45 Lasă-mă să zbor
(r) 14.00 Legea iubirii
15.00 O singur[
privire 16.00 Dragoste
de contraband[ 17.00
Inimi ;i lacrimi 18.00
Legea iubirii 19.00
Las[-m[ s[ zbor 21.00
Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Pre\ul dragostei
23.00 Lacrimi de iu-
bire 0.15 Las[-m[ s[
zbor (r) 2.15 Dragoste
de contraband[ (r)
3.00 Inimi ;i lacrimi
(r) 4.00 Ce se întâm-
plă, doctore? 4.15
Pre\ul dragostei (r)
5.00 Legea iubirii 5.45
Inimi ;i lacrimi (r)
6.45 Dragoste de con-
traband[

7.20 Paradisul fe-
meilor (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 Par-
adisul femeilor 17.55
Starea sănătății 18.00
Focus 18  19.27
Starea sănătății 19.30
Trăsniți 20.30 Cron-
ica cârcotaşilor 22.30
Starea naţiei - Bet-
man 23.30 Focus din
inima României 0.00
Trăsniți (r) 1.00
Cronica cârcotaşilor
(r) 3.00 Nimeni nu-
i perfect 3.30 Familia
5.30 Focus (r) 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.00
Telehopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor
(r) 12.30 Tribuna par-
tidelor parlamentare
13.00 Aventura urbană
(r) 14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te corect!
15.10 Convieţuiri 17.00
volei feminin, Champi-
ons League< volei Alba
Blaj - Carraro Imoco
Conegliano 19.00 Fan/
Fun urban 19.30 vor-
beşte corect! (r) 20.00
Telejurnal 21.00 Româ-
nia 9 22.30 Adevăruri
despre trecut 23.00
Yakuza la apus  0.00
Telejurnal 0.40 Dosar
Rom]nia (r) 1.40 Aven-
tura urbană (r) 2.30
Constructorii de visuri
(r) 2.55 Exclusiv în
România (r) 3.35 Sport
(r) 4.40 Ora regelui 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 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 visuri la
cheie 22.30 Con-
damnatul 2< O
pradă în pustiu
0.15 Ştirile Pro Tv
0.45 Ted Ted (r)
3.00 vorbe;te
lumea 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

8.00 Nu vrea si pace!
9.45 La bloc (r) 12.15
Păcate de familie (r)
14.15 O nuntă de
pomină (r) 16.15
Aventuri în parcul de
distracții 18.15 La
bloc 20.30 Lovitură
de grație 22.30 Ziua
cârtiței  0.30 Lovitură
de grație (r) 2.30 Spi-
oni de elită (r) 5.00
La bloc (r) 6.45 Ex-
travagantul Mr.
Deeds7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Sacrifici-
ul 22.15 Mangali\a
23.15 Xtra Night Show
1.00 Observator (r) 2.00
Intrusul (r) 3.00 Acces
direct 5.00 Instrusul
6.00 Observator

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Radu Andrei Tudor,
“Telejurnal” - 20.00

C[t[lin M[ru\[,
“La M[ruţă” - 15.00

Lindsay Felton,
“Aventuri în parcul
de distracții” - 16.15

Onur Büyüktopçu,
“Pre\ul dragostei” 

- 22.00

Giusy Buscemi,
“Paradisul 

femeilor” - 16.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 8.00 Agen-
da public[ (r) 12.00
:tiri 18.00 Audien\e
`n direct, realizator
Ioan Ani\a;, invitat[
Eugenia Sabou - spe-
cialist pensii 19.30
:tiri le ITv 20.00
Agenda public[ cu
Stela Cădar 22.30 Au-
dien\e `n direct (r)

