Ziar Gratuit
Lotul Tămîrjan,
trimis în judecată
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Fostul şef al Poliţiei Rutiere
Braşov, Claudiu Tămîrjan,
şi 11 subalterni ai acestuia
au fost trimişi în judecată.

La 90 de minute
de play-off
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Maternitate europeană
cu bani de la Consiliul Judeţean
Lucrările de modernizare a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” au costat 2,170 de milioane de lei

pag. 9

Steaua întâlneşte în această
seară, de la ora 20.30, pe
Arena Naţională, formaţia
FK Aktobe din Kazahstan.

Balul saşilor
la Cristian
pag. 5

Sărbătoarea se va desfăşura
la sfârşitul acestei săptămâni la Căminul Cultural
din Cristian.

VALUTĂ

Euro
4,4250
USD
3,3046
Gram Aur 137,2915

METEO

Parţial noros/Ploaie
19°C /24°C

Medicii de la Maternitatea Braşov şi-au
reluat activitatea de ambulatoriu în vechile spaţii care au fost însă complet
modernizate. Investiţia s-a ridicat la

peste 2 milioane de lei, din care 1,7
milioane de lei a fost finanţarea nerambursabilă obţinută de Consiliul Judeţean
Braşov prin Programul Operaţional Re-

gional 2007–2013. „Lucrările la Ambulatoriul de la Maternitate au însemnat
atât partea de reabilitare, recompartimentare, cât şi dotarea cu aparatură şi

mobilier necesare funcţionării în condiţii optime a activităţii medicale” a declarat Mihai Pascu, vicepreşedintele CJ
Braşov.
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Investiţii în judeţ

Sânpetru, o comună europeană

Consiliul Judeţean Braşov a
alocat din fondul de rezervă
1,3 milioane de lei pentru
11 localităţi din judeţ care
aveau nevoie de bani pentru
a duce la bun sfârşit unele investiţii sau a realiza lucrări
în regim de urgenţă. Cea mai
mare sumă, 200.000 de lei,

O comună la standarde europene la doar doi paşi de
Braşov, aşa se poate descrie
cel mai bine localitatea Sânpetru, care numără peste
cinci mii de suflete. O grădiniţă şi o şcoală cu dotări de
ultimă generaţie, dar şi un
dispensar comunal şi un se-

a fost alocată comunei Şercaia, pentru reparaţia drumurilor comunale. Câte 150.000
de lei au primit şi comunele
Hărman şi Dumbrăviţa pentru lucrările de alimentare cu
apă care sunt în curs de derulare în aceste localităţi.
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diu al Poliţiei ultra-moderne,
sunt doar o parte dintre investiţiile făcute de primărie
în zonă. Toate au fost proiecte prioritare de modernizare
ale comunei, devenite realitate pentru locuitorii din Sânpetru în ultimii ani.
pag. 5
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Un brașovean s-a sinucis la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu
Autorităţile din Sibiu au deschis o anchetă după ce un
pacient internat cu depresie la Spitalul de Psihiatrie din
oraş s-a sinucis duminică, secţionându-şi o arteră cu un
cuţit pe care îl adusese de acasă. Potrivit polițiștilor, ancheta continuă, fiind aşteptat raportul medicilor legişti
care vor stabili cauza exactă a decesului.Purtătorul de
cuvânt al Spitalului de Psihiatrie Sibiu, Carmen Zaharia,
a declarat că pacientul a fost internat în urmă cu trei zile
şi se afla în perioada de investigaţii. Duminică, înainte
de ora 6.00, în timp ce se afla în pat, în salon, bărbatul
şi-a tăiat cu cuţitul pe care-l adusese de acasă artera de
la un picior. „Era internat într-un sector deschis, care nu
presupune un regim special de supraveghere. Adică e la
fel ca orice alt sector dintr-o instituţie medicală, obiectele
personale fiind permise să fie lăsate la pacient. Evenimentul s-a produs la primele ore ale dimineţii şi a fost
descoperit imediat de personalul de serviciu”, a declarat
Carmen Zaharia. Potrivit acesteia, medicul de gardă a
fost anunţat, s-a prezentat în câteva secunde la patul pacientului şi a început manevrele de resuscitare, însă nu
au dat rezultat.Bărbatul avea 54 de ani, era din judeţul
Braşov şi suferea de depresie. Ceilalţi pacienţi povestesc
că soţia i-a murit în mai şi de atunci boala i s-a agravat.

Ani grei de închisoare
După ce, în luna martie, împreună cu alţi doi complici, a
omorât în bătaie un tânăr pe care l-au surprins furând
dintr-un magazin, Tana Ştefan, fiul fostului primar interimar
al localităţii Apaţa, a fost condamnat la 8 ani de închisoare
cu executare. Şi unul dintre complicii săi, Simon Attila, a
primit ani grei de închisoare, respectiv o pedeapsă de 6
ani şi 8 luni de închisoare cu executare şi interzicerea
unor drepturi pe o perioadă de doi ani. Celălalt complice,
a primit numai un an de închisoare cu suspendare sub
supraveghere pentru infracţiunea de „loviri şi alte violenţe”,
iar judecătorii i-au înlocuit acestuia măsura arestării preventive cu controlul judiciar. De asemenea, instanţa a
decis ca primii doi inculpaţi să plătească în solidar daune
morale cu sume între 1.000 şi 2.500 lei pentru fiecare
dintre cei nouă fraţi ai victimei. Sentinţa nu este însă, definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de zece zile
de la comunicare.

Prins cu lemne furate. Polițiștii Serviciului Ordine Publică
au depistat luni pe D.J.103A, în localitatea Zizin, un localnic de 39 ani, care transporta cu un autovehicul 0,350
m.c. cherestea, fără să dețină aviz de însoțire prevăzut
de normele privind circulaţia materialelor lemnoase, ca
atare lemnul transportat a fost confiscat de polițiști și
predat Ocolului Silvic Tărlungeni. Polițiștii au aplicat bărbatului o sancțiune contravențională în valoare de 5000
lei, conform Legii 171/2010.
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Poliţia Locală scoate la
concurs 24 de posturi
Poliţia Locală scoate la
concurs alte 24 de posturi, prin care speră să
îşi completeze efectivele
suficient pentru ca activitatea instituţiei să intre
în normal, în condiţiile
în care acum funcţionează cu puţin peste jumătate din numărul de
angajaţi din organigramă.
În ultima şedinţă a consiliului local cele 24 de posturi au
fost şi bugetate, iar dosarele
de candidatură pot fi depuse
la sediul din strada Nicolae
Bălcescu nr 62 – 64, în perioada 19 august – 8 septembrie.
Proba sportivă, eliminatorie,
va avea loc pe 16 septembrie,
de la ora 10.00, pe Arena Liceului Sportiv, iar examenul
scris şi interviul sunt programate pentru 18 septembrie, la
sediul Poliţiei Locale, de la
ora 9.00.
Pentru a trece de proba
sportivă, candidaţii de sex
masculin trebuie să facă minimum 25 de flotări, pentru
nota 5, şi maximum 45 de flotări, pentru nota 10. Femeile
au probă de exerciţii abdominale în loc de flotări -36 pentru nota 5, 46 pentru nota 10.
Pentru nota zece, băieţii trebuie să scoată un timp de 6
secunde şi 8 sutimi, iar fetele,
8 secunde şi 4 sutimi. Proba
de alergare pe 1.000 de metri

Poliţia Locală Braşov își va întări efectivele
în cazul băieţilor şi 800 metri
în cazul fetelor trebuie terminată în minimum 4 minute 30
de secunde, iar pentru nota
10, timpul trebuie să fie de cel
mult 3 minute şi 40 de secunde.
Din totalul de 24 de posturi,
unul este de conducere – director adjunct cu responsabilităţi în departamentele
contabilitate, administrativ şi
achiziţii, 21 sunt posturi de
poliţişti locali şi două sunt posturi administrative (TESA).
Dintre posturile de poliţist

local, opt sunt în cadrul Serviciului de Ordine şi Linişte
Publică, patru la Poliţia Turistică, câte trei posturi la Serviciile de Circulaţie Rutieră şi
Ridicări Auto, două la Brigada
de Intervenţie, şi câte unul la
Serviciul Control şi Disciplină
în Construcţii, Cabinetul Informatic şi de Evidenţă a Proceselor Verbale şi Biroul de
Comunicare Publică.
Salariul net pentru posturile
de execuţie este între 700 şi
1.100 de lei. Posturile acoperă
toate gradele profesionale, pen-

tru a fi asigurat şi accesul celor
care nu au mai lucrat în administraţie publică sau care au
vechime mai mică în muncă.
La ultimele două concursuri
pentru ocuparea a opt şi respectiv zece posturi în cadrul
Poliţiei Locale Braşov, s-au
prezentat aproximativ 30 de
concurenţi la fiecare sesiune.
În prezent, sunt 181 de posturi ocupate, din totalul de 239
de posturi din organigrama
serviciului. Din totalul de 58
de posturi vacante, 44 sunt de
poliţist local.
A.P.

