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Úvod 
K 31. srpnu 2013 Česká televize úspěšně spustila vysílání svého nového programu určeného dětem.  

ČT :D (Déčko) je multižánrovou a plnoformátovou televizí pro děti od 4 do 12 let. Klade důraz na 

kvalitní a pestrý program, který je v prvé řadě zábavný a bezpečný a má přesah do vzdělávání. Nová 

dětská televize vznikla na základě extenzivních sociologických a lifestylových analýz Výzkumu 

programu a auditoria ČT. 

Program Déčka stojí na sedmi pilířích, kterými jsou hraná a animovaná tvorba, zábavné vzdělávání, 

magazíny, zábavní a soutěžní pořady, dětské zprávy a dětská publicistika a sport. Pořady jsou 

uzpůsobeny dětskému vnímání a potřebám mladších (4+) i starších (8+) dětí a na jejich vzniku se 

podíleli a podílejí nejzkušenější producenti, dramaturgové a nejrespektovanější tvůrci a autoři dětské 

tvorby v zemi. 

Déčko vysílá denně od 6 do 20 hodin.  Program také doplňuje dětský web  www.decko.cz, kde lze 

najít velké množství interaktivních her, videí a informací. Web ČT :D je i zároveň jakousi nadstavbou 

dětských vzdělávacích pořadů. 

 

Šíření signálu 

ČT :D zahájila své vysílání  v rozšíření multiplexu veřejné služby MPX 1a. Od 9. října 2013 doplnilo toto 

vysílání i převzaté vysílání v  Multiplexu 3. Obě sítě zajišťují příjem programu pro více jak 95 procent 

domácností České republiky. Kromě terestrického vysílání je možné přijímat signál pomocí satelitního 

nebo kabelového vysílání. Pokud jde o satelitní vysílání, nové programy je možné přijímat také 

z družice, a to na stejné pozici jako všechny ostatní programy ČT (Astra 3B – 23,5⁰ východně). Pokud 

jde o kabelové televize, ČT :D se nachází v základní nabídce programů všech poskytovatelů 

kabelových televizí. 

Kolik diváků naladilo a alespoň vteřinu sledovalo ČT :D + ČT art 

zdroj dat: ATO-Mediaresearch 

http://www.decko.cz/
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Souběžné vysílání 

Vybrané dětské pořady jsou vysílány souběžně  i na ČT2. Jedná se o Večerníček, ranní reprízu 

Kouzelné školky a o víkendech ČT2 přebírá kompletní vysílání ČT :D mezi šestou a devátou hodinou 

ráno.  

 

Programové zásady Déčka 
Programové zásady se opírají o Kodex ČT, zejména článek 2. Ten definuje Zvláštní pozornost 

věnovanou dětskému divákovi. 

1. Sedm programových pilířů. Dětský kanál České televize je multižánrová a plnoformátová 

televize pro děti. Její program se opírá o sedm programových pilířů: zábavné vzdělávání, 

hranou tvorbu, animovanou tvorbu, magazíny, zábavní a soutěžní pořady, publicistiku a 

zpravodajství a sportovní pořady. Dbá na nejvyšší možnou kvalitu pořadů z hlediska 

uměleckého provedení. 

2. Vzdělávání zábavně a v podtextu. Vzdělávání dětí patří k jedné z klíčových úloh dětského 

veřejnoprávního kanálu. Již samotný Kodex ČT ale konstatuje, že předpokladem k tomu, aby 

program mohl mít vzdělávací úlohu, je děti zaujmout. Jedním z hlavních principů celého 

vysílacího programu ČT :D, a to nejen pořadů přímo zaměřených na zábavné vzdělávání, je 

nabídnout dětem zajímavý a zábavný program, získat tak jejich pozornost a za těchto 

podmínek nenuceně a účinně aspirovat na vzdělávací roli. 

3. Bezpečný obsah. Především pro rodiče je důležité, že dětský kanál ČT nabízí pestrou škálu 

žánrů a témat, které neohrožují mravní výchovu dětí. Dětem nabízí velmi kvalitní pořady, 

které byly vytvořeny přímo pro ně, a které je přitom negativně nezatěžují. 

4. Věková přiměřenost. Program dětského kanálu  je uzpůsoben dvěma věkovým skupinám 

dětí, mladším dětem ve věku od 4 let a dětem starším  ve věku od 8 do 12 let. 

5. Předvídatelnost a dostupnost. Dětský kanál vysílá v pravidelných programových oknech, díky 

kterým se děti i rodiče snadno zorientují ve vysílání a naleznou vhodné pořady. Pro mladší i 

starší věkovou skupinu dětí vysílá v časech, kdy je děti mají šanci sledovat. Zaměření poznají 

samy děti z programu i povahy jednotlivých pořadů. 

