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1. ÚVOD 

Evropa 2 je rozhlasová stanice, která pomocí regionálních stanic, 

jež přejímají z větší části její program, pokrývá velkou část území České 

republiky.  

Stejně jako ostatní média, tištěná i audiovizuální, má tato stanice 

vliv na posluchače, kteří ji přijímají; proto má posluchač plné právo 

posuzovat, jakým jazykem k němu stanice promlouvá. Na tomto místě je 

zapotřebí položit si základní otázku: jaký jazyk od ní posluchači 

očekávají? 

Nejdůležitější je, aby vysílanému slovu posluchač rozuměl a přijal 

je. Kritérium spisovnosti je pro vysílání druhořadé. Bylo by naivní se 

domnívat, že používané prostředky budou vždy odpovídat spisovnému 

jazyku. Přesto i hovorová čeština nabízí dostatek prostředků pro mluvný 

a přirozený kontakt.  

V rámci své práce jsem se rozhodla soustředit na jazyk, používaný 

ve vysílání, z hlediska spisovnosti. Nehodlám dopodrobna posuzovat 

srozumitelnost či přijatelnost vysílaného slova, ani to nakolik odpovídají 

používané jazykové prostředky „rozhlasovosti.“ Domnívám se, že funkce 

rozhlasu jakožto prostředku vzdělávání a výchovy může být pro 

programové ředitele soukromých stanic v konkurenčním prostředí 

hudebních formátů zbytečně vysokou metou. Chtěla bych pouze 

upozornit na nejvýraznější prohřešky proti normě spisovné češtiny.  

Při psaní práce jsem se musela potýkat s jedním nepříjemným 

problémem. Není totiž k dispozici literatura, která by se teoreticky blíže 

zabývala jazykem moderování toho typu, který se používá na Evropě 2 (i 

na mnoha dalších rádiích). Existující publikace se zaměřují na 

rozhlasový jazyk obecně, z větší části tedy na žánry, které na hudebním 

rádiu nemají místo (komentář, populárně naučné pořady atd.).  
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Velmi plodná ale byla spolupráce se zaměstnanci Evropy 2, kteří 

mi pomáhali při získávání záznamů vysílání i při řešení dalších 

problémů. Rády bych jim na tomto místě poděkovala, zejména slečně 

Janě Šafářové, panu Jiřímu Dostalíkovi, panu Radku Sedláčkovi a panu 

Miroslavu Škodovi. 

 

2. PROGRAM EVROPY 2 

 Vysílání Evropy 2 je členěno do „bloků“ hudby a slova, které jsou 

spojeny osobou moderátora. I když některé vysílací bloky se odlišují od 

ostatních (Ranní Show, Dance Extravaganza), o tematicky a žánrově 

vyhraněném útvaru můžeme mluvit pouze výjimečně (Pepsi Top 20, 

Sexíček). 

 Kromě moderátorských vstupů je na Evropě 2 možné slyšet také 

zpravodajství. Zprávy se vysílají ráno od 6:00 do 9:00, odpoledne potom 

mezi 16:00 a 18:00, a to jak ve všední dny, tak o víkendu. Vysílají se 

vždy v celou hodinu, přičemž ráno může být připravována ještě další, 

kratší relace po třicáté vysílací minutě hodiny. Evropa 2 má tři tzv. 

zprávaře, tedy redaktory, kteří připravují a čtou zpravodajské relace; jsou 

to Marcela Pokorná, Jiřina Ungerová a Patrik Hezucký. 

 Klasické zprávy jsou doplněny ještě zprávami hudebními a 

dopravními. Hudební zprávy připravuje Patrik Bitomský předem a vysílá 

je ze záznamu. Relace bývají různě dlouhé a jsou zařazované během 

celého dne (například se mohou použít jako předěl v celou hodinu místo 

zpravodajství klasického – viz  např. středa 19:00 nebo pátek 14:00).  

Dopravní zprávy se vysílají živě, telefonuje je zpravodajka Marcela  

z centrály taxi. Bývají vždy dva vstupy do hodiny, a to mezi 7:00 a 10:00 

dopoledne a 15:00 a 19:00 odpoledne.  

 Vzhledem k tomu, že program Evropy 2 přebírají různé regionální 

stanice, může se program těchto vysílatelů poněkud lišit. 
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Nejmarkantnější rozdíly jsou patrné v blocích reklamy a okolním čase, 

kdy dochází k tzv. lokálnímu odpojení. V této době jsou například 

v Praze vysílány informace o dopravní situaci v metropoli. Některé 

stanice dále vysílají celé bloky vlastních pořadů. Já zde vycházím 

z programu Evropy 2-Praha, který je ústřední a odpovídá i údajům 

zveřejňovaným na oficiálních internetových stránkách stanice. 

 

3. METODICKÉ ZÁSADY 

Pro bližší rozbor jsem provedla tzv. řízený výběr, tzn. vybrala jsem 

si první týden měsíce února, z něj potom čtyři dny (viz Příloha II). Výběr 

byl proveden tak, aby se v něm vystřídaly všechny typy vysílání, které 

Evropa 2 nabízí, a stejně tak i všichni zprávaři.  

Původní záměr se nepodařilo zcela realizovat, protože v programu 

došlo ke změnám moderátorů některých bloků. Přesto nebyl výsledek 

pozorování těmito okolnostmi zásadně ovlivněn, získaný materiál je pro 

rozbor dostatečný. 

 Pokud jde o přepis záznamu, snažila jsem se vystihnout co nejvíce 

charakteristik výslovnosti. V rámci srozumitelnosti nepoužívám fonetický 

přepis, pouze v případě výslovnosti výrazně odlišné od spisovnosti i 

písemně zachycuji podobu, která byla vyslovena. Fonetický přepis 

dodávám u cizích slov. 

Projevy mluvčích jsou rozebrány na základě funkční a strukturní 

představy o jazyce, tzv. rovinného modelu jazyka, tedy po rovinách od 

fonetické až po textovou. Ke každému jevu jsou připojeny odkazy, 

vztahující se ke jménu moderátora a straně a řádku v příloze III. (pořadí 

audionahrávek přitom odpovídá přepisu). 

Kvalita nahrávek bohužel není dokonalá; je to způsobeno tím, že 

záznamy vysílání jsou ukládány do počítače, a ten vyšší kvalitu záznamu 

neumožňuje. 
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4. ROZBOR JAZYKA 

V rámci vysílání a jazyka můžeme vyčlenit několik základních 

skupin projevů. Jsou to moderátorské vstupy, které se od sebe výrazně 

liší během týdne a o víkendu, připravené zpravodajství, a to živé nebo 

vysílané ze záznamu, a dále projevy, které se vyznačují zvláštní formou 

a slovní zásobou. Zvláštní kategorií jsou proma, neboli upoutávky či 

předěly. 