Helios Phoenix extinde
parcul industrial de la Brașov

Dezvoltatorul de parcuri
industriale, Helios Phoenix,
extinde cu circa 25.000 metri
pătraţi proiectele Olympian
Park din Braşov şi Timişoara, în condiţiile în care spaţiile existente, totalizând
peste 45.000 metri pătraţi
sunt ocupate integral şi vrea
să înceapă noi investiţii în
Cluj şi Constanţa.
Olympian Park Braşov are

17.880 metri pătraţi de spaţii
de depozitare în comuna Cristian şi este ocupat integral
încă din toamna anului 2013,
printre chiriaşi numărânduse Rolem (6.000 metri pătraţi.), Terwa (3.600 metri
pătraţi) şi KHD (6.000 metri
pătraţi), Helios Phoenix
intetʼionând să extindă capacitatea existentă cu încă
5.000 mp.
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Claudiu Tămîrjan și 11 subalterni
au fost trimiși în judecată
Şeful Poliţiei Rutiere
Braşov, Claudiu Tămîrjan, suspendat din funcţie, şi 11 subalterni au
fost trimişi în judecată
de procurorii anticorupţie, după ce ar fi acordat
„protecţie” unor oameni de afaceri şi funcţionari publici, prin
nesancţionarea acestora, potrivit DNA.
În schimbul „protecţiei”,
Tămîrjan a cerut şi primit de
la diverse persoane, între
altele, lemne de foc pentru
imobilul în care locuieşte,
băuturi carbogazoase, produse din carne, băuturi alcoolice
şi păstrăvi, susţin procurorii
anticorupţie din Braşov.
Claudiu Tămîrjan va fi judecat, în stare de arest, pentru
trafic de influenţă (cinci fapte), instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public

Claudiu Tămîrjan se află la conducerea Poliţiei Rutiere Braşov de zece ani

Se vinde Panoramicul
Restaurantul Panoramic, situat pe vârful Muntelui Tâmpa,
la o altitudine de 960 de metri
a fost construit la începutul anilor ‘70 pe coama Tâmpei, odată
cu releul de televiziune. Aflat
într-o poziţie privilegiată restaurantul oferă, din sala de mese,
o panoramă superbă, a oraşului.
Administratorii companiei braşovene Aro Palace au ajuns decizia de a vinde restaurantul
Panoramic luna trecută când de
asemenea s-a stabilit scoaterea
la vânzare şi a restaurantului de

la Poalele Tâmpei, Casa
Pădurarului. Acesta a
fost construit la începutul
secolului XX.
De asemenea luna trecută, reprezentanţii SIF
Transilvania, acţionarul
majoritar al companiei
Aro Palace, au anunţat
că aşteaptă un răspuns din partea
Primăriei Braşov în vederea
preluării Cetăţii Braşov. Tot
atunci reprezentanţii Primăriei
Braşov au precizat că municipalitatea va prelua obiectivul

amintit, dar în prezent au fost
comandate studii de evaluare,
astfel încât să se verifice dacă
suma de 3,5 – 4 milioane de
euro solicitată de cei de la Aro
Palace SA se susţine.

Peste 21.000 de pensionari
vor fi scutiți de la plata datoriilor
Peste 21.000 de pensionari
care figurează cu datorii vor
fi scutiţi de plata acestora, potrivit notei de fundamentare
ce însoţeşte proiectul de Lege
privind scutirea de la plată a
unor debite provenite din pensii. De asemenea, în alte
9.593 de cazuri s-a stabilit că
este vina beneficiarilor.
„În prezent, din datele prezentate de Casa Naţională de
Pensii Publice, reiese că au
fost stabilite debite în sarcina
unui număr de 31.118 pensionari din care, pentru 9.593
pensionari, debitele au avut
drept cauză culpa pensionarilor. În prezent, din datele prezentate de casele de pensii

sectoriale, reiese că au fost
stabilite debite în sarcina unui
număr de 230 pensionari. Ţinând cont de faptul că pentru
pensionarii proveniţi din anumite categorii socio-profesionale (militari, agricultori şi
personalul auxiliar de pe lângă instanţele judecătoreşti)
există reglementări privind
scutirea de la plata unor debite, proiectul de lege are în
vedere reglementarea unitară,
cu privire la scutirea de la plată a debitelor generate de interpretări neunitare ale
legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale, pentru toate
categoriile de pensionari”, se
arată în nota de fundamenta-

re. Sumele provenite din debitele deja recuperate până la
data intrării în vigoare a prezentului act normativ nu se
restituie. De asemenea, documentul mai prevede că debitele ce au drept cauză culpa
debitorului materializată în
folosirea de către acesta a
unor documente eliberate cu
nerespectarea legii, declararea
de către acesta a unor date neconforme realităţii care au
avut drept urmare stabilirea
eronată a pensiei sau nerespectarea condiţiilor privind
cumulul pensiei cu venituri
salariale sau asimilate salariului, nu vor face obiectul scutirii la plată.

a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit
(17 fapte) şi folosirea, în orice
mod, direct sau indirect, de
informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaţii, dacă sunt săvârşite în
scopul obţinerii pentru sine
sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.
Alături de acesta vor fi judecaţi, în libertate, Ciprian
Anghel Pop, Tudor Petcu,
Ioan Sima, George Victor
Anton, Liviu Ionuţ Negriţu,
Mihai Budeanu, Adrian Drăghici, Adrian Busuioc, Ionuţ
Adrian Şerbănel, Nicolae Hudiţă şi Costel Andrei, toţi
agenţi de poliţie în cadrul IPJ
Braşov la data comiterii faptelor. Aceştia sunt acuzaţi de
abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pen-

tru sine sau pentru altul un
folos necuvenit.
În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată, tot în libertate, Aurel Duicu, Ion
Heltianu şi Dorin Iordăchescu,
administratori ai unor societăţi comerciale la data comiterii faptelor, care sunt acuzaţi
de cumpărare de influenţă.
Potrivit DNA, în perioada
octombrie-decembrie 2013,
Claudiu Tămîrjan a creat „un
sistem infracţional foarte bine
pus la punct, oferind protecţie
mai multor persoane din mediile oamenilor de afaceri şi
funcţionarilor publici”.
„Această protecţie se materializa în sensul nesancţionării contravenţionale sau
penale de către personalul din
subordine, în schimbul unor
foloase materiale, oferite şi
remise ori de câte ori lucrătorul de poliţie avea nevoie.
Sistemul creat de inculpat era

unul foarte bine pus la punct,
în sensul că, fără prea multe
explicaţii fiecare persoană înţelegea ce anume are de făcut”, se arată în rechizitoriu.
Procurorii susţin că şeful Poliţiei Rutiere Braşov era sunat
de oameni de afaceri şi funcţionari publici, pentru a interveni în timp real asupra
subalternilor care erau pe
punctul de a constata comiterea de către acestea a unor
contravenţii la legislaţiarutieră. De asemenea, dispunând de anumite date
privitoare la controalele
desfăşurate pe linie rutieră
sau transporturi, Tămîrjan a
comunicat aceste lucruri persoanelor neautorizate interesate, evitându-se în acest fel
sancţionarea societăţilor comerciale respective, mai susţine DNA. Dosarul a fost
trimis spre judecare la Tribunalul Braşov.
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Flash
Unitate de economie socială la Ghimbav

Fundaţia pentru Copii Abandonaţi din Ghimbav a
inaugurat la începtul lunii Atelierul Diversis, o unitate
de economie socială.
Atelierul Diversis este un atelier protejat de croitorie,
în cadrul Fundaţiei pentru Copii Abandonaţi din
Ghimbav, judeţul Braşov. Atelierul are o capacitate
de maximum 8 angajaţi, persoane cu dizabilităţi,
nevoiaşe sau tineri ieşiţi din centrele de plasament.
Toate veniturile din activităţile economice ale atelierului vor fi folosite de fundaţie pentru dezvoltarea
acestui proiect sau pentru celelalte proiecte de ajutorare desfăşurate. În cadrul atelierului se realizează
produse unicat, handmade şi poartă amprenta celui
care le realizează. Cine cumpără produsele realizate în Atelierul Diversis susţine locurile de muncă
şi cauza socială a Fundaţiei.

Pregătiri pentru Zilele Făgraşului

Smiley, 3 Sud Est, Daniel Ignat, George Rotaru
sunt doar câteva nume sonore care vor întreţine
atmosfera la Zilele Cetăţii Făgăraş.
Astfel, cei prezenţi între 21 şi 24 august lângă
zidurile cetăţii vor putea participa la concerte de
muzică de toate genurile. Prima seară va fi deschisă
de îndrăgitul interpret George Rotaru, după care
interpreţi cunoscuţi din zona noastră vor face spectacol până târziu în noapte.
De asemenea, a doua zi va fi la fel de plăcută. Atmosfera va fi întreţinută de Nineta Popa, dar şi de alţi
interpreţi locali. Pe scena amplasată la festival este
aşteptat şi Daniel Ignat împreună cu trupa sa. Duminică, 3 Sud Est şi Smiley vor anima publicul prezent.
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1,3 milioane de lei,
investiţii în judeţ
Consiliul Judeţean
Braşov a alocat din
fondul de rezervă
1,3 milioane de lei
pentru 11 localităţi
din judeţ care aveau
nevoie de bani pentru a duce la bun
sfârşit unele investiţii sau a realiza lucrări în regim de
urgenţă.
Cea mai mare sumă,
200.000 de lei, a fost alocată comunei Şercaia,
pentru reparaţia drumurilor comunale. Ţinând
cont că solicitările de la
localităţi au fost destul de
mari, iar bugetul CJ Braşov destul de mic, s-a împărţit mai puţin la mai mulţi.
Câte 150.000 de lei au primit şi comunele Hărman şi
Dumbrăviţa pentru lucrările
de alimentare cu apă care

sunt în curs de derulare în
aceste localităţi.
Totodată, şi comuna Mândra va primi 100.000 de lei
din cele 850.000 de lei solicitate pentru a decolmata pâ-

râul Valea Mândrei, iar alte
150.000 de lei vor ajunge la
Comăna pentru reparaţii la
acostamentele drumurilor
comunale. Şi comuna Sânpetru va primi 125.000 de

lei pentru modernizarea
unor străzi, iar 150.000 de
lei au fost direcţionaţi către
comuna Feldioara pentru a
realiza lucrările de reparaţie şi împrejmuire a curţii
grădiniţei.
Comuna Buneşti a primit
125.000 de lei pentru pentru repararea sediului administrativ Criţ, din cei
175.000 de lei solicitaţi.
Nu în ultimul rând, în şedinţa de plen de săptămâna
trecută, aleşii judeţeni au
mai aprobat ca din fondul
de rezervă al CJ Braşov
60.000 de lei să ajungă la
Apaţa, pentru asigurarea
pazei şi ordinii publice în
comună, alte 60.000 de lei,
la Rupea, pentru cofinanţarea unor proiecte europene,
iar comuna Sâmbăta a primit
30.000 de lei, pentru reabilitarea albiei râului care traversează localitatea.