Informa]ia TV

Eugenia Sabou, 
invitat[ la “Audien\e

`n direct” - 18.00
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Pe 11 noiembrie, Comisia Europeană a dat
undă verde pentru producerea vaccinului îm-
potriva virusului Ebola. vaccinul, numit Ervebo,
se află în proces de dezvoltare din 2014, de la iz-
bucnirea epidemiei de Ebola din Africa de vest.
vaccinul este deja utilizat, ca parte a unui pro-
tocol specific, pentru a proteja persoane expuse
riscului infectării, precum asistenţii medicali
sau persoane care au stat în preajma altora care
aveau deja acest virus. Decizia a fost luată în ur-
ma recomandărilor Agenţiei Europene pentru
Medicamente (EMA), care a evaluat beneficiile
și riscurile vaccinului. Decizia a fost luată, de
asemenea, după anunțul recent privind testarea
clinică a unui vaccin experimental împotriva
Ebola (Ad26.ZEBOv, MvA-BN-Filo), test care
este în prezent în desfășurare în Republica De-
mocrată Congo, cu sprijinul programului de
Cercetare și Inovare al Uniunii Europene, Ori-
zont 2020. Comisarul european pentru sănătate
și siguranţă alimentară, vytenis Andriukaitis, a
declarat< ,,Descoperirea cât se poate de urgentă
a unui vaccin împotriva acestui virus teribil a
reprezentat o prioritate pentru comunitatea in-
ternaţională din momentul în care Ebola a apă-
rut în Africa de vest, în urmă cu cinci ani. Din
acest motiv, decizia reprezintă un pas important
în lupta pentru salvarea vieţilor în Africa, dar
nu numai".

Dezvoltarea clinică a vaccinului Ervebo a
fost lansată în timpul epidemiei din Africa de
vest, în urmă cu cinci ani și a fost susţinută prin
două proiecte ale Iniţiativei pentru Medicină
Inovativă (IMI). Ebola este o boală rară, dar ex-
trem de gravă, provocată de un virus cu același
nume. Rata deceselor la pacienţii care au con-
tractat infecţia variază de la 25% la 90% în ulti-
mele epidemii. Cea mai mare epidemie de până
acum a avut loc în Africa de vest, între anii 2014
și 2016, fiind înregistrate peste 11.000 de decese.
Actuala epidemie din R.D. Congo este provocată
de virusul Ebola Zaire, care are o rată a deceselor
de aproximativ 67%. Peste 3.000 de persoane au
fost infectate cu virusul Ebola în timpul acestei
epidemii, care, în iulie 2019, a fost declarată ur-
genţă de sănătate publică de interes internaţional
de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În
octombrie 2019, OMS a prelungit această decizie
pentru încă trei luni.

Autorizarea unui medicament prin proce-
dură centralizată este un proces cu două faze,
care implică Agenţia Europeană pentru Medi-
camente (EMA) și Comisia Europeană.

EMA evaluează beneficiile și riscurile me-
dicamentelor și formulează recomandări către
Comisia Europeană care, la rândul ei, ia o decizie
cu caracter juridic obligatoriu în ceea ce privește
aprobarea comercializării unui medicament în
UE. Hotărârea este emisă, în mod normal, în
intervalul a 67 de zile (termenul legal) de la emi-
terea avizului știinţific din partea EMA (pentru
Ervebo data a fost 17 octombrie). Această fază
include, printre altele, și traducerea prospectului
produsului în toate limbile oficiale ale UE, pre-
cum și consultarea cu statele membre (Comito-
logie). Având în vedere interesul pentru sănăta-
tea publică, Comisia Europeană a accelerat pro-
cesul și a autorizat medicamentul în mai puţin
de o lună, reducând la jumătate procesul deci-
zional. 

Vaccinul împotriva
Ebola a fost 

autorizat pentru 
comercializare

Suplimentul alimentar Vitacan Ră-
ceală și Gripă este un produs concentrat,
atent formulat pentru completarea nece-
sarului de vitamina C din organism și sus-
ținerea sistemului imunitar în episoadele
de răceală și gripă. 

Acest demers este cu atât mai important cu
cât ritmul vieții noastre devine tot mai alert și
stresant, iar alimentația noastră devine tot mai
haotică, procesată, plină de toxine și cu un profil
nutrițional dezechilibrat. Toți acești factori de
stres, împreună cu lipsa expunerii la lumina na-
turală, un efort fizic neadecvat, o hidratare in-
suficientă, un somn de slabă calitate și alte obi-
ceiuri nocive (excesul de alcool, fumatul, admi-
nistrarea improprie de medicamente), în timp,
pot crește stresul oxidativ și statusul inflamator
din organism. Acest lucru are o influență nega-
tivă asupra întregului corp și cu precădere asupra
sistemelor imunitar și articular. Similar, trecerea
dintre anotimpuri poate pune un plus de pre-
siune asupra mecanismelor de adaptare ale cor-
pului nostru, crescând predispoziția la diversele
viroze de sezon. De asemenea, în perioadele so-
licitante și odată cu administrarea unor medi-
camente (de ex. aspirina), necesarul de vitamina
C crește, aceasta fiind eliminată din corp într-
un ritm accelerat. De aceea, suplimentele ce au
la bază compuși activi cu proprietăți antivirale
(Propolisul, Zincul), vitaminizante (vitamina
C), mineralizante (Zincul) și antioxidante (Mă-
ceșul, vitamina C, Zincul) sunt o soluție naturală
și la îndemână pentru combaterea acestor factori
cu impact negativ asupra sănătății noastre.