6. Kultivované vyjadřování. V pořadech vlastní tvorby i při dabovaných pořadech ze zahraničí 

dbáme na kultivované vyjadřování a mluvu. K dětem mluvíme jazykem, které je osloví  a 

který je pro ně srozumitelný. Dbáme přitom pokynů Ústavu pro jazyk český, a to i v případě 

obecné, civilní češtiny, kterou používáme například v dětských zprávách. 

7. Hodnoty veřejné služby. Česká televize prostřednictvím svého dětského kanálu dětem 

pomáhá objevovat a přijímat za vlastní hodnoty slušnosti, vzdělanosti, pracovitosti a úcty 

k životnímu prostředí. Svými pořady také napomáhá k národnostní a etnické toleranci. 

Prostřednictvím dětského kanálu mají děti možnost vnímat vlastní kulturu a jazyk  a získávají i 

povědomí o cizích kulturách. Jako člen rodiny kanálů ČT plní i veškeré zákonné povinnosti, 
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které vyplývají ze Zákona o České televizi a ze Zákona o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání. 

8. Podpora původní tvorby. Česká televize podporuje největší možnou mírou rozvoj původní 

tvorby pro děti a mládež, jakož i pestrost a rozvoj talentů těch nejlepších autorů tvorby pro 

děti, a to jak animované, tak hrané. Česká televize dbá na nejvyšší možnou kvalitu pořadů 

z hlediska uměleckého provedení. Cílem je zprostředkovat dětem tradici původní české 

tvorby pro děti, navázat na ni a v maximální možné míře podporovat rozvoj nových formátů. 

 

Programová nabídka = 7 programových pilířů 
Kromě tradičních formátů, které plynule přešly z programů  ČT1 a ČT2 na ČT :D,  jako je například 

Kouzelná školka, Studio Kamarád, Planeta Yó, Bludiště, Záhady Toma Wizarda nebo Šikulové, 

připravila ČT :D i velké množství  formátů nových. 

 

Zábavné vzdělávání 

TvMiniUni – pořad, který dětem odpoví  na ty nejvšetečnější otázky. 

Mistr E – cyklus o etiketě pro nejmenší. 

Méďové na cestách – vlastivědný cyklus, který provází Václav Chaloupek a jeho dvě medvíďata. 

Ábécédé s Michalem – děti se učí abecedu s Michalem Nesvadbou. 

Čtení do ouška – pravidelné předčítání klasické i moderní literatury pro děti v podání českých 

hereckých osobností. 

Muzicírování – Jitka Molavcová a Jan Maxián seznamují děti se světem hudby. 

Lovci záhad – série takřka detektivních příběhů ze světa vědy a techniky. 

Chytrost nejsou žádné čáry – zábavný cyklus o logickém myšlení, který se odehrává na půdě 

pozoruhodného Ministerstva hádanek. 

Biblická pátrání II – biblické příběhy z pohledu dnešní doby. 

 

Novinky jaro 2014: 

Já budu Einsteinem! – populárně-vzdělávací cyklus pro děti vycházející z populárních pokusů prof. 

Tomáše Tyce, astrofyzika z Masarykovy univerzity v Brně. 
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Magazíny – pásmové pořady, lifestylové pořady 

Wifina – lifestylový magazín o všem  co děti zajímá. 

Draci v hrnci – pořad kombinující pohádkový svět fantazie s reálným prostředím, na jehož základě 

děti odhalují tajemství kuchyně a něco zajímavého se dozvědí i o jednotlivých potravinách. 

Náš zvěřinec  - zábavně naučný magazín o soužití zvířat a lidí. 

Zet box - dynamický aktivizační magazín pro starší děti zaměřený na volný čas. Věnuje se specificky 

hrám a herním aktivitám v širším slova smyslu. 

 

Novinky jaro 2014: 

Faktor U - lifestylový pořad, ve kterém se představují hvězdy českého streetového umění a 

hudebních a sportovních subkultur. 

Zábavní a soutěžní pořady 

Dé pětka – hitparáda a hudební pořad určený starším dětem. 

Hraná tvorba – seriály, pohádky, filmy 

Špačkovi v síti času – fantazijní seriál o návštěvách paláce, kterým protéká náš promarněný čas, i o 

láskách a starostech v našem civilním světě. Scénář Lucie Konášová, režie Karel Smyczek a Martin 

Dolenský 

Novinky jaro 2014: 

Mazalové - komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. 