Big Brother pentru siguranţa zărneştenilor
Primăria oraşului Zărneşti
deţine începând din această
lună un amplu sistem de supraveghere şi monitorizare a
localităţii prin camere de luat
vederi.
Investiţia se înscrie în programul autorităţilor publice
de asigurare a liniştii şi ordinii
publice şi a siguranţei cetăţenilor. În acest sens au fost
montate, în primă fază, un
număr de 12 camere de luat
vederi în principalele zone
ale localităţii, respectiv la intrările în oraş, precum şi în
zonele cu circulaţie intensă.
Lucrările sunt programate
să fie finalizate în anul 2015,

moment în care numărul total
al camerelor de supraveghere
va fi de 50. Sistemul operează
cu înaltă tehnologie, respectiv
camere de luat vederi de
înaltă calitate,infraroşu pentru vedere pe timp de noapte,
stocarea datelor automat pe
termen de 30 de zile.
„Scopul programului este
protejarea cetăţenilor, a bunurilor publice, monitorizarea
traficului rutier precum şi descurajarea unor eventuale fapte antisociale. Monitorizarea
acestui sistem va fi făcută de
către Poliţia Locală Zărneşti,
acest lucru contribuind la o
mai eficientă acţiune a acestei

instituţii”, a precizat primarul
Dorel Bârlădeanu.
În acest scop, va fi înfiinţată şi o patrulă de intervenţie
rapidă. Prin natura locaţiilor
camerelor de luat vederi, respectiv parcurile oraşului, principalele intersecţii, şcolile şi
grădiniţele, locurile cu aglomerare urbană, siguranţa zărneştenilor va fi substanţial
sporită. De asemenea, programul se adresează si mediului privat din oraşul
Zărneşti, printr-o mai eficientă supraveghere a căilor de
acces spre magazine şi alte
tipuri de activităţi comerciale
din localitate.

Săcelenii pot plăti online dările locale
Consiliul local Săcele a
decis înregistrarea Serviciului Impozite şi Taxe Locale
din Primăria Săcele în Sistemul naţional electronic de
plată online a taxelor şi impozitelor.
Decizia forului deliberativ
local vine să-i sprijine pe săcelenii care îşi doresc să achite aceste dări către bugetul
local mult mai repede şi mai
simplu. În perioada următoare, această măsură va fi activă.
Cei care îşi doresc să plătească taxele prin intermediul
calculatorului, trebuie să îndeplinească mai mulţi paşi.

După ce accesează site-ul
www.ghiseul.ro, trebuie selectat modul de plată, respectiv cu autentificare (în cazul
în care aveţi credenţiale
SNEP) şi fără autentificare
(în cazul în care nu sunteţi în
posesia credenţialelor SNEP).
Ulterior, trebuie selectată,
din lista de instituţii înregistrate, instituţia către care se
doreşte realizarea plăţii unei
taxe sau a unui impozit.
Următorul pas este selectarea, din lista de obligaţii de
plată sau din nomenclatorul
standard cu obligaţii de plată,
impozitul sau taxa pe care

vreţi să o plătiţi şi completarea datelor personale solicitate în formularul online apoi
apăsaţi butonul „Plăteşte”.
Cei care optează pentru
această plată,vor fi redirecţionaţi către pagina procesatorului de plăţi online unde
trebuie să completeze datele
solicitate privind cardul bancar, realizând plata efectivă.
În final, utilizatorii vor fi redirecţionaţi înapoi în SNEP
(www.ghiseul.ro), iar la finalizarea plăţii vor primi prin
e-mail confirmarea de plată
conţinând numărul unic de
înregistrare a plăţii.
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Balul saşilor la Cristian
Mare bal mare la Cristian
în acest weekend. Saşii
plecaţi din Cristian în
Germania îşi dau întâlnire, pentru al treilea an la
rând, acasă.
Sărbătoarea se va desfă şura la Căminul Cultural din
Cristian, începând cu ora
10.30. Balul se va desfăşura
în „casă nouă”, căminul fiind
zugrăvit în acest an, atât la
interior, cât şi la exterior, ferestrele au fost schimbate,
monumentul istoric fiind refăcut păstrând arhitectura şi
materialele originale.
De asemenea, la Biserica
Fotificată s-a finalizat montarea pavajului şi urmează să
fie montate lămpi ornamentale pentru asigurarea iluminatului ambiental şi punerea
în valoarea a întregii zone.
Toată lumea se va întâlni
la slujba oficiată la biserica
fortificată din localitate, din
Piaţa Libertăţii, iar de acolo
întregul alai va pleca la Căminul Cultural, în frunte cu
fanfara din Vulcan.

foto arhivă: www.singlescamp.ro/forum/

Saşii sunt organizaţi pe
„nobării” – grupuri de familii situate pe anumite
străzi. Pe vremuri, ei veneau la bal cu mâncare tradiţională săsească preparată
acasă, dar, din cauză că au
rămas foarte puţini la număr, s-a luat decizia ca meniul special să fie pregătit
direct la căminul cultural.

Mai mult, va veni o formaţie de muzică tradiţională
săsească, Trupa Silver Star,
formată din cristoloveni
plecaţi în Germania, condusă de Marian Nan.
350 de persoane din
Germania şi Austria şi-au
confirmat prezenţa. Mulţi
dintre ei vin cu câteva zile
înainte, la rude şi prieteni

sau la propriile case pe
care le păstreză.
Proiectele în derulare în acest
an. „Saşii vor vedea că localitatea lor este la standarde
europene. Se finalizează lucrările de asfaltare în Cartierul Tineretului, pe o lungime de 4 km, lucrările de reparaţii la grădiniţa de copii
donată de saşi comunităţii,

vor fi montate termopane şi
se zugrăvesc faţadele, se fac
lucrări de reparaţii şi igienizare la cele două corpuri de
clădiri la şcoala românească, se introduce apă pe
DN 73B, până la intrarea în
Ghimbav, se montează reţeaua de apă-canal pe drumul Vulcanului, aici urmând
să se dezolte o zonă rezidenţială”, a precizat primarul
Dragoş Serafim.
RAT va asigura transportul
la Braşov. Primăria Cristian a
comandat şi a solicitat montarea a cinci staţii de autobuz
care asigură transportul
între Cristian şi Braşov, cu
autobuze de la RAT Braşov,
în cadrul programului de
mobilitate urbană, pus la
punct de Agenţia Metropolitană, a mai precizat primarul Dragoş Serafim.
De asemenea, comuna a
primit în acest an, de la Guvern, un microbuz şcolar
pentru elevii din cartierele
mărginaşe şi pentru transportul elevilor navetişti la
Braşov.
S.D.

Ne dorim să păstreze amintiri cât mai
plăcute cu aceste
locuri unde au copilărit sau au muncit.

Dragoş Serafim
primar Cristian

Sper ca saşii cristolo veni să se reîntoarcă în fiecare an
nu doar la Balul Saşilor, ci de oricâte ori
au plăcere şi timp.

Octavian Buta
viceprimar Cristian

Explozie demografică
la Sânpetru, în ultimii zece ani
O comună la standarde europene la doar doi paşi de
Braşov! Vorbim despre localitatea Sânpetru, care numără
peste cinci mii de suflete.
O grădiniţă şi o şcoală cu
dotări de ultimă generaţie,
dar şi un dispensar comunal
şi un sediu al Poliţiei ultramoderne, sunt doar o parte
dintre investiţiile făcute de
primărie în zonă. Toate au
fost proiecte prioritare de
modernizare ale comunei,
devenite realitate pentru locuitorii din Sânpetru în ultimii ani.
Cu o suprafaţă construită
de peste 1.000 mp, grădiniţa
din Sânpetru este considerată
cea mai modernă din judeţ.
Săli de clasă personalizate
pentru fiecare grupă, bucătărie, o sală de mese, vestiare,
cabinet medical, grupuri sanitare şi administrative, cu
dotări de ultimă generaţie, de
toate acestea se bucură zi de
zi cei peste 80 de prichindei
care îi calcă pragul. Toate lucrările au fost realizate cu o
investitiţie ce a depăşit patru
milioane de lei, fondurile
provenind din bugetul local
al comunei Sânpetru.
„Am dorit dintotdeauna să
facem din comuna noastră

ceva european. Și cred că suntem foarte aproape de a fi
«Sânpetru, o comună europeană». Efortul a fost mare din
punctul de vedere al bugetului
local. Este un buget limitat
însă se poate vedea cu ochiul
liber ce înseamnă banul chibzuit bine. Am făcut nişte lucruri
de care suntem mândri ca şi
comunitate locală”, a declarat
Ioan Rusu (foto), primarul
comunei Sânpetru.
În ultimii zece ani comuna
Sânpetru a înregistrat o adevărată explozie demografică,
aici mutându-se în special familii tinere. Numărul locuitorilor a crescut de la puţin

