
Dům České televize – Zámecký park 
Denně od 10:00 do 19:00 

 
 
Program na pódiu u Domu České televize: 
 
PÁTEK 25.5. 
11:00 Tarbíci – koncert s písničkami z Afriky známými z populárního večerníčku   
14:00  Festival tančí s Honzou Onderem - pojďte se naučit speciální festivalový tanec a protáhnout 
 svá těla  
16:00  Tarbíci – koncert s písničkami z Afriky známými z populárního večerníčku   
 
SOBOTA 26.5. 
10:30  Déčko slaví 5. narozeniny! – setkání s tvůrci populární dětské televize 
14:00  Tarbíci – koncert s písničkami z Afriky známými z populárního večerníčku   
16:00  AZ kvíz junior – soutěží o ceny provede moderátor pořadu Honza Adámek 
18:50 Čtení pohádek s Honzou Adámkem 
 
NEDĚLE 27.5. 
11:00  AZ kvíz junior – soutěží o ceny provede moderátor pořadu Honza Adámek  
13:00 S Hubertem do lesa - pojďte s Filipem, s Eliškou a s neobyčejným psem Hubertem poznávat 
 obyvatele naší přírody 
14:00  Zprávičky – workshop: vyzkoušejte si práci televizního reportéra 
16:00  Taneční škola StarDance – zatančete si spolu s Alicí Stodůlkovou a Michalem Kurtišem  
 
PONDĚLÍ 28.5. 
11:00  Písničkování s Majdou – Majda Reifová a její písničky z Kouzelné školky  
14:00  Taneční škola StarDance – zatančete si spolu s Alicí Stodůlkovou a Michalem Kurtišem  
16:00  Písničkování s Majdou – Majda Reifová a její písničky z Kouzelné školky 
18:50   Čtení pohádek s Majdou z Kouzelné školky  
 
ÚTERÝ 29.5. 
11:00  Písničkování s Majdou – Majda Reifová a její písničky z Kouzelné školky  
14:00  Agent v kapse – zábavně vzdělávací show o tom, kde začít, když jsi v koncích 
16:00  Terčin zvířecí svět – Terka a její parta Tě naučí udělat svět zvířat lepším  
18:50   Čtení pohádek s Agentem v kapse  
  
STŘEDA 30.5. 
11:00  Terčin zvířecí svět – Terka a její parta Tě naučí udělat svět zvířat lepším  
14:00  Agent v kapse – zábavně vzdělávací show o tom, kde začít, když jsi v koncích  
16:00  DVA3 – Naomi, Dave a Matyáš přináší nejnovější informace nejen pro fanoušky Minecraftu 
 
ČTVRTEK 31.5. 
11:00  Déčkohraní – oblíbené soutěže z Déčka ve speciálním festivalovém balení 
14:00  Festival tančí s Honzou Onderem - pojďte se naučit speciální festivalový tanec a protáhnout 
 svá těla 
16:00 DVA3 – Naomi, Dave a Matyáš přináší nejnovější informace nejen pro fanoušky Minecraftu 
  
PÁTEK 1.6. 
11:00  Déčkohraní – oblíbené soutěže z Déčka ve speciálním festivalovém balení  
14:00  Zprávičky – workshop: vyzkoušejte si práci televizního reportéra 
16:00  Zlatý podraz – setkání a sportování s herci a tvůrci připravovaného filmu      



vystoupí: Zdeněk Piškula, Filip Březina, Simona Lewandowská, Jan Mansfeld a další  
18:50 Čtení pohádek se Simonou Lewandowskou a Filipem Březinou 
 
SOBOTA 2.6. 
11:00  Šikulové – speciální festivalové dílny s moderátory pořadu Janou a Ivem 
14:00  Zprávičky – workshop: vyzkoušejte si práci televizního reportéra 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