 

4.1 Moderátorské vstupy 

 Moderátorské vstupy jsou živé, z větší části nepřipravené jazykové 

projevy. Do této kategorie řadím všechny moderátory v jejich běžných 

pořadech, s výjimkou Sexíčku. 

 

4.1.1 Fonetická rovina 

 V naprosté většině případů mají moderátoři otevřenou výslovnost 

vokálů. Jedná se o jev, který u stanice vysílající z Prahy nepřekvapuje, 

přesto neodpovídá ortoepickým normám. Vyskytují se i parazitní zvuky, 

kterými si při mluvení pomáhají někteří moderátoři (M.S., L.H.). Velmi 

běžné je také zjednodušování výslovnosti (ňák, čoveče). 

 U mnoha moderátorů je možné pozorovat vývoj v kvalitě projevu: 

zatímco těsně po začátku bloku je kvalita jejich výslovnosti dobrá, 

postupně se rozvolňuje, ubývá pečlivosti a chyby se opakují častěji. Jako 

příklad může posloužit srovnání vstupů 100/2 ad. a 104/22 ad. 

Za zmínku stojí i to, jaká je výslovnost cizích slov. Pokud jde 

například o názvy skupin nebo jména některých interpretů, mají 

moderátoři výslovnost předepsánu v „playlistech,“ tedy v seznamech 

hudby, která se v každém bloku pořadů vysílá. Přesto například u 

Rickyho Martina, jehož jméno se podle doporučení má vyslovit [marten], 

někteří moderátoři vyslovují i [martin] - viz L.M. 102/5, L.Ho. 106/17. 
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4.1.2 Morfematická rovina 

 Pokud jde o morfologii, pro všechny moderátory je problémem číslo 

jedna pronikání skloňování z obecné češtiny. Příklady takovýchto 

postupů najdeme téměř v každé větě. Pozornost si zaslouží zejména 

místa, ve kterých se v rámci jedné věty setkává například skloňování (a 

časování) spisovné, někdy dokonce neutrálního jazyka (nikoli tedy 

hovorového), se skloňováním obecné češtiny. Takovéto případy 

nastávají především ve chvíli, kdy moderátor cituje, sděluje „oficiální“ 

informaci, nebo na začátku projevu; s rozbíhajícím se mluvením 

spisovnost ustupuje (viz vstup 2/11 ad., 18/11 ad., 26/16 ad., 30/2 ad.). 

Rovněž zajímavé je srovnání projevů L.M. na začátku bloku ranního 

vysílání (např. 5/7-12) se vstupy pozdějšími (8/19 ad., 9/26 ad.). 

 

4.1.3 Lexikální rovina 

 Pokud jde o slovní zásobu, ta se odvíjí od tématu programu: vstupy 

se věnují vesměs zajímavostem ze světa hudby, méně často filmu, a 

dále bývají doplněny osobními postřehy (zážitky či informacemi z četby). 

Významná jsou také upozornění na program nebo jiné informace o 

vysílání (např. zprovoznění nového vysílače). I když tyto informace patří 

především k rovině textové, mají klíčovou roli i pro výběr slov a slovních 

spojení. 

Velmi běžné jsou výrazy z oblasti hudby, termíny, které s ní 

souvisejí a mnohdy vyžadují rozhled, aby posluchač pochopil jejich 

význam (např. 113/3 – whomping up, 100/13 – flashback, 90/9 - džazda). 

Ovšem s takto zaměřeným posluchačem stanice zřejmě počítá (je to 

trend patrný vlastně u všech moderátorů). Jinak se ale slovní zásoba 

nijak nevymyká hovorovému jazyku. Objevují se sice některé 

univerbizace (103/22 – šestnáctka = 16.místo, 17/22 - céčko = 

vitamín C), jsou ale dobře srozumitelné a jejich výskyt není častý. 
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Pokud jde o přechylování cizích jmen ženského rodu, zůstávají 

v nepřechýlené podobě. V rámci záznamu jsem našla u moderátorů 

jedinou výjimku z tohoto pravidla, a to ve vstupu K.K. 80/27 ad.; ten je o 

to pozoruhodnější, že se v něm vyskytují vedle sebe jak podoba 

přechýlená, tak i nepřechýlená. 

 

4.1.4 Syntaktická rovina 

 Zde je opět problém mnoha moderátorů. Aby byla v mluveném 

projevu jednotka věty zachována, je nutné správně zacházet 

s frázováním a intonací. Problémy snad nejvýrazněji charakterizují dva 

ze vstupů (R.H. 25/11 ad. a M.S. 51/18 ad.). Správně použitou intonaci a 

přízvuk na konci věty (kadenci) u mnoha moderátorů uslyšíme jen 

zřídka. Především z tohoto důvodu je pak komplikované posuzovat 

větnou stavbu projevů. 

 Obecně se dá říci, že se často vyskytují nedokonalé vazby, věty 

jsou přerušovány vsuvkami, po nichž často následují vyšinutí z větné 

stavby, nebo načatá vazba není dokončena vůbec (např. 57/1-4, 

39/10-17, 40/22-27). 

 

4.1.5 Textová rovina 

 Za text v tomto případě považujeme jednotlivý vstup. Převažující 

tematika byla zmíněna v souvislosti s používanou slovní zásobou. Není 

předmětem této práce posuzovat, zda se jedná o příliš jednostrannou 

nabídku, nebo dokonce jak se tyto projevy slučují se zásadou 

„objektivnosti médií“ jako takovou. Dovolím si pouze konstatovat, že 

nelze přehlédnout opakující se motivy: mohou být pozoruhodné tím, jak 

často se opakují (např. stejná píseň dvakrát za den – Belinda Carlisle), 

nebo tím, jak moc jsou si jejich opakovaná zmínění podobná (např. citát 
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o koncertu Bloodhound Gang), nebo tím, jakou mají výdrž (např. duet 

Bono Voxe, který se hrál celý týden). 

 S textovou rovinou souvisí i propastný rozdíl mezi některými typy 

vysílání. Do jedné skupiny patří poměrně upovídaná Ranní show a 

hitparáda Pepsi Top 20, v nichž vstupy přicházejí po 1 až 2 skladbách a 

bývají delší (až minutové), navíc často avizují vstupy následující. Dá se 

říci, že tyto pořady nejvíce předpokládají soustředěného, naslouchajícího 

posluchače, protože je patrná kontinuita vysílání. Zaměření vstupů se 

vztahuje k tématu celého pořadu (Metallica, hitparáda), informace, které 

se ho týkají, se mohou i opakovat (soutěžní otázka – 83/16, 85/17); 

kromě toho i tyto vstupy mohou mít funkci čistě zábavnou (5/7-12, 5/23-

27, 33/9-18). Kromě toho samozřejmě nechybějí obecné zajímavosti, 

informace z různých oblastí (37/17-29, 101/13-21, 8/19-9/23). 