Scénář Rudolf Merkner, režie Bořivoj Hořínek 

 

Animovaná tvorba – premiérové řady Večerníčků 

Chaloupka na vršku - nové díly oblíbeného loutkového seriálu Chaloupka na vršku, který vypráví         

o životě na malebné podhorské vesničce za starých dob od ledna do prosince.  Režie Šárka Váchová  

Bílá paní na hlídání - paní Černá je restaurátorka starých obrazů, pan Černý je lodní důstojník na 

zaoceánském parníku a jejich děti, čtyřčata Barnabáš, Matyáš, Tobiáš a Uriáš jsou pěkná čísla. Žádná 

paní na hlídání u nich nevydrží ani hodinu. Tedy až do chvíle, kdy se paní Černá seznámí s paní Bílou, 

která to s kluky umí přímo zázračně. Jak by také ne, je to totiž ve skutečnosti opravdická kouzelná Bílá 

paní ze starého zámku. Režie Petr Friedl 

Nejmenší slon na světě - nový animovaný večerníček v technologii 3D počítačové animace o 

maličkém slonovi, který se musí prosadit v obrovském světě normálních slonů. Béďa je sloní kluk, 
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který moc nevyrostl – vlastně je velký jen asi jako štěně, a tak normálním slonům sahá sotva po 

kotníky. Ve sloním světě se přitom oceňuje hlavně velikost a síla, ale i když se na něj ostatní sloni 

dívají doslova „z patra“, Béďa se odradit nenechá…režie Libor Pixa 

To si piš, je to myš - animovaný loutkový seriál -  " muzikál " odehrávající se v obyčejném domě, kde 

kromě jeho lidských obyvatel žije i myší rodinka. Tři sourozenci - Ferda, Pupík a Mašle, podnikají 

tajnou chodbou ve zdi dobrodružné výpravy ze svého malého bytečku do celého velkého domu. 

Režie: Dagmar Doubková, Jan Tománek 

Králík Fiala – pokračování animovaného kresleného večerníčku, ve kterém originálně viděný svět 

očima dětí a zvířecího hrdiny - živého, ač plyšového králíka Fialy buduje u dětských diváků pocit 

vzájemnosti bez omezení daného xenofobií. Příběhy nám otvírají v humorných zkratkách možnost 

navštívit místa blízká i vzdálená.  Režie David Súkup 

 

 

Zpravodajství a publicistika 

Zprávičky – denní zpravodajský přehled pro děti. 

Tamtam - moderovaný zábavně informační pořad pro děti a jejich rodiče o tom, co s načatým 

víkendem. 

 

Sport a cvičení 

Lvíčata – dětský sportovní magazín mapující dění nejen v mládežnickém sportu. 

Taneční hrátky s Honzou Onderem – malá škola tance pod vedení několikanásobného vítěze 

Stardance. 

Hýbánky – hravé cvičení pro nejmenší. 

Jogínci – jóga pro děti. 

 

Práce s akvizicí a archivem 

 

Maximální pestrost a úlohu vzdělávat velmi nenápadnou a co nejhravější formou na sebe berou 

vzdělávací pořady ze zahraničí. Vybírány byly především tituly od veřejnoprávních producentů, 

například od tradičního partnera BBC Déčko nabídlo pro nejmenší cílovou skupinu dokumentární 

cyklus Andy a dobrodružství v přírodě nebo částečně animovaný pořad s pokusy Nina a neurony. O 

tom, jak se jejich vrstevníkům z jiných zemí chodí do školy se mohli nejmenší dozvědět z cyklu Hurá, 

škola! Starší děti pak mohly objevit spoustu zajímavých dějepisných faktů v zábavné historické show 

Děsivé dějiny a poznat nejnebezpečnější zvířata z dokumentárního cyklu BBC 60 zvířecích zabijáků.  
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Velký ohlas vzbudil i australský cyklus Věda je zábava, který starším dětem atraktivní formou 

experimentů přibližuje základy vědy. 

 

ČT :D i přes velké množství premiér nabídla to nejlepší z rozsáhlého archivu dětských pořadů České 

televize. Diváci si tak mohli připomenout i starší české seriály jako Arabela, Arabela se vrací aneb 

Rumburak králem Říše pohádek , Pan Tau a Křeček v noční košili. 

 

Podíl archivu, akvizice, selfu a vlastní výroby na vysílání ČT :D (z celkového vysílacího času) 

 

 

 

Labeling 

Ačkoliv není labeling pořadů v České republice legislativně zakotven, ČT :D se rozhodla, že některé 

pořady, které by svým pojetím mohly být pro děti mladší příliš složité, bude označovat symbolem 8+ 

v pravém horním rohu obrazovky. Výhledově se chystá Déčko označovat pořady i pro další věkové 

skupiny. 

 

Desatero Zpráviček 

1. Zprávičky jsou informace pro děti na ČT :D.  

2. Zprávičky jsou každý den čerstvé.  

3. Zprávičky jsou jednoduché a hravé. 
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4. Zprávičky mluví k dětem na rovinu. 