peste 2.000 la peste 5.000 în
prezent. Primarul Ioan Rusu
a declarat că proiectele de
dezvoltare şi modernizare
pentru comună continuă.
În prezent edilii au în vedere lucrările de construire
pentru un nou sediu al primăriei, fiind vorba de o problemă care ţine de identitatea
comunei, dar şi de mândria
de a locui în Sânpetru. În
acest sens, au fost demarate
deja lucrările pentru această
nouă clădire, iar reprezentanţii primăriei speră ca în cel
mai scurt timp să se poată
muta în noul sediu.
Diana Bjoza
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Cetatea țărănească
de la Râşnov
Marea invazie a tătarilor din 1241, când
Ţara Bârsei a fost pustiită, precum şi invaziile care au urmat, au determinat
locuitorii Râşnovului să se gândească la
construirea unui sistem de apărare cât
mai puternic.
Aşa se explică necesitatea construirii cetăţii
ţărăneşti a Râşnovului în care populaţia
a fost silită de nenumărate ori să se refugieze, istoria cetăţii fiind în mare măsură
istoria însăşi a oraşului.
Cetatea Râşnov a fost construită prin efortul colectiv al locuitorilor din această aşezare ajutaţi de cei din comunele învecinate,
Cristian şi Vulcan într-o perioadă când
principala ocupaţie a acestora era agricultura, de aceea s-a şi numit „cetate ţărănească”. Prima menţiune documentară
despre cetatea ţărănească a Râşnovului
datează din anul 1335 când, cu ocazia unei
noi năvăliri a tătarilor în Ţara Bârsei, a
fost pustiit întregul ţinut, în afară de cetatea
de pe dealul Tâmpa de la Braşov şi de
Cetatea Râşnovului, care fiind puternic fortificate au rezistat atacurilor, salvând viaţa
locuitorilor refugiaţi între zidurile lor.
Începuturile zidirii cetăţii de către ţăranii
râşnoveni au fost stabilite a fi la sfârşitul
secolului al XIII-lea, nu are un stil arhitectonic pretenţios ci este apropiat de construcţia caselor obişnuite, adaptat cerinţelor
de fortificare. Ca materiale au fost întrebuinţate piatra şi cărămida. Înălţimea zidurilor este de aproximativ 5 m, iar lăţimea
cea mai mare o prezintă zidul sudic, care
nefiind dublat ca celelalte ziduri, în unele
locuri are 1,5 m. Zidurile, ca şi turnurile,
erau acoperite cu ţiglă pentru a preveni
incendiile provocate de asediatori. Astăzi
Cetatea Râșnov este unul dintre cele mai
vizitate obiective turistice din județ.
(sursa:
www.sextilpuscariu.wordpress.com)

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
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Ambulatoriu modernizat cu
sprijinul Consiliului Judeţean
Aici, medicii vor oferi servicii
specializate în oncologie, infertilitate, monitorizare maternofetală şi contracepţie, dar
a fost stabilit şi un punct de
recoltare. De asemenea, a fost
înfiinţat un cabinet medical
de neonatologie.
„Sperăm de asemenea să se
înceapă reabilitarea corpului
vechi al Maternităţii, cu bani
de la Banca Europeană de Investiţii. Sperăm ca într-o lună
să se dea drumul la lucrări

Începând de ieri, medicii de la Maternitatea
Braşov şi-au realuat activitatea de ambulatoriu în vechile spaţii care
au fost însă complet
modernizate.
Investiţia s-a ridicat la peste
2 milioane de lei, din care
1,7 milioane de lei a fost finanţarea nerambursabilă obţinută de Consiliul Judeţean
Braşov prin Programul Operaţional Regional 2007–2013.
Ambulatoriul modernizat
al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A.
Sbârcea” Braşov deserveşte
peste 300.000 de persoane,
populaţia feminină de la nivelul întregului judeţ, precum
şi persoane din judeţele limitrofe.
O simplă trimitere de la
medicul de familie şi orice
braşoveancă poate beneficia

de serviciile oferite de noul
ambulatoriu de la Maternitate. Investiţia a fost finalizată, iar condiţiile de
expertiză, diagnosticare şi
tratament sunt dintre cele
mai avansate din sistemul de
sănătate de stat.
Lucrările au durat 11 luni,
conform proiectului care a
prevăzut reabilitarea şi echiparea cabinetelor medicale
din cadrul ambulatoriului.

Proteze mamare cumpărate cu fondurile
strânse în urma crosului Casiopeea
50 de femei bolnave de cancer la sân şi care au suferit
operaţii de mastectomie au
primit ieri proteze mamare şi
sutiene speciale, în cadrul unui
cros organizat de Asociaţia
Casiopeea la Braşov.
Protezele au fost achiziţionate în urma Crosului Casiopeea, organizat la Braşov, sub
Tâmpa, în 31 mai şi care a
avut ca scop strângerea de
fonduri pentru femeile care
au suferit operaţii de mastectomie. În ciuda vremii foarte
reci şi a ploii, la cros au participat peste 200 de braşoveni.
„Este foarte important că
facem acest eveniment an de
an. Este important ca această
acţiune să aibă continuitate,
şi alte doamne să beneficieze
de donaţia noastră, pentru că
din păcate, în România se face
destul de puţin pentru depis-

tarea cancerului la sân din
faza în care ar putea fi evitată
mastectomia. Această proteză
este un sprijin nu numai material ci şi moral pentru aceste
doamne şi le mulţumesc tuturor celor care, în ciuda frigului
şi a ploii, au alergat pentru
ele, dar şi partenerilor noştri
care au făcut posibil acest eveniment”, a declarat Marina
Oţelea – preşedintele Asociaţiei Casiopeea

Desfăşurat în parteneriat cu
Primăria Municipiului Braşov,
Camera de Comerţ şi Industrie
Braşov, crosul a reuşit să strângă, din donaţiile participanţilor
şi partenerilor, fonduri pentru
achiziţionarea a 50 de proteze
mamare externe. Fiecare pachet
primit de beneficiare conţine o
proteză mamară în valoare de
500 de lei şi un sutien special,
în valoare de 100–200 de lei,
în funcţie de dimensiuni. A.P.

Tradiţii pentru spor şi sănătate
la sărbătoarea Schimbării la Faţă
Ortodocşii sărbătoresc astăzi, 6 august, Schimbarea la
Faţă a Domnului nostru Iisus
Hristos. Sărbătoarea a prilejuit
de-a lungul secolelor apariţia
a numeroase tradiţii şi obiceiuri populare, pe care străbunii
noştri le-au transmis urmaşi-

lor. Tradiţia spune că este bine
ca sărbătoarea să fie trăită cu
intensitate sporită prin rugăciuni pentru sănătatea şi pentru împlinirile familiei, prin
pelerinaje la biserici, la mănăstirile care adăpostesc icoane făcătoare de minuni şi

moaşte. Oamenii care se roagă în această zi pentru a se
elibera de o patimă (beţie, tutun etc) se vor vindeca, spune
tradiţia. În ziua praznicului,
creştinii nu trebuie să se certe
cu nimeni, mai ales cu rudele
sau cu prietenii.

Lucrările la Ambulatoriul de la Maternitate au însemnat atât partea de
reabilitare, recompartimentare instalaţii şi curent, cât şi dotarea cu aparatură şi mobilier necesare funcţionării
în condiţii optime a activităţii medicale.
Mihai Pascu
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov
astfel încât anul viitor corpul
vechi să fie complet modernizat”, a declarat dr. Mircea Preda, managerul Maternităţii
Braşov.
Cu această ocazie, au fost
reabilitate grupurile sanitare,
care au şi fost dotate cu banii
de la Consiliul Judeţean, care
a alocat în plus faţă de finanţarea europeană o sumă de
28.000 de lei cu care au fost
făcute scările exterioare de
acces în ambulatoriu, intrarea
principală, precum şi faţada.

De asemenea instituţia judeţeană a plătit 5.000 de euro
pentru cumpărarea unei rampe de urcat.
„Consiliul Judeţean continuă
politica de investiţii în sănătate.
Astfel de investiţii s-au făcut şi
la Spitalul de Copii, iar la
Maternitate a fost cumpărată
clădirea. Continuăm cu reabilitarea Corpului B al Spitalului
Judeţean Braşov”, a spus Mariana Câju, preşedintele Comisiei de Sănătate din cadrul
Consiliului Judeţean Braşov.
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150 de cercetași se
reunesc în Cristian
Mai bine de 150 de
cercetași din România și
Germania, se adună la
Cristianpentru a participa la una din cele importante tabere cercetășești
din acest an!
După succesul din vara trecută, Campul Natʼional de Exploratori “Sterie Stinghe” își
redeschide portʼile în perioada
5-10 august cercetașilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani.
Programul taberei se axează pe activitătʼi dedicate patrulelor (echipe de câte 4-8
cercetași), urmărindu-se ca
prin Sistemul Breslelor să se
ofere un cadru democratic de
luare a deciziilor și o participare directă a tuturor membrilor patrulei în delegarea și
asumarea diferitelor sarcini
din cadrul grupului.
Cele 4 ramuri în care
cercetașii vor avea de înfrun-

Miercuri

Pe scurt
Spectacole ecvestre, la Herghelia Sâmbăta de Jos
La fel ca în fiecare dintre ultimii ani, la Herghelia Sâmbăta
de Jos au loc, pe parcursul lunii august, în fiecare sâmbătă, spectacole ecvestre cu armăsarii unităţii. Showurile încep de la ora 11.00, durează aproximativ o oră,
iar preţul unui bilet de intrare costă 20 lei.
„Noi spunem că organizăm un spectacol deosebit. Puteţi
vedea o lecţie de dresaj la trăsură cu perechea principală
de concurs a Hergheliei Sâmbăta de Jos, o lecţie de dresaj călare cu 4 dintre cei mai frumoşi armăsari lipiţani
care există în România. Mai puteţi vedea lecţia deosebită
de dresaj spaniol pe care colegul meu o execută cu multă
măiestrie şi nu în ultimul rând o demonstraţie spectaculoasă de maraton”, a declarat pentru „Bună Ziua, Făgăraş”
directorul unităţii, medicul Cosmin Drăgan. Herghelia
poate fi vizitată zilnic, în intervalul orar 9.00 - 18.00.