 Další pořady, vysílané ve všední dny, mají vstupy méně časté a 

jejich provázanost není tolik patrná. Bývají ovšem také poměrně dlouhé 

(i přes půl minuty), takže se mohou blíže zaměřit na zvolené téma, 

nápad, otázku. Kromě informace o tom, kolik je hodin a jaká hudba se 

vysílá, vesměs sdělují posluchači nějakou zajímavost, nebo ho mají 

pobavit (23/10-19, 51/17-29, 53/15-55/7). 

 Pořady víkendové mají stavbu velmi odlišnou. Jejich vstupy jsou 

totiž velmi krátké a obsahují vlastně pouze odhlášení hudby a 

upozornění na to, že posluchač sleduje Evropu 2. Občas bývá přidán 

ještě údaj o aktuálním čase. Tyto údaje se moderátorovi vejdou do 

několika vteřin (7-20). Jejich cílem je posluchače pouze informovat 

(112/20-21, 110/18-20, 109/20-24). 

 Zvláštním druhem vstupů jsou situace, ve kterých moderátor 

komunikuje s jiným mluvčím – s kolegou (viz K.R. a P.H. 86/21 ad.) nebo 

s posluchačem. Tam je téma a duch hovoru určen spoluprací obou 

partnerů. V některých okamžicích probíhá komunikace bez problémů 
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(45/14 ad., 12/25 ad., 15/19 ad.), jindy je patrný rozdíl v zájmech obou 

mluvčích (50/13 ad., 90/27 ad., 33/24 ad.). Tuto situaci moderátoři 

vesměs řeší tím, že převezmou iniciativu a začnou mluvit a klást otázky. 

 

4.1.6 Moderátoři 

 Na tomto místě podám přehled nejzásadnějších prohřešků proti 

ortoepickým pravidlům, které jsem pozorovala u jednotlivých moderátorů. 

Ilustruji třemi doklady. U této skupiny mluvčích nezaznamenávám 

nedokonalou kadenci na konci vět – je to jev téměř plošný. 

Katka Kadlecová 

frázování – skutečně je prvního února (3/2-3), zatím nejnovější (29/18), 

 může bejt velmi plodná (29/25) 

otevřená výslovnost vokálů – v každém případě (2/27), nespavců 

 (29/10), čokoládová (30/13) 

Leoš Mareš 

otevřená výslovnost vokálů – americký justice (9/5), prezidentský 

 kampaně (9/14), kapela (33/2) 

šumlování – protože (37/29), tady (7/13), vylosuju (7/24) 

frázování – pořád na Evropě 2 (6/6), já jsem strašně moc (6/6), jako 

 včera (7/19) 

protahování konců slov – protože (6/8), guvernér (9/1), muziku (9/24) 

koncert – výslovnost se znělým z (14/24, 7/16, 8/8) 

Marek Řeřicha 

protahování – únor (12/3), Řeřicha (12/4), muzikou (14/1) 

frázování – vítězství (20/26), protože tam (20/12), opět z Liberce (20/13) 

otevřená výslovnost vokálů – zdravici (20/9), nebudu (42/12), dnešního 

 (14/1) 
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Karel Rychlý 

otevřená výslovnost vokálů – letos (15/29), brutální (14/15), neviděli 

 (94/25) 

konzert – výslovnost se znělým z (44/26, 84/2, 84/15; 92/26 ovšem 

 nezněle) 

Martina Sokolová 

frázování – vstup 17/4 ad. ilustruje dokonale 

parazitní zvuky – vstup 51/18 ad. dokresluje (zachyceno v přepisu - e) 

otevřená výslovnost vokálů – úterý (48/17), lepších (48/21), kéž (51/12) 

Renáta Hojdarová 

otevřená výslovnost vokálů – se (25/3), milujete (25/1), překvapíte (25/1) 

frázování – dostal na (25/17), tak si vemu (25/20), s datem prvního 

 (26/2) 

Luděk Hrzal 

nevyslovuje rázy – vstup 27/12 ad. dokonale ilustruje 

parazitní zvuk – zaznamenáno v přepisu (např. 27/24 ad.) 

frázování – stačí napsat (28/2), rose a Sting (28/15), s námi našich 

 (27/28) 

nedostatečná explicitnost – mam pro vás muziku (28/18), i po půlnoci 

 (28/18), po půlnoci bude středa (28/21) 

Petra Krajčinovič (velmi krátký záznam) 

frázování – Bulháři a JAR na Evropě dvě (109/16), na Stinga (110/1) 

otevřená výslovnost vokálů – to (108/12), Petra (109/18), Evropě 

 (109/16) 

Lucie Hotárková 

uvolněná výslovnost – což je člověk (54/17), film o kterým (55/5), dvojka 

 je lepší (55/23) 

frázování – viz vstup 54/15 ad. 
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4.2 Zpravodajství 

 Mezi zpravodajské pořady řadím kromě hlavních relací také zprávy 

hudební a dopravní. 

 

4.2.1 Fonetická rovina 

 Projevy na fonetické rovině souvisí velmi individuálně s úrovní 

jednotlivých mluvčích. Projevy zprávařů jsou ale blíže ortoepické normě 

než projevy moderátorů. Mezi největšími potížemi mluvčích je možné 

jmenovat krácení M.P. nebo otevřenou výslovnost vokálů P.H. 

Moderátorka dopravních zpráv někdy nevyslovuje příliš pečlivě. 

 

4.2.2 Morfematická rovina 

 Všechny zpravodajské texty bývají připravené a drží se pravidel 

spisovné flexe. 

 

4.2.3 Lexikální rovina 

 Slovní zásoba dopravního a hudebního zpravodajství odpovídá 

zaměření (song, singl, trojka, trolej).  

V dopravním a hudebním zpravodajství se vyskytuje univerbizace, 

vesměs ve vztahu k termínům dané oblasti (řadovka, Resslovka, 

mikrovlnka, espézetka, bouračka). V některých případech ale najdeme 

případy univerbizace i ve zprávách všeobecných (Václavák, Staromák). 

Hlavní zprávy Evropy 2 nesou obecně důležitý charakteristický rys, 

který je více než na rovině slovní zásoby patrný u sestavování vět a 

textových jednotek. I na výběru slov a slovních spojení je ovšem patrná 

snaha o neobvyklost, ozvláštnění zpráv, například použitím obrazných 

vyjádření (české rakety, vypustil mediální balónek, uvalit klatbu), citově 

zabarvených nebo zvukomalebných výrazů (plechový miláček, zacvakat, 
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trojlístek pachatelů, rande prezidenta s představiteli stran, Jelcinova 

pařba). 

 

4.2.4 Syntaktická rovina 

 Hudební zpravodajství se vyznačuje velkým výskytem 

jednoduchých vět; souvětí o více než dvou větách najdeme jen 

výjimečně. Přitom ovšem hojně se vyskytující tečky, které je možno tušit 

v přepisu, nejsou v mluvené podobě doprovázeny odpovídajícími 

kadencemi. 

