
9:00 Ostrov Žitný už nie je taký pitný (SK 51

min.)

STV už od roku 1988 sledovala pitné vody na

Žitnom ostrove, kde sa predpokladali obrovské

zásoby pitnej vody /pre 10 mil. ľudí/. Ich kvalita

napriek mnohým upozorneniam klesá a mnohé

zdroje zanikajú. Film upozorňuje, že ku pôvodnému

znečisťovateľovi- agrosektoru sa dnes pridávajú

ďalší...

9:55 Motýle Slovenska - Stepi a lúky (SK 28

min.)

Motýle. Krehké a elegantné tvory, ktoré s

neuveriteľnou ľahkosťou poletujú z kvetu na kvet a

očarúvajú nás svojou krásou a pôvabom. Je však

naozaj ich život taký jednoduchý a bezstarostný?

10:25 Krajina s vôňou medu (SK 56 min.)

Včela sa dnes aj vďaka využívaniu človekom

natoľko zabývala v našej krajine, že život bez nej je

nepredstaviteľný. Zo všetkých živočíšnych druhov

si len človek vie poradiť v každej situácii, vie ju

zvrátiť alebo korigovať. Všetky ostatné organizmy

sa buď prispôsobia, alebo vyhynú.

11:20 Postrehy z Vážskych Važín (SK 22 min.)

Vodný život vo Váhu.

11:45 Otužilci tatranských plies (SK 20 min.)

Tatranské plesá nie sú také pusté ako by sa na prvý

pohľad zdalo. Nájdete v nich mnoho druhov

živočíchov, niektoré sú dokonca pamätníkmi

poslednej doby ľadovej. Film odhaľuje viaceré

známe, no tiež unikátne skutočnosti o živočíchoch

toho nehostinného prostredia.

12:00-13:00 – obedná prestávka

13:00 Wildlife Guards - Záchrana morských

korytnačiek 1. diel (CZ 26 min.)

Ekologickí detektívi sa vydávajú po stopách

pašerákov a pytliakov. Bojujú proti kriminalite

páchanej na prírode, nemilosrdne chytajú zločincov,

ktorí ohrozujú planétu Zem. Dvojdielny dokument

‘Wildlife Guards’ vás zavedie do cestovateľského

utorok 1. 10. 2019

prezentačné centrum 

AMOS v pavilóne B1

raja na Borneu, kde uvidíte ako dokážu dvaja

obyčajní chlapi z Čiech a Slovenska bojovať proti

pytliakom korytnačích vajec a ilegálnemu obchodu

so suvenírmi z korytnačiny.

13:30 Wildlife Guards - Záchrana morských

korytnačiek 2. diel (CZ 18 min.)

Pokračovanie príbehu kde sa ekologickí detektívi

vydávajú po stopách pašerákov...

13:50 Krajina pro včely (CZ 26 min.)

Dokument predstavuje prekvapivé, veľakrát až

neuveriteľné premeny krajiny uskutočnené

včelármi v prospech pastvy včiel a ďalších druhov

rastlín a zviera, ale aj ľudí, ktorí v nej žijú.

14:20 Pološero - Suchá kalamita (CZ 27 min.)

Otočíte kohútikom a nepotečie voda. Budete chcieť

umyť riad, spláchnuť záchod alebo sa osviežiť v

bazéne, ale nepôjde to. Blízka budúcnosť alebo

zveličovaná hrozba?

14:50 Po stopách včiel (HU 25 min.)

Biosféra našej planéty oplýva rôznymi druhmi

krajiny. Ľahko podliehame dojmu, že tieto

nekonečné krajiny môžu formovať len mocné

prírodné sily. Pravdou je, že drobné tvory vo

vysokom počte a s obrovskou súdržnosťou vedia

spolu dokázať veľké veci...

15:15 Zabíjačka (IR 13 min.)

Ghasem je nútený predať kravu, aby prežil tuhú

zimu vo svojej dedine. Jeho syn ju však nechá ujsť.

15:30 Prestávka (IR 8 min.)

Film o učiteľovi z mestečka v Talešských horách.

15:40 Féroví obchodníci (CH 90 min.)

Traja hráči na voľnom trhu preberajú etickú

zodpovednosť za svoje skutky a budúce generácie

tak, že sa podieľajú na trvale udržateľnej

produkcii. Film zachytáva rôzne štádiá kariéry

úspešných podnikateľov, ktorí fungujú na miestnej,

národnej a medzinárodnej úrovni, pričom dokážu

zladiť princípy trhu a morálky.