5. Zprávičky jsou dětem otevřené. 

6. Zprávičky jsou k dětem kamarádské. 

7. Zprávičkám můžou děti věřit. 

8. Zprávičky jsou pro děti bezpečné. 

9. Zprávičky jsou i na webu Déčka. 

10. Zprávičky jsou jedinečné. 

 

Spolupráce s odborníky 
Déčkolegium 

Déčkolegium je volným uskupením tvůrců dětské tvorby a odborníků působících v oblasti péče o děti, 

kteří se rozhodli pomáhat ČT :D v jeho snaze nabízet dětem i rodičům zajímavý a kvalitní program 

dětské veřejnoprávní televize. Úlohou Déčkolegia je poskytovat trvalý prostor pro diskuzi nad 

programem a prezentací kanálu a sbírat náměty na jejich vylepšení. 

Déčkolegium pracuje ve složení:  

 

Jan Balej - animace 

Lucie Štamfestová - animace 

Maria Procházková - režisérka 

Karel Smyczek - režisér 

Jakub Bouček – Dětské krizové centrum 

Marta Boučková - psycholožka 

Jan Jirák – FSV UK, mediální výchova 

Marcela Pittermannová – filmová dramaturgyně a překladatelka 

Luboš Chaloupka – rektor UJAK 

Jiří Svoboda – režisér 

Zdeněk Pecháček – ředitel divadla Minor 

Anna Ševčíková – FSS MU, psychologie a sociologie médií, online média 

Miroslav Bocan – Národní institut dětí a mládeže, odborné zařízení MŠMT 

Karel Janák - režisér 

Markéta Pášmová – programová ředitelka Zlín 

Jiří Strach - režisér 

Jana Votavová – koordinátorka Národního parlamentu dětí a mládeže 

Martina Neprašová – klinická psycholožka 

Zora Dušková – psycholožka, ředitelka DKC 

Jan Cimický – psychiatr, překladatel, básník, prozaik 

David Šmahel – FSS MU, psychologie a sociologie médií, online média 

Radim Wolák – FSV UK, mediální výchova 

Lenka Eckertová – Národní centrum bezpečnějšího internetu 
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Kromě Déčkolegia spolupracuje ČT :D i s experty z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 

základě memoranda o vzájemné spolupráci, které podepsali 28. února 2013 generální ředitel ČT Petr 

Dvořák a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. 

Dále ČT :D navázala spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu za účelem podpory 

vzdělávání a informovanosti v oblasti online médií a s Centrem mediálního vzdělávání. 

 

Ocenění pořadů ČT :D 
Špačkovi v síti času 

Trilobit Beroun 2013 – cena dětské poroty – Berounský medvídek 

Draci v hrnci 

Mezinárodní festival Znojemský hrozen – Stříbrný hrozen 

Jirka a bílé myšky 

Dětský filmový a TV festival Oty Hofmana – Čestné uznání 

30. Annual Chicago International Children´s Film Festival, USA  – 2. cena dětské poroty v kategorii 

krátkých hraných filmů 

18. International TV Festival Bar, Černá Hora – Cena za nejlepší autorský přístup v kategorii krátkých 

pořadů 

Copinka se učí zachraňovat 

Sportfilm Liberec – vítěz kategorie Děti a sport 

 

ČT :D v mezinárodním kontextu 
Déčko se stalo po pěti měsících vysílání nejsledovanější dětskou veřejnoprávní televizí v Evropě. 

V lednu dosáhla u dětí ve věku 4-12 let rekordního podílu na sledovanosti 21,68 % a vyhoupla se před 

dosud nejsledovanější evropské veřejnoprávní televize pro děti, které sleduje přibližně 16 % 

z aktuálního dětského publika. 

Svůj úspěšný program Déčko mělo příležitost prezentovat už i na únorovém berlínském filmovém 

festivalu Berlinale . Vybrané původní pořady pro děti představilo Déčko na tržišti filmové a televizní 

produkce European Film Market, které je tradiční součástí festivalu a patří ke třem největším na 

světě. 

ČT :D zároveň od začátku vysílání kooperuje s mezinárodními organizacemi jako je např. EBU 

(European Broadcasting Union) nebo ECFA (European Children´s Film Association). 
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Do budoucna chce Déčko navázat i na tradici spolupráce s evropskými televizním partnery při vývoji a 

výrobě pořadů, které by mohly mít ambici se dostat do zlatého česko-televizního fondu jako 

například Pan Tau nebo Arabela. 

 

Web ČT :D 
Za první půlrok vysílání Déčka připravil tým Dětského webu přes šedesát interaktivních aplikací a her, 

které nejen doplňují, ale často také zásadním způsobem rozšiřují působnost a záběr jednotlivých 

pořadů. Přestože web Déčka upřednostňuje  hravost a kreativitu, mají téměř všechny aplikace a hry 

vzdělávací či naučný charakter. Děti se vzdělávají „bezbolestně“, aniž by si toho všimly. Při vývoji 

zábavně-vzdělávacích aplikací (např. projekty k pořadům Čtení do ouška, Já budu Einsteinem! nebo 

Chytrost nejsou žádné čáry), tým webu získal cenné zkušenosti, které poslouží jako základ pro 

plánovaný zábavně-vzdělávací modul. Velmi úspěšný je také archiv odvysílaných pořadů Déčka 

v sekci „Videa“. 