Viteză în coasta revine în acest weekend la Teliu

Tabăra de cercetași de lângă Brașov este una dintre cele mai importante
tat provocări sunt: Poveștile
Breslelor, Aventurile Breslelor, Cărările Breslelor și nu
în ultimul rând Urmele Breslelor. În cadrul Poveștilor
Breslelor,
cercetașii
meșteșugari trebuie să afle
legende legate de obiective
istorice din apropierea comitatului (castelul Bran și cetatea Râșnov) și să rezolve o

serie de provocări. În Aventurile Breslelor, cercetașii își
vor demonstra coeziunea de
grup, iar meșteșugarii scout
își vor testa limitele în
activitătʼi încărcate de suspans
și adrenalină. În cea de-a treia
ramură, Cărările Breslelor,
clanurile trebuie să parcurgă
un traseu în Piatra Craiului
și să dea dovada unei bune

organizări, a coeziunii de
grup, dar și a aptitudinilor de
orientare. Cercetașii se vor
implica și în dezvoltarea
comunitătʼii locale prin lucrări
de reabilitare sau de
întretʼinere ale diverselor
obiective din Cristian, contribuind astfel la dezvoltarea
comitatului, în cadrul ultimei
ramuri, Urmele Breslelor.

În perioada 9-10 august este programat să se desfăşoare
în apropierea Braşovului, Trofeul Teliu, cea de-a cincea
etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coasta Dunlop 2014. Pasionaţii sporturilor cu motor vor avea ce vedea
de-a lungul traseului de 3,5 km, printre maşinile participante aflându-se monoposturi, bolizi de sute de cai putere
sau frumoase maşini istorice. La startul etapei de la Teliu
se vor afla principalii piloţi ai campionatului autohton de
viteză în coastă, 67 de sportivi regăsindu-se deocamdată
pe lista de înscrieri. Numărul total al competitorilor ar
putea fi şi mai mare având în vedere că înscrierile sunt
deschise până joi, 7 august. Pentru ziua de sâmbătă, 9
august, sunt programate trei runde de recunoaşteri şi trei
runde de antrenamente cronometrate, în urma cărora se
va decide ordinea de start pentru manşele de concurs.
Cele două „urcări” de concurs vor avea loc duminică, 10
august, de la orele 13:15, respectiv 15:30.

Monument închinat inginerului
braşovean Carl Gartner

La câteva minute după ce
treci de Măieruş, pe şoseaua
care taie Pădurea Bogăţii, se
află un loc de popas pentru
cei însetaţi, unde se poate
coborî şi cu maşina.
Izvorul amenajat la 1867,

numit „Fântâna albă”, este
un omagiu adus inginerului
Carl Gartner, şeful şantierului de construcţiei a drumului
dintre Braşov şi Sighişoara.
Acesta construise cu câţiva
ani înainte şi şoseaua Pre-

deal-Brașov.
Pentru că locul se degrada continuu, saşii din Măieruş plecaţi în Germani, în
partneriat cu Primăria, au
decis să renoveze monumentul. Elena Cristian

Tiroliana din Canionul 7 Scări va fi
funcţională după 15 august
Tiroliana de la Canionul 7
Scări, în lungime de 2,1 kilometri va fi inaugurată la jumătatea acestei luni, a declarat
Cristian Popa, şeful Serviciului
Investiţii al Regiei Pădurilor
Săcele, care administrează acest
obiectiv. Tiroliana pleacă din
Canion şi urmează drumul forestier trecând pe lângă cabană,
traversând apoi pârâul Şapte
Scări. „Lucrările sunt executate

în proporţie de 85%. Noi am
dorit să inaugurăm tiroliana la
începutul lunii august, dar vremea nefavorabilă ne-a împiedicat, având în vedere că cea
mai mare parte a lucrărilor se
execută în copaci. Cablurile sau întins, acum lucrăm la cele
două terase, superioară şi inferioară. Investiţia costă 98.000
de lei, bani din fondul Regiei
Pădurilor Săcele”, a spus Popa.

El a adăugat că tiroliana va fi
încă un element care va atrage
turiştii, a căror număr a crescut
considerabil de anul trecut, luna
noiembrie, când Canionul 7
Scări a fost redeschis, după reabilitarea totală a acestuia. Potrivit www.bizbrasov.ro până
în prezent peste 20.000 de turişti au vizitat Canionul 7 Scări,
fiind weekend-uri şi cu câte
1.000 de turişti.
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La 90 de minute
de play-off
Steaua întâlnește în
această seară, de la ora
20.30, pe Arena Națională, formația FK Aktobe din Kazahstan, în
manșa secundă a turului
trei preliminar al Champions League. În tur scorul a fost egal 2-2.
Pe Steaua o mai despart
doar 90 de minute de playoff-ul UEFA Champions League. În această seară,
campioana României va da
piept cu kazahii de la Aktobe,
în manșa a doua a turului III
preliminar, după un 2-2
obtʼinut în deplasare. „Vrem
să ne dominăm adversarul, o
echipă care caută atacuri rapide și contraatacuri. Cred că
prin jocul pe care îl au, produc un spațiu la mijlocul terenului unde am putea să fim
stăpâni, să avem mingea cât
mai mult posibil, ca să ajungem cu claritate la poartă. Eu
sunt mental pregătit pentru a
marca goluri și avem încredere că vom câștiga acest
meci”, a declarat antrenorul
Stelei, Costel Gâlcă.
Nu se mulțumesc cu Europa
League. Tehnicianul roş-albaştrilor, Costel Gâlcă, a ţinut să
precizeze că accederea în grupele UEFA Champions League e principalul obiectiv al
echipei pe care o antrenenază. „Am încredere mare în
echipa mea, în ceea ce joacă
jucătorii în acest moment și
în mentalitatea pe care o au
pentru a trece mai departe, în
play-off. Nu ne mulţumim cu
grupele Europa League. Noi
ne gândim doar la Champions League. Încercăm să
marcăm cât mai multe goluri.
Nu cred că meciul se va ter-

Ultimele meciuri ale etapei
Luni seară s-au disputat ultimele două partide ale rundei cu
nuărul doi, a primei ligi de fotbal. Gaz Metan Mediaș și
CSMS Iași au remizat fără goluri. Gazdele au avut o bară
prin italianul Figliomeni, iar Iașiul a terminat jocul cu un om
mai puțin după eliminarea lui Mihalache din minutul 39.
Ploaie de goluri pe Cluj Arena, în partida dintre Universitatea
și Dinamo. Șepcile roșii au rămas în doar 10 oameni, încă
din minutul 6, când portarul Veselovsky a fost eliminat de
centralul Cristian Balaj, care a acordat și penalty în favoarea
lui Dinamo. Cosmin Matei nu a ratat ținta de la punctul cu
var și bucureștenii conduceau cu 1-0. Chiar și cu un om mai
puțin în teren, U Cluj a egalat prin Emil Ninu în minutul 26.
Valentin Lazăr în minutul 34 și Kamil Bilinski în minutul 45
au dus însă scorul la 3-1 pentru Dinamo. Gazdele au mai
înscris odată în repriza secundă prin Karim Boutadjine în
minutul 83 și Universitatea Cluj –Dinamo s-a încheiat 2-3.

