Podzimní vysílací schéma ČT :D 2020
Déčko do své osmé sezóny vstupuje tradičně s programovou nabídkou zábavně
vzdělávacích cyklů, dramatikou hranou a animovanou, zábavnými a soutěžními pořady,
sportovními cykly a v neposlední řadě i zpravodajstvím a publicistikou. Téměř ve všech
zmiňovaných žánrech doplňují vlastní tvorbu i pořady akviziční, a to zahraniční i domácí. Tam
kde to umožňují práva jsou zahraniční pořady vysílány i v původním znění. Pořady jsou
uzpůsobeny dětskému vnímání a potřebám mladších (4+) i starších (8+) dětí.
Ve vysílání Déčko udržuje pravidelná programová okna, což pomáhá v jednoduché orientaci
dětí a jejich rodičů ve vysílacím schématu:
• vysílání zahajuje česká animovaná tvorba v Raníčku,
• v časných ranních a dopoledních hodinách bloky zahraničních krátkých animací včetně
reprízy pásmového pořadu Kouzelná školka,
• polední předčítání z knih klasické i moderní dětské literatury – Čtení do ouška,
• v brzkém odpoledni zábavné a soutěžní pořady,
• zábavně vzdělávací pořady a pásmové pořady Kouzelná školka a Planeta YÓ
v pozdnějším odpoledni,
• každý všední den si mají děti možnost s Déčkem zacvičit – vedle archivních cyklů
Hýbánky nebo Jogínci Déčko v premiéře uveden novou sérii Tanců z pohádkového
rance,
• v podvečer zpravodajský přehled pro děti Zprávičky a kultovní Večerníček,
• svůj odraz ve vysílání bude mít i nový crossmediální projekt zaměřující se na ochranu
životního prostředí. Podporován bude nejen speciálními pořady, ale i spoluprací
s partnery, webovou platformou a mediální kampaní.
Premiérové zábavně vzdělávací pořady:
• Rejpavá žížala – hravý vzdělávací cyklus o ochraně životního prostředí pro nejmenší.
Každý díl se věnuje jednomu ekologickému tématu (např. šetření vodou, úspora tepla
či světla, ochrana zvířat, recyklace).
• Agent v kapse II – pokračování cyklu pro děti o tom, co je může potkat a často i vážně
ohrozit, když se ocitnou v situaci, kterou neznají. Cyklus nabízí dětem konkrétní rady a
pravidla, kterými je vhodné se řídit v náročnějších situacích, naučí je zachovat si
chladnou hlavu, nepanikařit a hlavně preventivně případný problém včas rozpoznat.
K seriálu vznikla stejnojmenná mobilní aplikace.
• Hudební perličky Pavla Šporcla – premiérové díly cyklu, ve kterém známý český
houslový virtuos Pavel Šporcl dětem představuje nejproslulejší hudební velikány a
jejich díla.
• Pětka z garáže II – nová série hudebního zábavně vzdělávacího cyklu o partě
kamarádů, která si založila kapelu a teď se snaží za pomoci rad od hudebních
profesionálů složit novou písničku, nahrát ji ve studiu, zúčastnit se konkurzu do
muzikálu nebo naplánovat turné.
Premiérové večerníčky:
• Pat a Mat nás baví – premiérové kutilské příběhy dvou oblíbených nešiků,

•

Honza a beránek – nový seriál v sobě spojuje dva fenomény české tvorby pro děti výtvarný projev Josefa Lady a klasickou pohádkovou postavu českého Honzy. Vypraví
Josef Dvořák.

Ze zahraniční akvizice:
• premiérové animované seriály studia Walt Disney – Vampirina a Zákony Mila
Murphyho,
• premiérový vzdělávací titul Hrajeme si s haraburdím – britský cyklus ukazuje dětem i
dospělým, že staré věci, které jsou určené do popelnice, na skládku či do sběrných
surovin mohou dostat novou šanci. Pořad je složen ze dvou částí: v té jedné si děti
vyzkoušejí vyrobit spoustu hezkých i praktických věcí z papíru či plastů, v té druhé nás
pak zkušený sběratel zasvětí do tajů renovace a recyklace nejrůznějších předmětů.
• nová série Operace Jauu! – v nové sérii se objeví i speciální díl o koronaviru.

