Videostudio „POZNEJ A CHRAŇ“ nabízí videoprogramy vhodné i jako výukové pomůcky pro školská a
osvětová zařízení na disku DVD, délka cca 30-40 minut, možnost vybrat (vynechat) dílčí části. Některé na youtube.
1.) POZNEJ A CHRAŇ NAŠE PLAZY - habitus, ekologie, rozšíření, ohrožení, právní ochrana. Pojednány jsou

všechny druhy žijící u nás i na Slovensku. Pro základní školy dodáme případně dětskou verzi. Také se
slovenským komentářem. Na závěr Cantata herpetologica. Celé též na youtube.
2.) PLAZI PRAHY A JEJICH OCHRANA – od poznání k ochraně posledních refugií sedmi druhů pražských plazů.
3.) PLAZI STŘEDNÍ EVROPY A BALKÁNU - nejbližší cíl cestování za sluncem je Balkán, kde je možné potkat
řadu pozoruhodných a zbytečně obávaných druhů. Přehled, zajímavosti ze života, zmíněny i pověry,
šířené místními obyvateli. Problémy legislativy. Gaudium herpetologicum. Ukázky na youtube.
4.) AESKULAPŮV HAD - o původu, situaci a perspektivách jediného naleziště tohoto symbolu lékařství v
Čechách; aplikace různých metod aktivní ochrany kriticky ohroženého druhu. Celé na youtube
5.) ZÁCHRANA ŽELVY KASPICKÉ V DALMÁCII - náš příspěvek mezinárodní spolupráci, metodika. Též Youtube.
6.) SOPEČNÁ ČINNOST s přílohou ZATMĚNÍ SLUNCE - původ a
projevy sopečné aktivity, ukázky základních
vulkanických a postvulkanických jevů (fumaroly,erupce, efuze...),i následků (Pompeje). Pronikání života
(sukcese). Na závěr zatmění Slunce 11.8.1999 v Maďarsku. K dispozici na youtube.
7.) KRASOVÉ JEVY - proč a jak vznikají, výčet (škrapy, závrty, ponorné toky, jeskyně, propasti...); život
v podzemí, ochrana krasu. Závěr: speleologická hymna. K dispozici na youtube.
8.) PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI CHORVATSKA - videoprůvodce po národních parcích a dalších přírodních hodnotách
nejnavštěvovanější zahraniční země. Ukázky na youtube.
9.) NÁRODNÍ PARKY A PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI ČERNÉ HORY - jako titl. 8, , ukázky na youtube
10.) CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ DIVOKÁ ŠÁRKA - videoprůvodce krajinou, flórou a faunou pražského CH.Ú.
11.) CANTATA ECOLOGICA – hudební info o vývoji prostředí ve druhé polovině minulého století (youtube)
12.) TERARISTIKA – instruktáž pro začínající chovatele
13.) ARTEDUKACE – využití kulturních a emotivních prostředků pro ekovýchovu
14.) EXTRÉMNÍ BIOMY :

korálový

15) OHROŽENÁ PŘÍRODA INDONÉSIE -

útes - tropický prales – poušť; celé na youtube.
a náš příspěvek ochraně mořských želv

16) ZÁCHRANA DĚTÍ Z VÁLEČNÉ JUGOSLÁVIE - reportáž z transportů i péče ZO ČSOP o uprchlíky
17.) NAŠE EKOCENTRUM - novoroční pozdrav, hymna, skřítkové a jiná překvapení

18) JAK BÝVALO ZA SVATOPLUKA ČECHA A CO DNEŠNÍ ČECH ?
19.) ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ ;
20. VIDEOSKOPIČINY
Temata č. 3, 5, 7, 8, 9 a 12 jsou zpracována také s chorvatským komentářem (č.3 pouze o plazech Chorvatska) ,
téma č. 15 s českým i indonéským komentářem (ALAM INDONESIA YANG TERANCAM)
Cantata naturalis (vážné i veselé zpívání o přírodě a její
ochraně), průvodce po CHÚ Prokopské údolí a případné produkty na objednávku.
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ PŘIPRAVUJEME TITULY :

Objednat je možno na adrese ČSOP, JANKOVCOVA 47, 170 00 PRAHA 7, tel.220803645, mob. 731321734;
mail: jiri.hales@email.cz (další info na www.herpeto.cz). Cena při jednotlivém odběru 90 Kč

e-

Videostudio nabízí své služby i objednatelům vlastních videoprogramů. Pracuje v systému
DIGITAL,použitelném na př. i pro televizní vysílání. Vybavení videostudia je všestranně
přizpůsobeno pro přírodní dokumentaci s adaptací na extrémně dlouhá ohniska i širokoúhlé
záběry, mikrosnímání, práci pod vodní hladinou, potmě v infrasvětle a pod.
Výsledek dodáme na disku DVD (Další info na www.herpeto.cz)

Hledáme sponzory pro další dovybavení videostudia - naše konto je pod č. 248883214 / 0300