Pentru realizarea suplimentului vitacan Ră-
ceală și Gripă, au fost folosite ingrediente 100%
naturale precum extractul atomizat de Măceș
(vitacan), Zinc picolinat, vitamina C (acid as-
corbic ) și extractul de Propolis. vitacan este un
extract uscat obținut din pastă de fructe proas-
pete de Măceș presate la rece. valorificarea prin-
cipiilor active se face utilizând apa distilată ca
solvent de extracție și a enzimelor de macerație.
Datorită procedeului menajant de extracție prin
atomizare, se obține un produs foarte valoros
din punct de vedere nutrițional, un produs a că-
rui matrice nutrițional-informațională este in-
tactă. Astfel, atomizatul de Măceșe este un extract
concentrat integral, viu, biodisponibil, în el re-
găsindu-se atât partea hidrosolubilă, cât și cea
liposolubilă din fructele proaspete de Măceș.
Acesta este, în mod natural, bogat în vitamina
C și bioflavonoide. Similar, extractul de propolis
regăsit în acest compus păstrează toate proprie-
tățile benefice ale propolisului, fiind un ingre-
dient bioactiv.

vitacan Răceală și Gripă este recomandat
pentru susținerea și tonifierea organismului în
special în episoadele în care organismul este
afectat de viroze sau de trecerea de la anotimpul
cald la cel rece. Produsul contribuie la întărirea
imunității pe cale naturală, la susținerea efortului
fizic și intelectual atât pentru copii, cât și pentru
adulți, la menținerea sănătății sistemului os-
teoarticular, al pielii, dinților și gingiilor, la fixarea
fierului, la combaterea efectelor nocive ale stre-
sului oxidativ și la tonifierea vaselor de sânge.
În plus, prin adăugarea zincului picolinat și a
propolisului, produsul devine util în limitarea
acțiunii bacteriilor, dar și a virusurilor (prin li-
mitarea procesului lor de replicare). Nu în ulti-
mul rând, bioflavonoidele din extractul de Mă-

ceșe au rolul de a crește biodisponibilitatea aci-
dului ascorbic. Astfel, acest produs deosebit a
fost special conceput pentru a avea o acțiune<
vitaminizantă, alcalinizantă, imunostimulatoare,
antivirală, bactericidă, antimicotică, antioxidan-
tă, artroprotectoare, antiinflamatoare, venoto-
nică și energizantă.

Prezentarea compușilor activi

vitamina C este un micro-nutrient esențial
vieții. Aceasta este necesară pentru sinteza co-
lagenului din piele, oase, dinți, gingii sau cartilaje.
De asemenea, ea stimulează absorbția fierului
și, împreună cu vitaminele A și E, are o acțiune
puternic antioxidantă luptând împotriva radi-
calilor liberi și a stresului oxidativ. Din nefericire,
această vitamină este eliminată foarte ușor din
organismul uman, iar acesta nu este capabil să
își sintetizeze cantitățile necesare de vitamina
C, mai ales în perioadele stresante. Expunerea
la diverși factori de stres, cum ar fi fumatul sau
stilul de viață dezechilibrat, precum și tratamen-
tul cu diferite medicamente (de ex.< aspirină,
anticoncepționale) măresc viteza de eliminare a
acestui nutrient sau reduc absorbția sa din sursele
alimentare. În plus, vitamina C se distruge ușor
prin oxidare și tratare termică (de ex.< gătire),
fapt ce duce la scăderea aportului său din ali-
mentele ce nu sunt consumate proaspete, în stare
crudă. 