Oproti tomu zprávy dopravní mívají věty dlouhé, s velkým 

množstvím vět souřadných nebo souřadných větných členů. 

Moderátorka má ovšem problémy s frázováním, které se často nedrží 

logiky textu. Tečky v jejím projevu se dají také spíše tušit podle větné 

skladby, intonační průběh koncům věty neodpovídá. 

Hlavní relace se vyznačují tím, že se v nich často vyskytují věty, 

které nemají oznamovací formu, jak je ve zpravodajství obvyklé. Časté 

jsou věty, které přímo oslovují posluchače (4/16, 11/4, 47/10), vyskytují 

se i emotivně zabarvená vyjádření (11/15, 48/3). Jednotlivé věty jsou 

krátké, jednoduché nebo složené ze dvou vět; delší souvětí najdeme 

v relacích zřídka. 

Považuji za velmi alarmující, že i na syntaktické rovině najdeme 

hrubé prohřešky proti normě. U P.H. se objevuje použití slovesa a 

předložky ve špatném tvaru, obojí v jediné relaci (19/8, 19/20-21 – jakkoli 

použití tvaru spojky, které respektuje význam víc než gramatická pravidla 

je v rozhlase možný, v tomto případě ho rozhodně nepovažuji za 

funkční). 
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4.2.5 Textová rovina 

 V rámci hudebního zpravodajství můžeme rozlišit krátké relace, 

obsahující pouze dílčí zajímavost (20/19 ad., 106/24 ad.), a relace 

rozsáhlejší, shrnující dílo některé hvězdy hudebního nebe (23/22 ad., 

93/2 ad.). Důležitou složkou celé relace jsou také zvukové ukázky – 

někdy hudba tvoří podkres, jindy jsou vkládány hudební ukázky k tématu 

(jednotlivé skladby u portrétních relací – mohou doplňovat informace, 

poskytnuté moderátorem), nebo je součástí zpráv i autentické slovo 

hudebníka, o němž je řeč (vesměs se jedná o pozdrav posluchačům 

stanice – 93/3-4, 41/14, 53/2). 

Hlavním předmětem zájmu dopravních zpráv je situace 

v pražských ulicích. Ta bývá námětem především prvního ze dvou 

vstupů v hodině (86/11 ad., 12/14 ad., 17/28 ad.). Druhý z nich může 

kromě těchto aktualit přinášet i jiné zajímavé informace pro motoristy 

(89/4 ad., 13/21 ad., 39/10 ad.). 

 Hlavní zpravodajská relace může být z hlediska textového vnímána 

jako celek, nebo ji je možné dále členit na jednotlivé zprávy. Pokusím se 

kombinovat oba tyto pohledy. 

 Zprávy začínají přehledem důležitých informací, z nichž každá je 

formulovaná do jediné věty. Tyto uvozovací věty bývají čtyři (1 výjimka), 

přičemž poslední z nich se týká počasí (1 výjimka). Po úvodu následuje 

zvukový předěl. 

 Každá jednotlivá zpráva je uvozena krátkou větou. Ta shrnuje 

podstatu zprávy a bývá formulována tak, aby zaujala (prezidentovo 

rande, Romové utíkají, internet ovládl i politiky). Tato informace je dále 

rozvinuta dvěma až třemi větami. Někdy zprávu uzavírá závěrečný 

„bonbónek,“ shrnutí informačního obsahu nebo dojmu (Už to začíná. 

Celé to potrvá tři dny. Nechme se překvapit. Jen je víc unavený. To 

máme štěstí.). 
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 Krátké zprávy jsou přehledem důležitých informací, formulovaných 

do jedné, případně do dvou vět. 

 

4.2.6 Zprávaři 

Marcela Pokorná  

krácení vokálů – předpokládá (11/2), zajímavé (11/24), kilometrů (4/25) 

frázování – Los Angeles v Kalifornii (4/19), internetu už teď (11/16), 

 chybět Pete Sampras (11/22) 

tečky – února (10/15), dítě (10/19), zahynulo (6/26) 

Jiřina Ungerová 

frázování (čtení po jednotlivých slovech, vůbec ne po logice textu) 

 apartmá vojenské nemocnice (32/4), ledoborec argentinského 

 (32/6), domku místního kolegy (32/20) 

tečky – průdušky (32/5), Albáncům (32/8), stupňů (32/11) 

otevřená výslovnost vokálů – nachystaly (32/12), nehrozí (31/21), 

 silnému větru (32/15) 

Patrik Hezucký 

tečky – rodiny (19/27), řek (20/2), uvádělo (19/22) 

předložky – do ústřední (19/14), na dnešek (19/13), ve Střešovicích 

 (19/15) 

důraz na poslední slovo věty – Británii (19/20), Putin (19/28), období 

 (20/1) 

otevřená výslovnost vokálů – nebyli (82/14), nejmodernější (19/25), 

 prokázalo (19/21) 

Patrik Bitomský 

tečky – Harrisona (20/23), Seana (20/20), strach (20/19); Beatles, 

 zvláště (20/23) – není jasné, zda je tam tečka, nebo čárka 

frázování – vrah Mark (20/21), kontrakt s nahrávací společností se 

 pokoušel (23/23), album Are You (24/5) 
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Marcela 

frázování – patnáct minut (12/19), Anglická i (12/21) 

otevřená výslovnost vokálů – Letenským (12/15), staré letiště (18/2-3), 

 v centru (18/5) 

tečky – čtyřkou (21/22), zpráv (21/15), nehrozí (23/3) 

 

4.3 Sexíček Live 

 Do skupiny pořadů, které není možné odlišit od obecné skupiny 

moderátorských vstupů nebo zpráv, jsem zařadila pouze jeden pořad. 

Ten je spolu s Pepsi Top 20 jediným tematicky uzavřeným celkem; 

hitparáda se ovšem běžným moderovaným blokům natolik podobá, že 

není třeba ji vyčleňovat. 

 Sexíček má specifika jak tematická (ta jsou patrná už z názvu), tak 

i formální. Účastní se ho totiž dva moderátoři, posluchačka ve studiu a 

telefonující posluchač: jedná se tudíž o rozhovor, který někdy nabývá i 

výrazné komplikovanosti. Je tudíž složitější vymezit některé 

charakteristiky, které se u monologických projevů definují snadno. 

 

4.3.1 Rovina fonetická 

 Posuzovat projev posluchačky nebo volajícího nepovažuji za 

důležité vzhledem k tomu, že se nejedná o profesionální mluvčí. 

Moderátor pořadu L.H. velmi často používá parazitní zvuk e, a stává se 

mu, že nevyslovuje pečlivě (nomáe, čoveče). B. má otevřenou 

výslovnost vokálů, a zejména s pokračováním pořadu se u něj objevují 

další prohřešky proti ortoepické výslovnosti (voběd, řikal, eště, museo). 