Samostatnou částí webu decko.cz je Pískoviště - místo pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst a 

psát, koncipované tak, aby se v něm děti mohly pohybovat zcela bezpečně a samostatně, bez 

asistence dospělých. Bezpečnost  má ČT :D ostatně na paměti na celém webu: děti mezi sebou 

nemohou komunikovat přímo, veškeré jejich příspěvky, které na web putují, podléhají editaci a celý 

web je zcela bez reklam a odkazů na cizí stránky. Újmě (tentokrát na dětském vkusu) je bráněno 

základními kritérii tvorby dětského webu: spoluprací s renomovanými grafiky, profesionálními herci a 

spíkry a v neposlední řadě také formování jazykového citu dětí důrazem na kvalitní jazykový projev. 

Kromě aktivit k dětským televizním pořadům byl spuštěn velmi oblíbený a úspěšný virtuální Adventní 

kalendář, který dětem, ale mnohdy i rodičům, prarodičům a učitelům MŠ a ZŠ, pomohl poetickým 

způsobem zprostředkovat křesťanskou i světskou tradici slavení adventu a vánočních svátků a jejich 

přesah do umění napříč věky a žánry. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT. 

Web ČT :D v období od 1. září 2013 do 28. února 2014 zaznamenal celkem 5 723 116 návštěv a 

22 953 386 zobrazených stránek. Počet unikátních uživatelů se vyšplhal až na 1 902 016. 

Nejúspěšnějšími webovým projekty se staly Adventní kalendář a Pískoviště. 
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Sledovanost , spokojenost 
Podíl na publiku (share %) – 2013, 2014 - CS 4-12 v čase 6:00 – 20:00 

 

zdroj dat: ATO-Mediaresearch 

zdroj dat: ATO-Mediaresearch 
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Podíl na publiku (share %) – 2014  – srovnání s konkurencí – CS: 4-12 

06:00 – 20:00 

 

zdroj dat: ATO- Mediaresearch 

Podíl na publiku (share %) – 2014  – srovnání s konkurencí – CS: 4-12 

17:00 – 20:00 (prime time) 

 

zdroj dat: ATO-Mediaresearch 
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zdroj dat: ATO-Mediaresearch 

 

 

Vývoj spokojenosti v roce 2013 a 2014 

 

 

zdroj dat: Denní kontinuální výzkum ČT 

TOP 25 POŘADŮ*    ČT :D (CS: 4 - 12 let)    ZÁŘÍ 2013 - ÚNOR 2014 
Pořadí Titul Kanál Datum Den Začátek Konec Rat% Rat000 Shr% 

1 Krkonošská pohádka ČT :D 16.1.2014 Čtvrtek 18:46 18:56 11,3 104 34,18 
2 Králík Fiala ČT :D 20.11.2013 Středa 18:46 18:54 11,0 101 30,94 
3 Gumídci ČT :D 25.2.2014 Úterý 18:55 19:17 10,9 101 32,44 
4 Rychlá rota ČT :D 25.11.2013 Pondělí 18:56 19:18 10,8 99 30,39 
5 O skřítku Racochejlovi ČT :D 3.2.2014 Pondělí 18:46 18:54 10,7 99 28,86 
6 Phineas a Ferb II ČT :D 22.10.2013 Úterý 19:20 19:41 10,7 97 30,01 
7 Phineas a Ferb III ČT :D 27.11.2013 Středa 19:19 19:40 10,3 95 26,29 
8 Přestávka III ČT :D 4.2.2014 Úterý 19:17 19:38 9,8 91 27,99 
9 Chaloupka na vršku ČT :D 2.12.2013 Pondělí 18:46 18:53 9,7 88 31,23 