Luchin a semnat cu Steaua

mina 1-0 pentru Steaua. Cred
că vom marca mai multe goluri. Mâine (nr. azi) dimineață
facem un alt antrenament și
după aceea ne decidem în
privința echipei de start. Rămâne de văzut pe cine voi
miza în atac. Toți sunt apți
pentru acest meci, rămâne să
decid pe cine folosesc”, a mai
afirmat Gâlcă. Formatʼia probabilă cu care va începe Gâlcă jocul din această seară
este: Arlauskis – Râpă, Varela, Szukala, Latovlevici –
Prepelitʼă, Sânmărtean – Adi
Popa, Chipciu, Tănase –
Keșeru.
Brigadă din Cehia. Miroslav
Zelinka, un arbitru de 33 de
ani din Cehia, a fost desemnat
la centrul partidei Steaua-Aktobe, din returul turului trei
preliminar al UEFA Champions League. Zelinka va fi
ajutat la cele două margini de
compatriotʼii săi Antonin Kordula și Jan Patak. Al patrulea
oficial va fi Zbynek Proske.
Zelinka este arbitru FIFA din

2011, arbitrând de atunci 24
de partide internatʼionale. Cehul este un arbitru care arată
foarte ușor cartonașul galben,
acordând un total de 109
avertismente în cele 24 de
partide arbitrate până acum,
adică o medie de 4,54 pe partidă. În schimb, cartonașele
roșii le scoate mult mai greu,
având doar trei astfel de avertismente în 24 de meciuri, tot
atâtea câte penalty-uri a acordat în meciurile internatʼionale. Din 2011 încoace, cehul
a arbitrat o singură altă echipă
românească, Pandurii, în meciul cu Fiorentina, din deplasare, de sezonul trecut al
UEL, pierdut de gorjeni cu
3-0. În acel meci a acordat
șase cartonașe galbene. Zelinka a arbitrat, însă, un derby
în Liga 1, în 2012, RapidSteaua 1-1, în care giuleștenii
l-au acuzat că nu le-a acordat
un penalty în minutul 86, la
un hentʼ în careu comis de
Bicfalvi. Cum România se
luptă cu Cehia și Austria în
clasamentul coeficientʼilor,

pentru dreptul de a avea
două echipe în Champions
League, decizia UEFA este
una cel putʼin neinspirată.
Steaua a fost sancționată de
UEFA. Comisia de Disciplină
a UEFA a sancţionat clubul
Steaua cu închiderea a şapte
sectoare la cele două peluze
al Arenei Naţionale, la partida
cu FK Aktobe, după comportamentul fanilor în meciul cu
Stromsgodset, contând pentru manşa secundă a turului
doi preliminar al Ligii Campionilor. Potrivit unor surse
din cadrul grupării steliste,
sectoarele care vor fi închise
sunt 102, 103 şi 104, la Peluza a II-a, şi 121, 122, 123
şi 124 la Peluza I. Toate cele
şapte sectoare se află la inelul
1 al Arenei Naţionale. Comisia de Disciplină UEFA a
sancţionat clubul Steaua,
după ce fanii campioanei României au scandat după marcarea celui de-al doilea gol:
„Am avut şi vom avea mereu
boală pe ţigani...” După meciul cu Stromsgodset, Steaua
a întâlnit pe FC Rapid, în prima etapă a Ligii I.

„Lupii” au intrat pe gheață
Hocheiștii de la Corona Wolves Brașov au intrat de ieri pe
gheatʼă și vor avea programate
câte două antrenamente pe zi
până la finalul acestei săptămâni. „A fost o ședință de pregătire ușoară, pentru ca băieții
să se reacomodeze cu gheața.
Nu puteam începe direct cu antrenamente tari, nu vrem să riscăm să apară accidentări. Sunt
mulțumit de lot, vom avea patru
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linii echilibrate. Luni vom
susține un amical, la Brașov,
cu Dunărea Galați, apoi vom
pleca în Slovacia, unde vom
participa la un turneu extrem
de puternic, cu formații de top.
Vor fi jocuri extrem de utile pentru noi. Vreau să văd cum ne
vom comporta în fața unor grupări care sunt la un nivel superior. Rezultatele nu contează
foarte mult în această perioadă,

dar nu îmi place să pierd. Timpul până la debutul sezonului
este extrem de scurt. Suntem
dezajantajați, pentru că am început destul de târziu pregătirea
pe gheață. Sper să fim în forma
optimă pentru Cupa României,
unde vrem să câștigăm trofeul”,
a declarat tehnicianul Miroslav
Ihnacak. Săptămâna viitoare,
hocheiștii brașoveni vor pleca
în Slovacia pentru un puternic

turneu amical. „Lupii”
Brașovului vor juca în perioada
14-16 august la „Pavel Zabojnik Memorial Tournament”. În
prima zi Pisarenko și compania
vor da piept cu Banska Bystrica,
formatʼie care evoluează în Extraliga din Slovacia, vineri vor
juca împotriva maghiarilor de
la Sapa Fehervar, iar sâmbătă
vor încrucișa crosele cu cehii
de la Pirati Chomutov.

Steaua a anunţat pe site-ul oficial transferul fundașului Srdjan
Luchin. Jucătorul a semnat un contract pe două sezoane
cu echipa roş-albastră. „Transferul la Steaua este o mare
oportunitate pentru mine şi sper ca, prin evoluţiile pe care
le voi avea, să răsplătesc încrederea celor care m-au dorit
la echipă. Îmi doresc să avem rezultate cât mai bune şi cred
că mă voi adapta foarte repede la noul colectiv. Îi cunosc
pe cei mai mulţi dintre băieţi de la echipa naţională. De asemenea, Iasmin Latovlevici îmi este foarte bun prieten şi ne
cunoaştem de pe vremea când evoluam împreună pentru
Politehnica Timişoara”, a spus Luchin pentru site-ul oficial
al Stelei. După Luchin, Steaua încearcă să-l transfere și pe
atacantul tunisian Younes Hamza. Impresaul lui Hamza, Mihai Joiţa, a vorbit despre transferul tunisianului de la Botev
Plovdiv la Steaua. „Jucătorul doreşte să vină la Steaua, antrenorul şi-l doreşte. Problema este între cluburi acum. Ca
şi în cazul lui Breeveld, cele două echipe sunt aproape de
a ajunge la un acord. Faptul că domnul Argăseală s-a deplasat până acolo şi Steaua l-a luat pe Luchin denotă şi
faptul că între cele două cluburi s-a format o legătură. Cu
Hamza sigur nu s-a vorbit, dar pentru Hamza s-a discutat
cu clubul. Până la sfârşitul săptămânii, sper să se rezolve
transferul jucătorului”, a declarat Mihai Joiţa.

Lazăr nu se întoarce în România
Liber de contract după ce și-a încheiat conturile cu PAOK
Salonic, mijlocașul Costin Lazăr, în vârstă de 33 de ani, a
comentat varianta unei treceri la Steaua, așa cum s-a vehiculat în ultima perioadă în presa din România. „Am câteva
oferte de la echipe din Israel, Turcia și Cipru, dar și de la
câteva echipe din Grecia. Deocamdată, nu doresc să mă
întorc nicăieri în țară. Sunt onorat că am jucat trei ani la
PAOK și indiferent de situația mea din viitor, voi avea numai
cuvinte de laudă despre acest frumos club. Sper ca în această săptămână sa iau decizia potrivită cu privire la un nou
contract” a spus Lazăr.

United a câștigat primul trofeu
Echipa Manchester United a câştigat turneul amical Champions Cup, după ce a învins în finală, la Miami, cu scorul de
3-1 (0-1), formaţia FC Liverpool. Golurile învingătorilor au
fost marcate de Rooney '55, Mata '57 şi Lingard '88, în timp
ce pentru învinşi a înscris Gerrard, în minutul 14, din penalti.
Manchester United a reuşit în turneul american cinci victorii
în tot atâtea meciuri, una la lovituri de departajare în faţa
echipei Internazionale Milano.

A pierdut o grămadă de puncte
Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 36 WTA, finalistă la ediţia
2013, a fost învinsă cu scorul de 6-4, 6-2, de sportiva cehă
Lucie Safarova, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 15,
în turul I al turneului de categorie Premier 5 Rogers Cup, de
la Montreal, cu premii de 2,4 milioane de dolari. Cîrstea a
cedat meciul după o oră şi nouă minute. Anul trecut, ea a
ajuns în finala competiţiei care a avut loc atunci la Toronto,
pierzând în ultimul act în faţa americancei Serena Williams,
scor 2-6, 0-6. În acest fel, Cîrstea, fostă numărul 21 mondial,
nu şi-a apărat decât un punct din cele 620 câştigate în 2013,
astfel că ea va coborî multe locuri în clasamentul WTA, de
la poziţia 36 către locul 80. Jucătoarele eliminate în primul
tur sunt recompensate cu un cec în valoare de 7.215 dolari.
Sorana Cîrstea a fost singura sportivă din România prezentă
la turneul canadian.

DIVERTISMENT

Filme de Oscar
la Sala Patria
În această săptămână la
Cinemateca Patria sunt
programate următoarele
filme:
Astăzi, 6 august
◾ 20:00 – Seara Filmului European – Das Leben der
Anderen (Vieţile altora)
(Germania, 2006)

Regia: Florian Henckel von
Donnersmarck
Dramă, thriller
Premiul Oscar pentru cel
mai bun film străin
Mâine, 7 august
◾ 20:00 – Comedy Classics –
Alfredo (Italia, 1972)
Regia: Pietro Germi
Comedie

Vineri, 8 august
◾ 19:30 – Doc and Roll –
High Fidelity (SUA, 2000)
Regia: Stephen Frears
Comedie, muzică
◾ 22:00 – Dracula Film Festival Friends – Beneath the
Planet of the Apes (Secretul
planetei maimuţelor) (SUA,
1970)
Regia: Ted Post
SF, aventură
Sâmbătă, 9 august
◾ 11:00 – Matineu copii – Up
(Deasupra tuturor) (2009)
Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17:00 – Mari actori (nou) –
Working Girl (O femeie face
carieră) (SUA, 1988)
Regia: Mike Nichols
Comedie romantică
6 nominalizări la Oscar şi
Premiul Oscar pentru cel
mai bun cântec!
4 premii Globul de Aur, şi
pentru cea mai bună actriţă,
Melanie Griffith !
◾ 19.00 – Mari regizori – The
Flight of the Phoenix (Pasărea
Phoenix) (SUA, 1965)
Regia: Robert Aldrich
Dramă, aventură

Bancuri

◾ Căpitanul vasului către marinari:
– Nu are nimeni un ochean? Văd că pe fâşia aia
de pământ se poate întrezări un grup de oameni!
– Eu văd, căpitane! Am ochi buni. Sunt patru

mateloţi şi un şef de echipaj care sapă.
– Bravo, marinare! Dar de unde ştii că este şi un
şef de echipaj?
– El nu sapă, căpitane!