 

4.3.2 Rovina morfematická 

 Projev obou moderátorů (i posluchačů) se vyznačuje používáním 

obecně českých koncovek (s náma, poprvý, porádnej, smíšený pocity, 
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mateřský znamínko). Udržet spisovnou flexi (spojenou i s pečlivější 

výslovností) se podařilo jen po několik vteřin na začátku pořadu. 

 

4.3.3 Rovina lexikální 

 V této oblasti se Sexíček liší zřejmě nejvýrazněji. Vyskytuje se zde 

velké množství výrazů, vztahujících se k sexu. Jedná se i o výrazy 

z oblasti spisovného jazyka (soulož, erotické zboží, výtok, orgasmus). 

Někdy ovšem přesahují do oblasti obecné češtiny (bodat, kouřit, honit 

se, robertek), v některých případech překračují i hranici slušnosti (čurák, 

prdel, nezmr-dá). Přitom nejčastěji tyto výrazy používá B., s tím, že 

ostatní účastníci rozhovoru je po něm někdy opakují. Je výjimkou, že by 

L.H. nebo posluchač(ka) takový výraz použil jako první (vylítaná 

kočička). 

 Kromě jednotlivých slov se vyskytují i sousloví a slovní hříčky (ve 

čtyřech – na čtyřech, kuřba, ližba a jiné služby, Sodoma gonora), B. se 

jimi snaží obrátit konverzaci v žert velmi často. 

 

4.3.4 Syntaktická rovina 

 Projevy mluvčích jsou velmi komplikované vzhledem k tomu, že si 

často skáčou do řečí, přerušují se. Dá se ale říci, že v některých 

okamžicích mají moderátoři prostor k delšímu projevu (uvedení pořadu, 

dalšího volajícího, opakování telefonních čísel, kladení široké otázky). 

Tyto věty (nebo spíše „projevy“) mívají komplikovanou syntaktickou 

strukturu, vesměs bývají dlouhé, parataktické s vloženými větami 

vedlejšími, často komplikované prohřešky proti pravidlům větné stavby 

(56/1 ad., 58/10 ad., 65/19 ad., 74/20 ad.). Podobně posluchač pokud 

odpovídá nebo dostane prostor k dotazu, může hovořit delší dobu (75/11 

ad., 77/4 ad., 62/5 ad.).  
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 Během větší části pořadu se ale mluvčí rychle střídají, především 

B. přerušuje projevy ostatních vtipkováním nebo dotazy. Často za sebe 

mluvčí také navzájem dopovídají věty. (57/4-5, 58/6-7, 62/12-13)  

 

4.3.5 Textová rovina 

 Jako text můžeme v případě tohoto pořadu vnímat úsek 

konverzace mezi dvěma hudebními skladbami. Struktura těchto vstupů 

(s výjimkou prvního, který byl představovací, a hovořili především oba 

moderátoři) je velmi podobná: konverzace s volajícím, následuje dotaz 

posluchačce ve studiu, konverzace s volajícím; někdy vedou také tři 

osoby ve studiu rozhovor bez volajícího (na začátku nebo na konci 

vstupu).  

 Kromě zveřejnění zajímavých intimních informací, které dávají 

k dispozici posluchači, je sdělovacím záměrem „textů“ především 

zábava. Při tom, když si navzájem vstupují do řeči, moderátoři vesměs 

mají na mysli vtip, nejčastěji lechtivý, provozují slovní hříčky nebo 

pronesou nějakou indiskrétnost. Předmětem vtipkování se stávají i oni 

sami, i když je patrné, že když posluchači hovoří „o sobě,“ většinou si 

nevymýšlejí, zatímco moderátoři o sobě často říkají věci, o nichž oni 

sami stejně jako posluchači vědí, že nejsou pravdivé (63/9-10, 65/25-26, 

69/3).  

 

4.3.6 Moderátor (L.H. viz 4.1.6) 

Doktor Buben (viz repo 28/24 ad., viz dále) 

otevřená výslovnost vokálů – že to bylo poprvý (57/3), Veletržní (57/8), 

 Kladenska (67/17) 

frázování – mimopražskejm ceny posíláme (59/26), chodíte sem (59/26), 

 dvaatřicet zubů… (63/10) 
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4.4 Proma 

Zvláštní skupinou zvuků, které je možné z éteru slyšet, jsou tzv. 

proma, tedy zvukové předěly nebo upoutávky na pořady. Jejich rozsah je 

nejrůznější, od několika slov (Zprávy Evropy 2 – 82/3, Doprava-Praha – 

89/3, Metallica živě – 7/25) přes kratší útvary (Metallica 36/13-15, Mareš 

– 14/23-26) až k dlouhým shrnutím obsahu celých pořadů (Pepsi 

52/23 ad., Sexíček 28/24-28, Ranní show 98/23-28). Jejich 

charakteristiky výrazně nevybočují z toho, co je možné říci o dalších 

připravených textech (tedy zpravodajských); pokud je pronášejí 

moderátoři, uchovávají si rysy jejich mluveného projevu (98/24 ad., 79/13 

ad., 53/25 ad.).  

Až nepochopitelné se mi ale zdá, když anonymní hlas, který 

namlouvá krátký předěl, má výrazně otevřené vokály (88/17, 7/10, 

19/12). Je také smutné, že moderátoři, kteří namlouvají tyto projevy, ani 

po přípravě nedokáží ukončit větu správnou kadencí (14/23-26, 

36/13-15, 52/23 ad.). 

 Odstrašujícím příkladem mezi upoutávkami je promo 28/24 ad. 

Kromě věcné chyby (středa byla 2.2.) obsahuje také prohřešky proti 

správnému frázování, má nesmyslný intonační průběh, a samozřejmě se 

objevuje i otevřená výslovnost, která je pro B. charakteristická. 
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5. ZÁVĚR 

 Ve své práci jsem se pokusila ukázat na to, jaké jsou 

charakteristiky projevu mluvčích na jedné z největších soukromých 

rozhlasových stanic. Ukázalo se, že dochází k řadě prohřešků proti 

spisovnému jazyku. 

 Nejčastějším je otevřená výslovnost vokálů, která se ale stává 

v konverzaci stále běžnější, a proto může být stále častěji vnímána jako 

prvek pouze příznakový – příslušející nižšímu vyjadřovacímu stylu. 

Nepoužívání kadencí je ovšem zásadnějším prohřeškem, zejména proto, 

že ztěžuje porozumění. Je smutné, že je neumějí používat často ani 

moderátoři zpráv, tedy útvarů, které posluchači mají poskytnout důležité 

informace. Obecně české skloňování proniká do projevů rovněž velmi 

často. 

 Pokud jde o využívání prostředků lexikálních, ty jsou omezeny 

zaměřením stanice, které znamená poměrně úzký záběr témat (hudba, 

počasí, čas, zajímavosti ze světa hudby a filmu, perličky z pánských 

časopisů, vlastní drobné zážitky). 