10 Studio Kamarád ČT :D 15.2.2014 Sobota 7:30 8:59 9,7 89 39,44 
11 Kačeří příběhy ČT :D 21.10.2013 Pondělí 18:55 19:17 9,5 86 26,48 
12 Tajná mise ČT :D 28.1.2014 Úterý 18:04 18:17 9,5 88 46,10 
13 Garážový klub ČT :D 18.12.2013 Středa 18:06 18:13 9,4 85 38,59 
14 Planeta YÓ ČT :D 28.1.2014 Úterý 18:17 18:25 9,4 87 39,95 
15 Vydrýsek ČT :D 29.10.2013 Úterý 18:46 18:55 9,3 85 25,90 
16 Pohádky z mechu a kapradí ČT :D 28.10.2013 Pondělí 9:15 9:22 9,3 85 37,30 
17 Sedmives aneb Růžová holčička ČT :D 16.2.2014 Neděle 18:46 18:54 9,3 86 30,63 
18 O loupežníku Rumcajsovi ČT :D 28.10.2013 Pondělí 9:08 9:15 9,3 84 37,03 
19 Draci v hrnci ČT :D 23.2.2014 Neděle 9:02 9:22 9,2 85 30,76 
20 Sobík Niko ČT :D 22.12.2013 Neděle 9:27 10:45 9,2 83 32,90 
21 UZ+UO3-43-Vydrýsek - O vydřím nebezpečí ČT :D 21.10.2013 Pondělí 18:54 18:54 8,9 80 25,13 
22 To si piš, je to myš! ČT :D 31.10.2013 Čtvrtek 18:46 18:54 8,9 81 26,82 
23 Kouzelná školka- Speciály ČT :D 24.12.2013 Úterý 8:33 9:29 8,8 80 21,72 
24 Krysáci ČT :D 23.2.2014 Neděle 18:46 18:54 8,8 82 25,69 
25 Bob a Bobek - králíci z klobouku ČT :D 28.10.2013 Pondělí 9:01 9:08 8,7 79 35,15 
                    

* TOP NEÚSPĚŠNĚJŠÍCH VYDÁNÍ (Z CYKLŮ) A POŘADŮ ZA 6 MĚSÍCŮ VYSÍLANÍ ČT :D           
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PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

6:00 (CS 4-8)

Raníček

6:00 (CS 4-8)

Raníček

6:00 (CS 4-8)

Raníček

6:00 (CS 4-8)

Raníček

6:00 (CS 4-8)

Raníček

6:00 (CS 4-8)

Raníček

6:00 (CS 4-8)

Raníček

6:05 (CS 4-8) AR

Zábavná akvizice

6:05 (CS 4-8) AR

Zábavná akvizice

6:05 (CS 4-8) AR

Zábavná akvizice

6:05 (CS 4-8) AR

Zábavná akvizice

6:05 (CS 4-8) AR

Zábavná akvizice

6:40 (CS 4-8)

Zahr. animace

6:40 (CS 4-8)

Zahr. animace

7:00 (CS 8+)

Dětský sitcom

7:00 (CS 8+)

Dětský sitcom

7:00 (CS 8+)

Dětský sitcom

7:00 (CS 8+)

Dětský sitcom

7:00 (CS 8+)

Dětský sitcom

7:25 (CS 4-8) AR

Zábavná akvizice

7:25 (CS 4-8) AR

Zábavná akvizice

7:25 (CS 4-8) AR

Zábavná akvizice

7:25 (CS 4-8) AR

Zábavná akvizice

7:25 (CS 4-8) AR

Zábavná akvizice

8:30 (CS 4-8) AR

Kouzelná školka 

8:30 (CS 4-8) AR

Kouzelná školka 

8:30 (CS 4-8) AR

Kouzelná školka 

8:30 (CS 4-8) AR

Kouzelná školka 

8:30 (CS 4-8) AR

Kouzelná školka 

9:00 (CS 4-8) AR

Zábavné vzdělávání

9:00 (CS 4-8) AR

Zábavné vzdělávání

9:00 (CS 4-8) AR

Zábavné vzdělávání

9:00 (CS 4-8) AR

Zábavné vzdělávání

9:00 (CS 4-8) AR

Zábavné vzdělávání

9:00 (CS 4+)

Aktivizační magazín

9:00 (CS 4-8)

Lifestyle pro malé

9:30 (CS 4-8)

Zahr. dokument

9:30 (CS 4-8)

Zahr. dokument

9:30 (CS 4-8)

Zahr. dokument

9:30 (CS 4-8)

Zahr. dokument

9:30 (CS 4-8)

Zahr. dokument

10:00 (CS 4-8)

Zábavná akvizice

10:00 (CS 4-8)

Zábavná akvizice

10:00 (CS 4-8)

Zábavná akvizice

10:00 (CS 4-8)

Zábavná akvizice

10:00 (CS 4-8)

Zábavná akvizice

10:50 (CS 4-8) AR

Cvičení

10:50 (CS 4-8) AR

Cvičení

10:50 (CS 4-8) AR

Cvičení

10:50 (CS 4-8) AR

Cvičení

10:50 (CS 4-8) AR

Cvičení

10:50 (CS 4-8)

Animace česká

10:50 (CS 4-8)

Animace česká

11:00 (CS 4-8) AR

Lifestyle pro malé

11:20 (CS 4-8) AR

Animace česká

11:30 (CS 8+)

Akční soutěž

11:30 (CS 8-12)

Hitparáda

12:00 (CS 8-12)

Magazín o zvířatech

12:00 (CS 8-12)

Sportovní magazín

12:30 (CS 4+) AR

Animace česká

(Večerníček)