2 nominalizări la premiul
Oscar!
22:00 – Film Cult – Jaws
(Fălci) (SUA, 1975)
Regia: Steven Spielberg
Aventuri, horror
Duminică, 10 august
◾ 11:00 – Matineu copii –
Aladdin (SUA, 1992)
Animaţie
Dublat în limba română
◾ 17:00 – Golden Classics –
Marathon Man (Maratonistul) (SUA, 1974)
Regia: John Schlesinger
Thriller
1 nominalizare la premiul
Oscar – cel mai bun actor
în rol secundar – Laurence
Olivier
◾ 19:30 – Seara de Oscar –
Blue Jasmine (SUA, 2013)
Regia: Woody Allen
Dramă, comedie
Durata: 94 min.
Premiul Oscar pentru cea
mai buna actriţă: Cate
Blanchett
Intrarea la spectacole se
face pe bază de voucher
(5 lei preţ redus, 7 lei preţ
întreg).

◾ Miriapodul merge la bancă şi este întrebat de
agent:
– Pentru ce doriţi un împrumut?
– Vreau să îmi cumpăr pantofi!

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov
Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

LUCY -digital- -PREMIERĂ(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
orele: 14:00, 16:00, 18:00, 20:15,
21:45
HERCULES -3D(AP-12), 98 minute, Acţiune, Aventuri
orele: 15:15, 19:15, 21:15
MEA CULPA -digital(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
ora: 19:45
AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D- şi -2D(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri,
dublat
orele: 13:15, 13:30, 17:15
SEX TAPE -digital(N-15), 90 minute, Comedie
ora: 22:15

PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE
-3D(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:00, 17:45
Expoziţii
◾ Expoziţie de sculptură – Mihail Nicolae
Bohăţel – Oameni şi păsări la Kronart
Gallery (Str. Postăvarului, nr. 18)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expoziţie retrospectivă la Muzeul de Artă Braşov
(Bd. Eroilor nr. 21)
◾ Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi
în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov
(Bd. Eroilor 21A).
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă
vechiul Schei prin fotografii inedite.
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul
de familie la românii şi ceangăii din
zona Săcele la Muzeul de Etnografie Braşov
(Bd. Eroilor 21A).

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Încetineşte ritmul astăzi, ar trebui să îţi păstrezi
resurse şi pentru zilele următoare. Lasă lucrurile să se
întâmple fără să faci prea mari eforturi.
Taur. Astăzi eşti plin de pasiune, chiar dacă eşti singur. Asta
nu înseamnă că trebuie să te concentrezi pe viaţa ta sentimentală, la fel de bine o poţi face la serviciu.
Gemeni. Un fost iubit / o fostă iubită apare în peisaj astăzi
şi e posibil să te tragă înapoi. O problemă mai veche a rămas
nerezolvată.
Rac. Trebuie să te asiguri întotdeauna înainte de a lua o decizie, mai ales dacă e vorba de una bazată pe intuiţie. Scepticismul nu este greşit în astfel de cazuri.
Leu. Cineva îţi ascunde ceva astăzi, iar tu nu eşti capabil/ă
să îl obţii chiar dacă încerci din răsputeri. Încearcă să fii
deschis/ă şi fii pregătit/ă pentru orice.
Fecioară. Latura ta sceptică este dominantă astăzi, ceea ce
poate însemna că vei avea o problemă dacă tocmai ai început
un proiect nou. Fă tot ce poţi pentru a avea rezultate bune.
Balanţă. O schimbare este pe cale să se producă, aşa că fii
pregătit să o accepţi cu braţele deschise. Vestea bună este
că te vei bucura de aceste noutăţi în curând.
Scorpion. Eşti în centrul atenţiei astăzi, iar acest lucru te
poate face să te simţi inconfortabil. Trebuie să profiţi de o
oportunitate care ţi se oferă spre seară.
Săgetător. Este o zi tocmai bună pentru introspecţie, aşa că
pune-ţi acele mari întrebări care te macină. Ai toate şansele
să îţi vină unele idei care îţi vor schimba viaţa radical.
Capricorn. Punctul tău de vedere este foarte important astăzi,
aşa că aşteaptă-te să primeşti un telefon de la o persoană
influentă. Ai şansa să îţi faci numele cunoscut!
Vărsător. Încetineşte ritmul şi lasă lucrurile să se întâmple
astăzi, nu trebuie să forţezi nimic. Consecinţele nu vor fi
dure, aşa că este mai bine să scapi de acest stres.
Peşti. Eşti foarte în formă astăzi şi nu vei permite nimănui
să te enerveze. Chiar dacă unii colegi vor să te scoată din
minţi, tu nu vei ceda şi nu vei pica în capcana lor.
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Noul preşedinte al Ateneului
D. dr. C. Angelescu, ministrul instrucţiei publice, a fost ales ca
preşedinte al Ateneului, – loc rămas vacant
prin moartea regretatului Ştefan Sihleanu.
D. dr. C. Angelescu este un
vechiu şi pasionat ateneist.
Om de ştiinţă, ca şi de artă,
d. dr. C. Angelescu este intim
legat de această instituţie,
unde gândirea şi manifestaţiile

estetice, prin mijlocirea unor
inimoşi propovăduitori, vine
în contact cu marele public.
Cercetător asiduu al conferinţelor Ateneului, unde cel
puţin de două ori pe săptămână se aprinde o lumânare în
templul culturei româneşti,
auditor credincios al concertelor, d. dr. C. Angelescu este
în primul rând un cercetător
pasionat, plin de ştiinţă şi gust
al expoziţiilor din această instituţie.

Nu este expoziţie în care
să nu zăreşti figura sa fină,
concentrată, cu ochii curioşi şi mobili sub fixitatea ochelarilor, trecând
nervoasă dela tablou la
tablou, dela marmoră la
bronz.
Şi nu este expoziţie dela
care d. dr. C. Angelescu să nu
facă o achiziţie – ceeace credem că este cel mai sigur
mijloc de a încuraja arta românească.

Graţie acestor
continue peregrinări prin expoziţie, graţie largheţii pungei
sale care se deschide generoasă pentru artă şi artişti, d.
dr. C. Angelescu posedă una
dintre cele mai bogate şi selecte galerii de artă din ţară.
Numirea d-lui dr. C. Angelescu ca preşedinte al Ateneului nu este numai o delicată
atenţie pentru acest distins reprezentant al ştiinţei, pentru
acest om de artă şi de gust,
amic fidel al Ateneului Român, ci va constitui un nou
imbold de muncă pentru cei
cari au făcut din tribuna acestei instituţii un adevărat amvon, de unde cei autorizaţi
propagă cultura românească.
(Carpaţii, Anul III, Nr. 206,
Vineri 23 Noemvrie 1923)
Cristina Baciu

„Creaţia tehnică braşoveană: Grup hidraulic
pulsator pentru deformarea la rece a tablei”
În industria constructoare
de maşini, pe şantiere şi în
alte domenii ale activităţii
materiale, erau foarte frecvente operaţiile de deformare
(îndoire) a tablei, operaţii
care necesitau un volum important de manoperă, utilajele
existente (ex. abcanturile)
acoperind doar o mică parte
din gama de lucrări specifice
deformării plastice.
Iată de ce „grupul hidraulic pulsator pentru deformarea plastică la rece a tablei
cu grosime de 1-8 mm”, conceput de un colectiv de la Întreprinderea de utilaj chimic
(IUC) Făgăraş, format din

inginerii Gh. Maixan şi Liviu
Baştea şi subinginerul Doru
Drăguş, în vara lui 1981, li
se părea celor de la „Drum
Nou” „o realizare importantă, demnă de a fi relevată”.
După cum a declarat unul
dintre autorii senzaţionalului
grup hidraulic „pulsateur”
pentru deformarea la rece a
tablei, tov. ing. Liviu Baştea,
utilajul avea o „construcţie
simplă fiind format dintr-un
grup hidraulic mic ce realizează presiuni până la 600
de atmosfere şi care-şi transmite puterea, prin intermediul unui furtun de înaltă
presiune, la scula hidraulică

ce execută deformarea tablei
prin mişcări pulsatorii”. Ce
mai, simplu, dar genial! Utilajul cu pricina era comandat
electric, bineînţeles. Alte
date despre utilajul minune:
era mobil, evident, având o
greutate de numai circa 50
de kg şi gabaritul de 600/
600/ 900 mm, ceea ce-i permitea să fie deplasat uşor de
la un loc de muncă la altul;
puterea motorului de acţionare era de numai 2 kW; utilajul putea să fie dotat cu
scule diferite, funcţie de specificul lucrării ce urma a se
executa (pentru început, colectivul a proiectat şase tipuri

ce realizau o forţă de strângere de la 400 la
30.000 kgf); pulsaţiile sculei
(nu vă gândiţi la prostii!),
funcţie de nevoi, puteau fi
variate de la 10 la 60 pe minut. Costul relativ redus, circa 100.000 de lei, ca şi
celelalte caracteristici tehnico-funcţionale ale grupului
hidraulic făceau din acest utilaj briliant „o prezenţă aşteptată în multe locuri de
muncă”.
După omologarea prototipului sau „prototiptilului”,
I.U.C. Făgăraş era gata să
primească şi să execute comenzile de la beneficiari.
(„Drum Nou”
6 august 1981)
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Din presa maghiară
Premiere cinematografice la Braşov
Cinema Royal: „Haiducul bătrân”.
Marţi seara a avut loc
premiera filmului
„Haiducul bătrân”,
ecranizare după opera lui A.E. Thomas.
Contextul: prohibiţia
americană. Concluzia: tatăl beţiv are un
suflet bun. Conţinut:
cetăţeanul american,
care nu a lucrat în
viaţa lui şi a trăit din
venitul soţiei, în perioada prohibiţiei este
acuzat de aceasta că
a furat acţiunile ei şi
le-a vândut pe băutură. Acţiunile au fost furate în schimb de fiul celor doi,
care a cumpărat o haină de blană pentru iubita lui. Tatăl
acuzat începe să caute adevărul, reintră în posesia acţiunilor şi filmul se termină cu „happy end”: fiica se poate
mărită acum, fiul hoţ se însoară şi el şi devine un om
bun şi cinstit, pentru că familia devine bogată, datorită
acţiunilor a căror valoare a crescut între timp.
Un film gri, sărac în evenimente, cu schimbări de caracter
ce numai în filme sunt posibile. Singurul lucru de apreciat
este jocul actorului Wallace Berry.

