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Přehled pořadů od 7. 9. 2015 

 

Název pořadu   Čas vysílání 

Anotace 

 

Pondělí 

Zabil.cz   6:00, 7:00, 13:30, 15:00, 18:30, sobota 8:30 

Třetí sezóna neotřelé prezentace extrémních a adrenalinových sportů. Společný projekt 

několika československých pro riderů a jejich přátel. Hlavními pilíři jsou Honza "Kaňůs" 

Kaňůrek a Michael "Berry" Beran, mistr freestyle BMX. 

Zpátečka   9:00-10:00 každý všední den 

Za třináct let své existence bylo ÓČKO u zrodu takřka všech hvězd domácí scény. 

Můžeme se tedy těšit na jejich začátky v hudební branži. Jako první a dlouho jediná 

hudební televize u nás vždy přinášela i všechny aktuální zahraniční hity. Co se hrálo ve 

stejný den, ten který konkrétní rok?  

Óčko News   12:00, 14:00, 15:30, 17:00, 19:00 každý všední den 

Každý den průběžně zjišťujeme, co se kde děje, nikdo a nic nám neunikne. 
Čerstvé info v ranní liště, odpoledních Óčko news a na www.ocko.tv 
 

Mercedes-Benz Space 17:05 (každé 3. pondělí v měsíci) 

Hitparáda downloadů ve spolupráci s RGM Space. Každý měsíc představí moderátor 

Ondra Havel žebříček legálně nejstahovanějších písniček na internetu. 

 

Úterý  

Dotykáč   6:00, 7:00, 13:30, 15:00 

„Pohodovej vlog“ o aplikacích a vychytávek pro chytré telefony. Populární youtuber 

Stejk ukáže, že „chytrej mobil dokáže spoustu zábavných věcí, včetně trolení kámošů“. 

ÓČKO vysílá Dotykáč již od listopadu 2014 a dosavadních 33 dílů si našlo tisíce fanoušků 

Stejka i Óčka.  

Mixxxer Show   15:35-17:00 

Úterní odpoledne patří živému kontaktnímu vysíláni z nového studia, kdy diváci 

ovlivňují playlist (klipy na přání), chatují s atraktivními hosty a prostřednictvím 

https://mail.mafra.cz/owa/redir.aspx?C=SL1YQ2dcyU2TUcoZEk4sbabdMyant9II1csx_WDV6_i4Hc2mCtgk_xNpbMmtle-aXEZYKNmtrS4.&URL=http%3a%2f%2fwww.ocko.tv


ÓČKO PODZIMNÍ PROGRAMOVÉ SCHÉMA - POŘADY 

 

 

sociálních sítí přímo komunikují a soutěží s moderátory Óčka. Každé úterý s dvojicí 

Ondrou Havlem a Johanem Mádrem.  

Filmshot   21:45, repríza neděle 15:00 

Světem filmu provází svým odlehčeným stylem moderátoři a herci Kryštof Mende a 

Denisa Pfauserová. Filmshot představuje aktuální premiéry, filmové žebříčky a nebude 

chybět soutěž o novinky na DVD a Blue-ray. 

 

Středa 

Pařák    6:00, 7:00, 13:30, 15:00 

Úplně nová game show každou středu ráno a odpoledne. Stylový minipořad gamera, 

baviče a uznávaného let‘s playera Herdyna, který bude každý týden přinášet 

nejzajímavější novinky z herního světa.  

Mixxxer Show   15:35-17:00 

Střední odpoledne patří živému kontaktnímu vysíláni z nového studia, kdy diváci 

ovlivňují playlist (klipy na přání), chatují s atraktivními hosty a prostřednictvím 

sociálních sítí přímo komunikují a soutěží s moderátory Óčka. Každou středu s dvojicí 

Janíček bros. 

 

Čtvrtek   

GET OUT!   6:00, 7:00, 13:30, 15:00 

Novinka! Tipy, kde se pobavit, od Shopaholic Nicol. Neválej se doma a vyraž ven! Nicol ti 

doporučí kam. Tipy na koncerty, party, místa nebo i dobré jídlo. Inspiruj se kam s 

kamarády zajít! Nicol patří mezi nejsledovanější české youtuberky. 

Bravo TV   13:30, 15:30, repríza sobota 8:30  

Teen idoly, klipy s překladem (songbook) i oblíbená rubrika láska a sex. Hosté 

moderátora a zpěváka Maťo Haricha se vždy představí také svým akustickým 

vystoupením ve studiu Bravo Tv Lajfka. 

Óčko Chart   16:05-18:00, repríza neděle 10:00-12:00 

Hitparád 20 největších hitů a 4 novinek každý týden se vrací do svých tradičních 

předprázdninových časů. O pořadí rozhodují sami diváci na webu ocko.tv. Hitparádou 

provází moderátor a zpěvák kapely Memphis Honza Řičař 

Digital Love   18:00, repríza pátek 22:00 

Moderní taneční hudba, novinky na scéně, reportáže z parties a žebříčky DJ´s. Pořad 

moderuje mladý a nadějný DJ Adrian Bolf. 
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Limuzína 21:45, repríza neděle 18:00 a pondělí 9:00 na ÓČKO 

GOLD 

Exkluzivní talk-show Míry Hejdy pokračuje šestým rokem. V nové sezóně projde pořad 

vylepšením v podobě nové grafiky i nových luxusních aut. 

 

Pátek 

Novinky   17:00, repríza neděle 13:00 

Souhrn nejnovějších videoklipy za uplynulý týden pěkně pohromadě a nově ještě jednou 

v neděli po obědě. 

CZ & SK   20:00; repríza sobota 9:00 

Moderovaný playlist reflektující českou a slovenskou scénu. Moderátor a hudební boss 

ÓČKA Michal Klein přináší exkluzivní premiéry domácích interpretů každý pátek od 

osmi večer. České a slovenské klipy bez přerušování vysíláme od 20:00 též každý všední 

den. 

Party Ride   22:30 – 1:00 

Nejlepší hudební kulisa pro víkendovou jízdu všeho druhu. Dynamický playlist vhodný 

jak do klubu, tak na domácí party.  

+ speciální živé vstupy z právě probíhajících Party Ride Live, kdy ÓČKO vyráží za diváky 

do klubů.    

 

Sobota 

TOP 30   10:00  - 12:00 

Každý týden žebříček TOP 30 nejoblíbenějších klipů. 1. týden v měsíci Youtube TOP 30, 

2. týden Deezer TOP 30, 3. týden následuje TOP 30 Music Jet a 4. týden následuje 

tematický TOP 30 žebříček. 

Over Drive   21:00 a neděle 21:00 

Bonusové materiály a „bestof“ příspěvky z pořadu Drive. 

 

Neděle 

Drive    22:00 



ÓČKO PODZIMNÍ PROGRAMOVÉ SCHÉMA - POŘADY 

 

 

„Pořádnej Drive pro tvůj Life“, aneb vše, co se týká kultury tvrdší hudby, tetování a 

extrémních sportů. Neotřelým pořadem provází sexy zpěvačka Aneta Galisová, tatér a 

hudebník Ivo Rafan Traxmandl a biker Jakub Buba Ouvín. Rozhovory se speciálními 

hosty, reportáže z akcí a o výběr toho nejlepšího z kytarové scény se stará dramaturg a 

muzikant Honza „Vegy“ Táborský. 

 

 

 

 