12:30 (CS 4+) AR

Animace česká

(Večerníček)

12:30 (CS 4+) AR

Animace česká

(Večerníček)

12:30 (CS 4+) AR

Animace česká

(Večerníček)

12:30 (CS 4+) AR

Animace česká

(Večerníček)

12:40 (CS 4-8)

Čtení do ouška

12:40 (CS 4-8)

Čtení do ouška

12:40 (CS 4-8)

Čtení do ouška

12:40 (CS 4-8)

Čtení do ouška

12:40 (CS 4-8)

Čtení do ouška

12:50 (CS 4-8) AR

Animace česká

(Raníček)

12:50 (CS 4-8) AR

Animace česká

(Raníček)

12:50 (CS 4-8) AR

Animace česká

(Raníček)

12:50 (CS 4-8) AR

Animace česká

(Raníček)

12:50 (CS 4-8) AR

Animace česká

(Raníček)

13:00 (CS 8-12) AR

Zábavné vzdělávání

13:00 (CS 8-12) AR

Zábavné vzdělávání

13:00 (CS 8-12) AR

Zábavné vzdělávání

13:00 (CS 8-12) AR

Zábavné vzdělávání

13:00 (CS 4-8) AR

Rukodělný lifestyle

13:30 (CS 8-12) AR

Zahr. animace

13:30 (CS 8-12) AR

Zahr. animace

13:30 (CS 8-12) AR

Zahr. animace

13:30 (CS 8-12) AR

Zahr. animace

13:20 (CS 8-12) AR

Zábavné vzdělávání

13:20 (CS 8-12) AR

Zábavné vzdělávání

13:20 (CS 8-12) AR

Zábavné vzdělávání

13:40 (CS 4-8) AR

Zahr. animace

13:40 (CS 4-8) AR

Zahr. animace

13:40 (CS 4-8) AR

Zahr. animace

13:40 (CS 4-8) AR

Zahr. animace

13:50 (CS 8-12)

Zahr. animace

13:50 (CS 8-12)

Zahr. animace

14:05 (CS 4-8) AR

Zahr. animace

14:05 (CS 4-8)

Zábavné vzdělávání

14:05 (CS 4-8)

Zábavné vzdělávání

14:05 (CS 4-8)

Zábavné vzdělávání

14:20 (CS 8-12) AR

Zahr. animace

14:20 (CS 8-12) AR

Zahr. animace

14:20 (CS 8-12) AR

Zahr. animace

14:20 (CS 8-12) AR

Zahr. animace

13:45 (CS 8+) AR

Seriál pro děti - hraný 

český

14:40 (CS 4-8) AR

Lifestyle pro malé

14:40 (CS 8-12) AR

Magazín o zvířatech

14:40 (CS 8-12) AR

Lifestyle pro starší děti

14:40 (CS 8+) AR

Akční soutěž

14:45 (CS 8+) AR

Tajemství vědy a 

techniky

15:05 (CS 8-12) AR

Sportovní magazín

15:10 (CS 8-12) 

Sportovní pořady

15:10 (CS 8-12) 

Sportovní pořady

15:10 (CS 8-12) 

Sportovní pořady

15:15 (CS 8-12) 

Sportovní pořady

15:35 (CS 8-12)

Zábavné vzdělávání

15:35 (CS 8-12)

Zábavné vzdělávání

15:35 (CS 8-12)

Zábavné vzdělávání

15:35 (CS 8-12)

Zábavné vzdělávání

15:35 (CS 8-12)

Zábavné vzdělávání

15:30 (CS 4-8) AR

Rukodělný lifestyle

15:30 (CS 4-8) AR

Rukodělný lifestyle

16:05 (CS 8-12) AR

Dětský sitcom

16:05 (CS 8-12) AR

Dětský sitcom

16:05 (CS 8-12) AR

Dětský sitcom

16:05 (CS 8-12) AR

Dětský sitcom

16:05 (CS 8-12) AR

Dětský sitcom

16:00 (CS 8-12)

Dětský zahr. seriál

16:00 (CS 8-12)

Dětský zahr. seriál

16:30 (CS 4-8)

Zábavné vzdělávání

16:30 (CS 4-8)

Zábavné vzdělávání

16:30 (CS 4-8)

Zábavné vzdělávání

16:30 (CS 4-8)

Zábavné vzdělávání

16:30 (CS 4-8)

Zábavné vzdělávání

16:20 (CS 8-12)

Dětský zahr. seriál

16:20 (CS 8-12)

Dětský zahr. seriál

17:00 (CS 4-8)

Kouzelná školka

17:00 (CS 4-8)

Kouzelná školka

17:00 (CS 4-8)

Kouzelná školka

17:00 (CS 4-8)

Kouzelná školka

17:00 (CS 4-8)

Kouzelná školka

16:50 (CS 8-12)