Cinema Capitol:
„Flăcări în zare”.
Un film german, în rolurile principale
Lida Baarova
şi Mathias
Wiemann. Acţiunea filmului
începe în primăvara anului
1918, când un
avion german
se prăbuşeşte
în Franţa, iar
unul dintre piloţi supravieţuieşte. După
patru zile va fi
găsit leşinat
pe un drum
de o trupă de
teatru itinerantă, iar primadona se îndrăgosteşte de el.
Când află că iubitul ei este neamţ, îl denunţă. Pilotul va
fi dus în lagăr, îndrăgostiţii se despart şi filmul se termină
sec. Atmosferă dramatică, tensiunea dintre cei doi este
exprimată artistic, dar evenimentele sunt slab regizate
şi filmul are un puternic iz de propagandă.

(Filmbemutatók Brassóban.
În: Brassói Lapok, nr. 170, 28 iulie 1939)
Dinu Eva

Iulian Cătălui
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Cum să ne
amintim ce visăm
Sunt cazuri în care visăm
frumos şi vrem să povestim, sau pur şi
simplu dorim să
împărtăşim şi cu
alţii o experienţă
trăită în vis.
Avem însă o problemă: nu ţinem
minte ce am visat. Din fericire,
există mai multe
trucuri gata să
ne reîmprospăteze memoria.
Visele se formează
de obicei la fiecare
oră şi jumătate şi durează de la câteva secunde la câteva
minute, unele studii
relevând că ar dura chiar şi
zeci de minute, conform „yahoo celebrity”.
Dacă avem însă suficientă
răbdare putem încerca să ţi-

nem un jurnal al viselor. Scrie
tot ce îţi amintesti, în toate zi-

lele în care se întâmplă asta,
timp de o lună.
Încearcă să scrii cat mai
multe date despre ce ai visat,
înainte ca amintirile să dispară

din memorie. După ce s-a încheiat luna, citeşte tot ce ai

notat. Vei fi uimit de câte detalii îţi aminteşti şi vei afla
mai multe despre ceea ce îţi
influenţează visele. De asemenea, poţi sa scrii la fiecare

Părinţii pot verifica printr-un test simplu
dacă ghiozdanul copilului este prea greu
Părinţii pot verifica dacă
ghiozdanul copilului lor este
prea greu printr-un test simplu,
susţine un fizioterapeut german.
Cu ghiozdanul în spate, copilului i se cere să stea într-un
picior şi să-şi ţină echilibrul.
Dacă reuşeşte să facă acest lucru, atunci este puţin probabil
ca muşchii spatelui copilului
să fie suprasolicitaţi, spune
Cornelia Goetz, fizioterapeut
în Breitnau.

Ea respinge vechea regulă
a intuiţiei aplicată de mulţi
părinţi, conform căreia ghiozdanul nu trebuie să cântărească mai mult de 10 la sută din
greutatea corporală a copilului, relatează DPA.
De fapt, Goetz subliniază
că băieţii şi fetele sănătoase
pot transporta fără probleme
ghiozdane cu până la o treime
din greutatea corpului lor.
Într-o epocă în care copiii fac

prea puţin exerciţii fizice, căratul ghiozdanului poate fi un
lucru bun.
Specialista germană recomandă să nu li se dea copiilor
ghiozdane troler pentru a-şi
transporta manualele. Deşi
acestea preiau sarcina greutăţii
de pe spatele şi umerii copilului, a trage un ghiozdan cu
roţi poate provoca uşor o răsucire nenaturală a şoldurilor
şi coloanei vertebrale.

Ce spun mâinile despre caracterul tău
Asemenea ochilor, mâinile
pot trăda anumite trăsături de
personalitate şi de caracter ale
unei persoane.
Mâinile de pământ. Sunt
mâini cu palma pătrăţoasă, cu
laturile egale şi degetele scurte. Cei guvernaţi de acest element sunt creativi şi preferă
să construiască lucruri, fie la propriu, fie la figurat.
Le place să aibă un
cămin sigur, o slujbă
stabilă şi se simt confortabil doar dacă sunt
înconjuraţi de bunuri materiale. Sunt persoane senzuale
şi cuceritoare care îi atrag ca
un magnet pe cei din jur.
Mâinile de aer. Sunt mâini
cu palma dreptunghiulară, de-

gete lungi şi încheieturi bine
definite. Cei guvernaţi de
acest element sunt gânditorii,
cei deştepţi şi care fac faţă
foarte bine provocărilor abstracte. Preţuiesc foarte mult
comunicarea, sunt curioşi, mereu în alertă
şi dornici să găsească explicaţii pentru tot ceea ce
se întâmplă
în jurul
lor.
Mâinile
de apă.
S u n t
mâinile
cu palm a
ovală

şi degete foarte lungi şi flexibile. Lungimea palmei este
egală cu lungimea degetelor.
Emoţiile sunt cele care îi guvernează pe cei influenţaţi de
acest element fluid. Intuitivi,
sensibili, mereu dornici să-i
ajute pe cei din jur, sunt oamenii pe care toţi ceilalţi şi-i
doresc aproape. Logica nu îşi
are locul în viaţa lor, iar instinctul şi sentimentele primează.
Mâinile de foc. Sunt mâinile
cu palme în formă de diamant, cu degetele scurte şi
mai roşiatice. Cei guvernaţi
de foc sunt temperamentali,
se entuziasmează cu uşurinţă
şi se lasă ghidaţi de instinct.
Sunt persoane foarte creative,
curajoase şi spontane.

şi ce interpretare crezi tu că
ar avea.
Dacă te pricepi
la desen, ţine un
creion şi un carneţel lângă pat.
După ce te-ai trezit schiţează câteva imagini care să
ilustreze cât de cât
ce ai visat. Uită-te
apoi pe tot ce ai
desenat şi încearcă
să „reconstitui”
visul.
Dimineaţa,
după ce te trezeşti,
mai rămâi întins
câteva minute, cu
ochii închişi, şi
străduieşte-te să-ţi
aminteşti cât mai
multe. Odată ce vei începe să
refaci frânturi, concentreazăte şi mai mult asupra altor detalii, după cum ne sfătuiesc
cei de la „yahoo celebrity”.

Cea mai bine plătită actriţă de la Hollywood

Sandra Bullock este actriţa cea mai bine plătită de la Hollywood, cu venituri de 51 de milioane de dolari obţinute
în perioada iunie 2013 – iunie 2014, au anunţat reprezentanţii revistei Forbes. Sandra Bullock, în vârstă de 50 de
ani, s-a remarcat în ultimul an cu rolul din thrillerul SF
„Gravity: Misiune în spaţiu” (Gravity), recompensat cu
şapte premii Oscar, inclusiv unul pentru regizorul Alfonso
Cuaron. Filmul „Gravity” a fost şi pe placul spectatorilor şi
a obţinut încasări de 716 milioane de dolari pe plan mondial. Actriţa americană, premiată cu Oscar în 2010 pentru
rolul din drama „Povestea unui campion” (The Blind Side),
a ocupat în topul de anul trecut poziţia a şaptea.
Actriţa Jennifer Lawrence, eroina trilogiei „Jocurile foamei”
(The Hunger Games), în vârstă de 23 de ani, ocupă locul
doi, pentru al doilea an consecutiv, cu venituri de 34 milioane de dolari. Locul trei a revenit actriţei americane Jennifer Aniston, în vârstă de 45 de ani, cu venituri de 31 de
milioane de dolari obţinute în perioada menţionată.

Marion Cotillard a recurs la exorcism

Întruchiparea lui Edith Piaf în film, pentru care a fost recompensată cu un Oscar, a fost pentru Marion Cotillard
un punct de cotitură în carieră şi în viaţă, însă a avut şi
consecinţe negative, actriţa franceză fiind nevoită să încerce mai multe metode, inclusiv exorcismul, pentru a se
debarasa de obsesia pe care o făcuse pentru interpreta
de şansonete. După cum a mărturisit pentru ziarul britanic
„The Guardian”, Marion Cotillard s-a simţit bântuită de
Edith Piaf timp de mai multe luni şi, pentru a se elibera,
a apelat la vrăji cu sare şi foc şi a plecat departe, în Bora
Bora. Actriţa a povestit că a mers şi în Peru, la Machu Picchu, şi a recurs la vechi ceremonii şamanice pentru a se
purifica. Într-un final, a înţeles că spiritul lui Edith Piaf nu
voia să îi redea libertatea deoarece cântăreaţa fusese
abandonată în copilărie, iar cea mai mare temere a sa
era aceea de a fi lăsată singură.