Propolisul, sau cleiul de albine, este un ames-
tec lipicios, de culoare verde-maro, uneori chiar
neagră, produs de către albine prin prelevarea
unor produși vegetali (de ex. rășină) de la nu-
meroase specii de arbori (plop, arin, salcie, con-
ifere) și amestecarea acestora cu ceară și secreții
ale glandelor salivare. Neprocesat, propolisul
conține aproximativ 50% rășini și balsamuri ve-
getale, 30% ceară, 10% uleiuri aromatice, 5%
polen și 5% alți compuși organici și anorganici.
Acesta conține în mod natural vitamine și mi-
nerale, flavonoide, aminoacizi și acizi organici.
Dintre aceștia din urmă, amintim acidul ferulic,
compus cunoscut pentru activitatea sa antibac-
teriană contra ambilor tipuri de germeni (Gram
pozitiv și Gram negativ). Datorită componenței
atât de bogate în principii naturale active, pro-
polisul are proprietăți antiseptice, antimicotice
și antivirale. De aceea el este folosit de către
albine pentru protejarea stupului prin sigilarea
găurilor și învelirea corpurilor străine ce pătrund
în stup. Oamenii folosesc acest produs apicol în
medicina tradițională încă din antichitate, acesta
dovedindu-și de-a lungul timpului eficiența și
siguranța în consum.

Vitacan R[ceal[ ;i Grip[ de la Hypericum
sus\ine sistemul imunitar

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. 7 / 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

7.15 Moca - mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.15
Întâmplări din spital
– ser. span. 15.35
Tătici model – ser.
magh. 16.45 victoria
– ser. mex. 17.50
Mama – ser. turc
21.25 Apasă bu-
tonul, frate – game
show 23.45 Detectivi
privați – ser. magh.
0.50 Secrete de fam-
ilie – ser. reality
magh. 3.25 Sherlock
și Watson – ser. am. 

TV2

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 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 12.50 Îndulcitor
– mag. de stil de viață
14.30 Bucătarul șef ca
un vIP – gastroreality
17.00 Mica mea familie
– ser. turc 18.10 Între
prieteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL
21.05 Bucătarul șef ca
un vIP – gastroreality
23.30 Între prieteni –
ser. magh. 1.40 Street
Kitchen – gastroreality
3.15 Arcașul verde –
ser. am.  4.15 Cele mai
hazlii videoclipuri din
America – ser. am.

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°
Geo (r) 10.00 C];tig[
Rom]nia! 11.00 În direct
cu viaţa 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshop-
ping 13.00 Cultura mi-
norit[\ilor 13.30 Natur[
;i aventur[ 14.00 Docu-
mentar 360°-GEO 15.00
Oanapp 16.00 Iubire din-
colo de timp 17.00
Rom]nia...  `n bucate
17.40 ~n direct cu via\a
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.35
E vremea ta! 20.00
C];tig[ Rom]nia 21.10
Identitate furat[ 22.50
Discover Romania 23.00
Secrete de r[zboi 0.00
C];tig[ Rom]nia! (r)
1.10 Identitate furat[
2.45 România… în bu-
cate (r) 3.15 Sport 3.30
Telejurnal TvR2 4.05 Se-
crete de r[zboi 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 Dragoste și
ură 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 Lacrimi la
Marea Neagră
23.00 Moldovenii
(r) 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30
Puterea dragostei
(r) 4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<30 Sanie< Cupa Mondi-
ală, la Innsbruck, în Aus-
tria 8<15 Curling< Campi-
onatul European, la Hels-
ingborg, în Suedia 11<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Levi, în Finlanda 13<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Wisla, în
Polonia 15<00 Curse de
maşini< Cupa Mondială
FIA GT, la Macau, în
Macau 16<00 Formula e<
Campionatul FIA, în Ara-
bia Saudită 17<00 ~not< ISL,
la Londra, în Regatul Unit
18<00 Jocurile olimpice<
Împotriva oricăror şanse
18<30 Jocurile olimpice<
Mişcarea mea olimpică
19<00 Jocurile olimpice<
Mişcarea mea olimpică
19<30 Curling< Campi-
onatul European, la Hels-
ingborg, în Suedia 21<25
Ştirile Eurosport 21<30
Combinata nordică< Cupa
Mondială, la Klingenthal,
în Germania 22<00 Com-
binata nordică< Campi-
onatul Mondial, la Seefeld,
în Austria 22<45 Combina-
ta nordică< Cupa Mondi-
ală, la Schonach, în Ger-
mania 23<10 Ştirile Eu-
rosport 23<15 Schi fond<
Cupa Mondială, la
Québec, în Canada 0<00
Schi fond< Cupa Mondială,
în Canada 0<30 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Wisla, în Polonia 1<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Wisla, în
Polonia 4<00 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Levi, în
Finlanda 6<30 ~not< ISL, la
Londra, în Regatul Unit 