Sportovní pořady

16:50 (CS 8-12)

Sportovní pořady

17:30 (CS 4-8)

Cvičení

17:30 (CS 4-8)

Cvičení

17:30 (CS 4-8)

Cvičení

17:30 (CS 4-8)

Cvičení

17:30 (CS 4-8)

Cvičení

17:15 (CS 4-8)

Zahr. seriál ikonický

17:15 (CS 4-8)

Zahr. seriál ikonický

17:40 (CS 8-12)

Lifestyle pro starší děti

17:40 (CS 8+)

Tajemství vědy a 

techniky

18:10 (CS 8+)

Seriál pro děti - hraný 

český

18:10 (CS 8+)

Seriál pro děti - hraný 

český

18:40 (CS 6+)

Zprávičky

18:40 (CS 6+)

Zprávičky

18:40 (CS 6+)

Zprávičky

18:40 (CS 6+)

Zprávičky

18:40 (CS 6+)

Zprávičky

18:40 (CS 6+)

Zprávičky

18:40 (CS 6+)

Zprávičky

18:45 (CS 4+)

Večerníček

18:45 (CS 4+)

Večerníček

18:45 (CS 4+)

Večerníček

18:45 (CS 4+)

Večerníček

18:45 (CS 4+)

Večerníček

18:45 (CS 4+)

Večerníček

18:45 (CS 4+)

Večerníček

18:55 (CS 4-8)

Legendární animované 

seriály

18:55 (CS 4-8)

Legendární animované 

seriály

18:55 (CS 4-8)

Legendární animované 

seriály

18:55 (CS 4-8)

Legendární animované 

seriály

18:55 (CS 4-8)

Legendární animované 

seriály

18:55 (CS 4-8)

Legendární animované 

seriály

18:55 (CS 4-8)

Legendární animované 

seriály

19:15 (CS 8+)

Zábavné animáky pro 

starší děti

19:15 (CS 8+)

Zábavné animáky pro 

starší děti

19:15 (CS 8+)

Zábavné animáky pro 

starší děti

19:15 (CS 8+)

Zábavné animáky pro 

starší děti

19:15 (CS 8+)

Zábavné animáky pro 

starší děti

19:15 (CS 8+)

Zábavné animáky pro 

starší děti

19:15 (CS 8+)

Zábavné animáky pro 

starší děti

19:40 (CS 6+)

Krátké zahr. animované 

seriály

19:40 (CS 6+)

Krátké zahr. animované 

seriály

19:40 (CS 6+)

Krátké zahr. animované 

seriály

19:40 (CS 6+)

Krátké zahr. animované 

seriály

19:40 (CS 6+)

Krátké zahr. animované 

seriály

19:40 (CS 6+)

Krátké zahr. animované 

seriály

19:40 (CS 6+)

Krátké zahr. 

animované seriály

19:45 (CS 4-8) AR

Čtení do ouška

19:45 (CS 4-8) AR

Čtení do ouška

19:45 (CS 4-8) AR

Čtení do ouška

19:45 (CS 4-8) AR

Čtení do ouška

19:45 (CS 4-8) AR

Čtení do ouška

19:45 (CS 4-8)

Animace česká

19:45 (CS 4-8)

Animace česká

7:30 (CS 4-8) AR

Studio Kamarád

7:30 (CS 4-8) 

Studio Kamarád

9:20 (CS 4+)

Film dětský

9:20 (CS 4-8)

Film dětský anim.

17:40 (CS 6-12)

Planeta YÓ

17:40 (CS 6-12)

Planeta YÓ

17:40 (CS 6-12)

Planeta YÓ

17:40 (CS 6-12)

Planeta YÓ

17:40 (CS 8+)

Pohádka 

11:00 (CS 4-8) AR

Rukodělný lifestyle

11:00 (CS 4-8)

Rukodělný lifestyle

11:00 (CS 4-8)

Rukodělný lifestyle

11:00 (CS 4-8) AR

Zábavné vzdělávání

11:00 (CS 4+)

Seriál pro děti - hraný 

český

11:00 (4-8)

Zábavné vzdělávání

12:30 (CS 4-8)

Zahr. animace

12:30 (CS 4-8)

Zahr. animace

12:55 (CS 8-12) AR

Sportovní pořady

12:55 (CS 8-12) AR

Sportovní pořady

13:45 (CS 8+) AR

Seriál pro děti - hraný 

český

14:00 (CS 8+) AR

Film zahraniční pro 

starší děti

14:00 (CS 8+)

Film zahraniční pro 

starší děti

11:30 (CS 4-8)

Zábavná akvizice

11:30 (CS 4-8)

Zábavná akvizice

11:30 (CS 4-8)

Zábavná akvizice

11:30 (CS 4-8)

Zábavná akvizice

11:30 (CS 4-8)

Zábavná akvizice

 