 Věnovat se pečlivěji úrovni projevů mluvčích by v případě Evropy 2 

rozhodně nebylo zbytečným mrháním energie. 

 

 Poznámka: 

 V průběhu vytváření práce došlo ve vysílání Evropy 2 

k programovým změnám. Ty především omezily množství mluveného 

slova. Většina mluvčích však zůstala stejná. 
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PŘÍLOHA I. – PROGRAM 

Pondělí – pátek 

2:00 – 6:00 Katka Kadlecová (K.K.) 

6:00 – 9:00 Leoš Mareš (L.M.) 

9:00 – 12:00 Marek Řeřicha (M.Ř.) 

12:00 – 15:00 Karel Rychlý (K.R.) 

15:00 – 18:00 Martina Sokolová (M.S.) 

18:00 – 20:00 Marek Řeřicha 

20:00 – 23:00 Lucie Hotárková (L.Ho.) 

23:00 – 2:00 Luděk Hrzal (L.H.) 

Středa (čtvrtek) 

23:00 – 1:00 Sexíček s dr. Bubnem (B.) 

Pátek  

18:00 – 20:00 Pepsi Top 20 na Evropě 2 s Leošem Marešem 

Sobota 

2:00 – 7:00 střídání moderátorů 

7:00 – 11:00 Petra Krajčinovič (P.K.) 

11:00 – 14:00 Martin Mikuláš 

14:00 – 18:00 Renáta Hojdarová (R.H.) 

18:00 – 20:00 Petra Krajčinovič 

20:00 – 23:00 Dance Extravaganza s Markem Řeřichou 

23:00 – 2:00 Marek Řeřicha 

Neděle 

2:00 – 7:00 střídání moderátorů 

7:00 – 11:00 Petra Krajčinovič 

11:00 – 15:00 Martin Mikuláš 

15:00 – 17:00 Pepsi Top 20 (repríza) 

17:00 – 21:00 Renáta Hojdarová 

21:00 – 2:00 střídání moderátorů 
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PŘÍLOHA II. – PROGRAM VYBRANÝCH DNŮ 

Úterý 1.2.2000 

3:00 – 4:00 Katka Kadlecová 

6:00 – 7:00 Leoš Mareš 

9:00 – 10:00 Marek Řeřicha 

12:00 – 13:00 Karel Rychlý 

15:00 – 16:00 Martina Sokolová 

18:00 – 19:00 Marek Řeřicha 

20:00 – 21:00 Renáta Hojdarová 

23:00 – 0:00 Luděk Hrzal 

Středa 2.2.2000 

2:00 – 3:00 Katka Kadlecová 

7:00 – 8:00 Leoš Mareš 

10:00 – 11:00 Marek Řeřicha 

13:00 – 14:00 Karel Rychlý 

16:00 – 17:00 Martina Sokolová 

19:00 – 20:00 Marek Řeřicha 

21:00 – 22:00 Lucie Hotárková 

23:00 – 0:00 Luděk Hrzal a Sexíček s dr. Bubnem 

Pátek 4.2.2000 

4:00 – 5:00 Katka Kadlecová 

8:00 – 9:00 Karel Rychlý 

11:00 – 12:00 Marek Řeřicha 

14:00 – 15:00 Karel Rychlý 

15:00 – 16:00 Martina Sokolová 

18:00 – 19:00 Pepsi Top 20 na Evropě 2 s Leošem Marešem 

22:00 – 23:00 Lucie Hotárková 
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Sobota 

5:00 – 6:00 Katka Kadlecová 

9:00 – 10:00 Petra Krajčinovič 

13:00 – 14:00 Karel Rychlý 

17:00 – 18:00 Renáta Hojdarová 

20:00 – 21:00 Dance Extravaganza s Markem Řeřichou 
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Kazeta I. 

 

K.K.: Tak tohle se rozhodně dá nazvat comebackem [kambekem], na 

Evropě dvě Belinda Carlisle [belinda kárlajl], a All God‘s Children [ól gats 

čildrn], tematicky docela zajímavá záležitost, všechny boží děti. Tak 

všechny boží holátka zdravim, v tuto chvíli je s vámi Evropa dvě, 

doufám, že to tak zůstane i nadále, protože už za chviličku vás čekají 

Savage Graden [sevidž gárdn], taky Christina Aguillera [kristina agilera] 

a nebo Melissa Etheridge [etridž] Samá velká jména. Jsou tři, je s vámi 

Evropa dvě. 

 

K.K.: Podle prohlášení foniatrů by Rod Stewart [rod sťúart] údajně prý 

nic vůbec neměl zpívat. Tak to byla prý zaručená lékařská informace, 

kterou před časem podal Stewartův osobní lékař, samořejmě s notnou 

dávkou nadsázky a ironie, protože Rod Stewart stále zpívá, i když jeho 

hlas možná zní trošku nemocně, je to asi právě to co je na něm tak 

atraktivního a vypadá to že e přestat rozhodně nehodlá. Teď je minuta 

po čtvrt na čtyři, je velmi velmi časné ráno, vy stále posloucháte Evropu 

dvě, je s vámi Katka Kadlecová, tímto vás zdravím, mam pro vás 

Enrique Iglesiase [enrike inglesiase], taky Bon Joviho [bon džoviho], a 

teď Cher [šér] a něco milostných duetů – Dov‘e L‘Amore [dvl lamór]. 

 

K.K.: Možná vás při poslechu tohohle songu taky napadlo, že tohle, tohle 

snad už ani není možný. Ale tak jako v módě v současný době i v muzice 

je možný naprosto všechno. Takže tohleto to byl další singl od Shanii 

Twain [šenáji tuejn], Don‘t Be Stupid [dont bí sťúpid], opět trošičku 

vybroušenější a ostřejší název, ale jak se řiká, Shania Twain úd Shania 

Twain údajně je holka ostrá jako břitva, hodně emancipovaná, zatížená 
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na feminini feminismus, erozhodně bych ji nechtěla v očích pánů nějak 

nějak negovat, to vůbec ne, ale Shania Twain se tim nijak netají a říká, 

že ty texty jsou hodně o ní, jsou hodně o jejích názorech, a o tom že 

prostě chlapi jsou jenom chlapi. Tak pánové neuražte se, toheto byla 

velké kočka Shania Twain, která ovšem tvrdí, že má o vás svoje vlastní 

mínění, no a dál mám pro vás Annu K., její Nebe, ta se k mužské 

záležitosti prý moc nevyjadřuje. Budou taky Kool & the Gang [kúl enndd 

geng] s jejich Celebration [selebrejšn], no a teď si dáme Cindi Lauper 

[sindy lópr], Time after Time [tájm áftr tájm].  