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.40 Labirin-
tul sorților – ser.
magh. 10.30 Don
Matteo – ser. it.
13.02  Jurnal 13.50
Muzică de prânz
14.20 Lumea e o
masă plină - ser.
germ. 15.20 Doc-
torul de pe munte –
ser. germ. 16.10
Dragoste infinită –
ser. turc 17.00 Don
Matteo - ser. it. 19.45
Labirintul sorților –
ser. turc 20.40 Doc-
torul de pe munte –
ser. germ. 23.00 Fi-
icele mele – film pol.
0.30 Fotografia –
film magh. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Josie Davis,
“Identitate furat[“ -

21.10

Radu Ţibulcă,
“Moldovenii” -

23.00
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei 11.15
Teleshopping 11.45
Lasă-mă să zbor (r)
14.00 Legea iubirii
15.00 O singur[
privire 16.00 Dra-
goste de contrabandă
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Legea iubirii
19.00 Lasă-mă să zbor
(r) 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.15
Lasă-mă să zbor (r)
2.15 Dragoste de con-
trabandă (r) 3.00 Ini-
mi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se întâmplă, doc-
tore? 4.15 Pre\ul
dragostei 5.00 Legea
iubirii (r) 5.45 Inimi
;i lacrimi 6.45 Dra-
goste de contrabandă

7<20 Paradisul fe-
meilor (r) 9<30 Tele-
shopping 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 Par-
adisul femeilor -
Starea sănătății
18<00 Focus 18
19<30 Trăsniți 20<30
Întâlnire periculoasă
22.30 Starea na\iei -
Betman 23.30 Focus
din inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
Întâlnire periculoasă
3.00 Nimeni nu-i
perfect 3.30 Familia
5.30 Elisa (r) 6.50
Teleshopping

7.00-9.00 Matinal 10.00
Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Unirile rom]nilor 12.30
Parlamentul României
13.00 Izola\i `n
Rom]nia 13.30 Ade-
văruri despre trecut
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Akzente 17.00 Europa
mea 17.35 Yanxi, palat-
ul suspinelor 18.35 Na-
dine 19.30 vorbeşte
corect! (r) 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9 22.00
Arsenie Boca - adevăr,
mit, mistificare 23.00
Anchetele comisarului
Antonescu 0.00 Telejur-
nal 0.40 Nadine 1.40
Unirile rom]nilor 2.30
Izola\i ̀ n Rom]nia 2.55
Levintza prezintă 3.30
Sport Meteo 3.50 Tele-
jurnal 4.40 Politic[ ;i
delicate\uri (r) 5.30 Eu-
ropa mea 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 fierbinți 21.30
vacanță cu peripeții
23.30 :tirile Pro Tv
0.00 Resident Evil<
Capitolul final  2.00
Lec\ii de via\[ 3.00
vorbeşte lumea (r)
5.00 Ce spun ro-
m]nii (r) 6.00 :tir-
ile Pro Tv

9.15 La bloc 11.45
Amintiri dureroase
(r) 13.45 Ziua cârtiței
(r) 15.45 Karate Kid
II 18.15 La bloc 20.30
Transcendence< viață
după moarte 23.00
Îngropând-o pe fosta
0.45 Transcendence<
viață după moarte (r)
3.15 Îngropând-o pe
fosta 5.00 La bloc (r)
6.00 La M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Sacrificiul
22.15 e Wall - Marele
Zid - (sezon nou) 23.30
Xtra Night Show 1.00
Observator (r) 2.00 In-
trusul (r) 3.00 Acces di-
rect (r) 5.00 Intrusul (r)
6.00 Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 14.00
Agenda Public[ (relu-
are) 13.00 :tiri 18.00
Audiențe în direct, re-
alizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00
Agenda Public[, real-
izator Stela C[dar
22.00 :tiri 22.30 Au-
diențe în direct (redi-
fuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1
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“Arsenie Boca 
- adevăr, mit, 

mistificare” - 22.00

Leslie Mann,
“Vacan\[ cu

peripe\ii” - 21.30

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de

diminea\[“ - 6.30

Ashley Greene,
“~ngrop]nd-o 

pe fosta” - 23.00

José María Torre,
“Legea iubirii” -

18.00

Nikita Breznikov,
“~nt]lnire 

periculoas[“ - 20.30


