
15:00 Kalamita rovnakosti (CZ 26 min.)
Vo dne i noci. V zime i v lete. Už niekoľko rokov tesárske stroje z celej republiky režú,

nakladajú a spracovávajú kôrovcom napadnuté alebo už suché smrekové drevo z

Jeseníkov. Nie je v ľudských silách zabrániť kôrovcovi v postupe oslabenými

smrekovými monokultúrami, padajú tisíce hektárov lesa. Jedná sa o najväčšiu kalamitu

v českých dejinách. Kde sú príčiny tohto stavu a čo robiť, aby boli dopady kalamity čo

najmiernejšie a aby sa podobná situácia neopakovala za päťdesiat rokov?

15:30 Kvarteto - pôvodné druhy zvierat (HU 26 min.)
V tejto časti predstavuje spoločný televízny magazín krajín V4 pod názvom Kvarteto

štyri rôzne pôvodné druhy. Tieto zvieratá sa chovajú v pôvodnej podobe, aby si

zachovali jedinečné odveké vlastnosti a povahu. Príbeh Zsóke Feketeho, chovateľa

maďarských mangalíc, je ľudovou rozprávkou. Existuje iba pár pôvodných českých

plemien psov. Do registra plemien je ich zradených len 7. Poľský horský kôň je

Euroázijský divý kôň, ktorý bol primitívnym druhom vo východnej Európe. V roku

1929 Antonín Hrúza zostavil register slovenských plemien psov a prvýkrát sa v ňom

objavuje zmienka o čuvačovi.

16:00 Modrá planéta (HU 20 min.)
Modrá planéta je ekologický magazín, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstavujú

prírodne poklady Zeme. V centre záujmu tohto programu sú úspechy v ekológii,

ochrana životného prostredia a prírody, výzvy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a

súčasné problémy spojené s využitím zdrojov energie. Propagovanie znalostí v

ekológii, spôsob života, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a podpora

zodpovedného myslenia sú pre nás veľmi dôležité. Sme presvedčení, že je nie je ťažké

byť ekologickí.

16:20 Chovatelia verzus turisti (SK 15 min.)
Demänovská dolina po sto rokoch zmenila svoj charakter. V roku 1921 objavili

Demänovskú jaskyňu Slobody a vtedy tu v letnom období žili a pracovali pastieri

rožného statku – hovädzieho dobytka a oviec. Zápas o dolinu vyhrali turisti, ale či ide

ozaj o úspech?

16:35 V lone prírody (SK 43 min.)
Tento prírodopisný dokument zachytáva okamihy, ktoré sú síce možno známe, ale

častokrát pred zvedavými očami ľudí ukryté. Zachytáva najväčšie bohatstvo ľudstva-

prírodu. Krásou prepletený a životom pulzujúci Národný park Slovenský kras a

Volovské vrchy. Jeho hlavnými myšlienkami je predovšetkým nastolenie mieru medzi

človekom samotným a tiež nastolenie symbiózy medzi stále modernejším človekom a

prírodou.
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