 

K.K.: Tak co se oslav týče, pravda netuším jak jsou na tom Kool and the 

Gang, ale nekorunovaný král českých mejdanů Sagvan Tofi, ten prej 

s pařbama a s oslamava s oslavama definitivně skončil, protože se 

rozhodl natočit nový, už dlouho připravovaný film podle vlastního 

scénáře, ve kterém se má sejít se svým dlouholetým sparingpartnerem 

Lukášem Vaculíkem. Takže my dámy se máme opět na co těšit, pokud si 

nepotrpíte chm třeba jako já na takový ty mladý zajíčky, tak teď přece 

jenom už u těch kluků sou dospělý chlapi. Mohlo by to bejt docela 

zajímavý. Takže přátelé z Brooklynu [bruklynu] se prý opět vrátí, ale to 

nechme zatím být, to byla taková ryze privátní česká informace, teď, 

sedm minut před čtvrtou hodinou ranní vám přeju hezkej začátek novýho 

dne, a mam pro vás Annu K. Trošku vyleťte třeba, třeba do nebe. 

 

K.K.: Na Evropě dvě Sixpence None the Richer [sixpenc non d ričr] 

There She Goes [dér ší gous]. V tuto chvíli je minuta před čtvrtou 

hodinou ranní, vy možná právě vstáváte, možná že se vracíte z tahu, je 

to taková ta hodina mezi psem a vlkem, já (smích) vam v každém 

případě přeju hezké e zdůrazňuju že už únorové ráno, dneska je tedy 
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prvního, února, řikám to správně, přiznam se občas mam strach že se 

zaseknu, tentokrát tentokrát sem se nezasekla, skutečně je prvního 

února, svátek mají Hynkové, což dodávám jen tak pro úplnost, no a pro 

úplnost taky dodám, že co se muziky týče, na Evropě dvě vás čekají 

Simply Red, taky skupina Cranberries [krenberís], dáme si i Janu 

Kirschner, což je jen v tom nejlepším slova smyslu šplhounka uplynulého 

týdne v hitparádě Pepsi Top dvacet na Evropě dvě, no  a za chvilku taky 

černýho rapera Coolia [kúlija], C U When U Get There [sí jú uen jú get 

dér]. No a teď, teď už odbila čtvrtá. Je s vámi Evropa dvě, hezký ráno. 

 

 

K.K.: Možná už jsem o tom mluvila a možná už jste to ode mě slyšeli, ale 

mně to nedá, protože určitě je dost velké procento těch, pro které to taky 

bude překvapení. Já když jsem zhlédla videoklip e tady k tomu singlu 

Desert Rose [dezert rouz] od Stinga tak jsem byla zaskočená, šokovaná 

a naprosto zklamaná tím, že ten krásnej vokál, kterej slyšíte v úvodu i 

v závěru nepatří žádné charismatické a tajemné dívce, zpěvačce 

vokalistce, ale normálnímu, snědýmu, sice sympatickýmu, ale chlapovi. 

Takže Sting zřejmě ve vlastním zájmu spojil své síly ne s žádnou 

svůdnou krasavicí, ale prostě s velmi nadanym vokalistou. Španělem. 

Tak to byl Sting na Evropě dvě, no a teď už na Evropě dvě, pokud se 

nemýlim, ale myslim, že se nemýlim, je tady Marcela Pokorná s prvními 

ranními zprávami. Hezký ráno. 

M.P.: To já jsem jenom nenamalovaná, proto mě nemohla poznat. I já 

hned přeji hezké ráno. Prezident pohovoří o politické situaci se zástupci 

čtyřkoalice. Sdružení Děkujeme, odejděte chystá na Vítězný únor 

manifestaci. Kvůli nemoci si Regina Rázlová nepřečte vyšetřovací spis. 

Teplo je a bude, dnes polojasno, ve dne pět až deset nad nulou.  
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Zprávy Evropy dvě 

Prezident Václav Havel stráví první únor na rande se stranami 

čtyřkoalice. Hodlá totiž přijmout na pražském hradě ovečky lidovecké, 

Unie svobody, ODA [óda] a DEU. Budou hovořit o posledních 

událostech na české politické scéně, hlavně o uzavření dohod k opoziční 

smlouvě mezi ODS a ČSSD. Jestli je Regina Rázlová herečka, 

hypochondr nebo skutečně nemocný člověk, to vyzkoumají až lékaři. 

Ona sama i její obhájce totiž tvrdí, že je tak nemocná, že není schopná 

prostudovat si vyšetřovací spis. Teprve potom může být podána žaloba 

soudu. Rázlová už dva roky čelí obvinění ze zneužívání informací 

v obchodním styku. Zdálo by se, že se hrdinové studentské výzvy 

Děkujeme, odejděte kamsi vytratili. Přesto na pětadvacátý únor, právě 

na den vítězný pořádají manifestaci. Pořadatelé chtějí oslovit i členy 

dalších nevládních organizací, jako třeba politické vězně, Sokoly či členy 

iniciativy Impuls devadesát devět, aby se i oni sešli na pražském 

Václaváku. Nepražští, také u vás proběhne pětadvacátého podobná 

akce. Dnes se zřítilo do moře letadlo americké společnosti Aljaška 

Airlines [érlájns]. Neštěstí se stalo asi pětatřicet kilometrů severně od 

Los Angeles [los endžls] v Kalifornii. Na palubě bylo osmdesát 

cestujících a pět členů posádky, z nichž zřejmě nikdo nepřežil. Letoun 

totiž padl do čtyřicetimetrové hloubky, a navíc se obrátil na břicho. Byl na 

cestě z amerického Puerto Valta do San Francisca [san frenciska]. Na 

Sněžku se nedostanete. Silný vítr, který o víkendu dosahoval na nejvyšší 

české hoře síly orkánu, příliš nepolevil. V Krkonoších včera foukal 

v nárazech rychlostí až stošestadvacet kilometrů v hodině. O tomto 

víkendu se můžete těšit na tenisové klání prvního kola Davisova 

[dejvisova] poháru. Naši nastoupí ve složení Novák, Doseděl a Tabara. 

V dalších nominacích chybí několik zvučných jmen. Ze sestavy 
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Spojených států vypadl zraněný Pete Sampras [pit sempres], za Němce 

odmítl hrát Nikolas Kiefer [kífr] a Nizozemcům zase chybí Richard 

Krajicek. Britský celek, který hraje proti českým tenistům, se musí obejít 

bez Grega Rusedského. Uvidíme, jak to dopadne. Máte na raketě Leoše 

Mareše, bavte se dobře a hezké ráno s Evropou dvě. 

 

L.M.: Ráno na Evropě dvě s dnešním datem prvního února začalo 

Tarzanem, přátelé, to je písnička, o které bych nechtěl mluvit z toho 

důvodu, že představte si takovýho Tarzana, nemytýho domorodce, jak 

na vás dělá to jeho ááááá, a přitom si nevyčistil zuby, jo; věřte mi, je to 

zážitek, na který se nevzpomíná, pojďme dál. Nejdřív zpívali o lásce Bee 

Gees [bí džís], Secret Love [sikrit lav], a teď Bohouš Josef.  

 

L.M.: Bohouš jak se nám vybarvil, Láska je jenom láska, je to jenom o 

lásce, o penězích ani náhodou, prý, samozřejmě. Tak to byla muzika 

z muzikálu Hamlet, Janek Ledecký nám to hezky složil, a my jedeme dál, 

právě teď, šest hodin patnác minut, no a právě teď kapela Atomic Kitten 

[etomik kitn], právě teď a právě tady, na Evropě dvě. Atomic Kitten, 

právě teď, right now [rajt nau] 

 

L.M.: Áno, len sa trela, tak to byli přátelé Atomic Kitten a Right now, 

právě teď v první Ranní show [šou] v měsíci únoru v roce 2000, jsem rád 

že jsem tady jako s vámi, že jsem se toho dožil. Jak jsem řikal tady len 

sa trela, možná jsem narážel na muziku, která příde, protože tady bude 

kapela LEN, je to hezkej název, L E N, možná to má něco symbolickýho  

společnýho se jménem Lenka, mimochodem Lenka má za tři neděle 

přesně svátek, tak už jako dopředu samořejmě garatuju, no a kromě 

LEN tady budou Gabrielle [gejbriel], a taky Narvan. Gabrielle předělala 
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jeden nádhernej jaksi melodickej kus, původně Boba Dylana [dylena] 

Knocking on Heavens Door [nakin on hevns dór]. její novej singl se 

menuje Rise [rajs], no a Narvan, ten zpívá o tom, že L.O.V.E. někteří 

love čtou  

 

L.M.: Jste pořád na Evropě dvě, ještě jednou hezký ráno, já jsem strašně 

moc rád, že oproti minulýmu týdnu dneska prostě budu hlásit jenom 

teplo, teplo a teplo, je to pohoda docela vám můžu říct, protože minulej 

tejden, jak jsem tady hlásil že někde ve Švýcarsku bylo mínus 

dvaačtyřicet, jéžiš to je strašný, dneska krásně deset nad nulou, tak a 

tady je Gabrielle. 

 

L.M.: To už je další písnička o lásce a další dokonce v češtině, L.O.V.E., 

lav nebo love, jak chcete, každopádně je to láska. My jsme tady měli už 

Bohouše Josefa ze singlem Láska je jenom láska, a tak dál a tak dál. Já 

se ještě zmínim o tom, že jsem tady mluvil o tom, že bude dneska 

krásně, nad nulou, vono mně to evokuje já vlastně taky pohled na 

kalendář, přátelé dneska má svátek Hynek, no a dyž slyšim méno 

Hynek, spomenu si na Jarmilu, a vidim ne první únor, ale první květen, 

skutečně už skoro letní teploty. No tak, to dneska eště nebude, ale 

myslim si, že to jaro propukne stoprocentně.  

Evropa dvě – Expres 

M.P.: Přesně o půl sedmé přicházejí krátké zprávy a Marcela Pokorná. 

Po keňském airbusu [érbasu] se zřítilo do moře další letadlo. Dnes 

krátce po půlnoci spadl letoun americké společnosti Aljaška Airlines. 

Všech osmdesát pasažérů zahynulo. Prezident Havel stráví první únor 

na Hradě, a to v debatách s ovelečkami lidoveckými, Unie svobody, ODA 

a DEU. Evropská unie vzkazuje Rakousku: pokud do vlády vstoupí 

populista Jörg Haider [jérg haidr], pak s vámi přerušujeme veškeré styky. 
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Už je připravena injekce pro nemocnou Komerční banku. Píchne ji sám 

stát v podobě několika miliard korun. Pak se banka prodá. Francouzské 

dálnice jsou stále plné blokád. Řidiči kamionů se ještě dva dny budou 

vztekat kvůli pětatřicetihodinovému pracovnímu týdnu. Na ostravské 

antuce se pomalu scházejí tenisté, kteří tu o víkendu sehrají první kolo 

Davisova poháru. Včera si kurt ošlapal Brit Tim Hanman [henmen]. Už je 

venku teplo. V tuto chvíli je teplo. Dnes bude polojasno, někde oblačno, 

denní teploty pět až deset stupňů nad nulou. Dobré ráno. 

 

Ráno na Evropě dvě s Leošem Marešem 

Jednu z největších hudebních událostí poslední doby můžete mít na 

videokazetě, a to díky Ranní show na Evropě dvě. – Metallica [metalika] 

živě. 

L.M.: Přátelé, todleto je naprosteá zásada, naprostej pilíř, kterej by 

neměl chybět ve vaší hudební videotéce, Metallica [metalika] živě, včera 

jsme si řekli, že to je konzert se sanfanciským [senfrenciskym] 

symfonickym orchestrem, a v rámci takový tý spravedlnosti, protože ta 

videokazeta je k mání jenom jedna za ráno, tak mam tady opět podobný 

pravidla jako včera, to znamená – nebude se telefonovat jednoduše, to 

znamená že vytočíte naše číslo a jeden z vás okamžitě vyhrává, já 

položim otázku nějakou globální, na celý dnešní den, a teprve před 

devátou hodinou někoho vylosuju, aby prostě někdo teď třeba teď moh 

tipnout, vodejít do práce a stejně vyhrát. Tak za chvilku, jo? 

 

Metallica živě 

L.M.: Tak zdravim všechny čerstvě probudivší se, takovýdle tvary tady 

používám po ránu, dovedete si to představit jak je to náročný, takhle jako 

prvního února, hned čerstvě pro-probudivší se, tak zdravim všechny ty 

co se prostě právě třeba teďka probudili, je přesně třičtvrtě na sedum, 
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můžete si to napsat třeba na budíka, pokuď vám nefunguje, fixou, no a já 

mam pro vás teďka otázku, na kterou budu chtít odpovědi až do devíti 

hodin. To znamená nebojte se, šanci nebude mít jenom ten, kdo se první 

dovolá na nula dva deset sedumdesát, ale i všichni ostatní, a také 

všichni ti, co s třeba budou faxovat na číslo nula dva pětset sedumdesát 

nula jedna osumset sedum. Otázka soutěžní zní přátelé: který slavný 

člověk se stal dirigentem sanfranciského symfonického orchestru právě 

na konzertě s Metallicou. Pokud to víte, máte velkou šanci, že tu 

videokazetu vyhrajete právě vy, což je myslim si fajn. Come on Girls 

[kam on grls], Let‘s go girls, let‘s go [lets gou] taky, a pojďme: Shania 

Twain [šenája tvejn], Man! I Feel Like Woman [men áj fíl lajk vomn] a vy 

používejte linku deset sedumdesát. 

 

L.M.: Shania Twain, Man! I Feel Like Woman, šest hodin čtyřicet devět 

minut, přátelé, za chviličku jsem zpátky a mám pro vás Macy Gray [mejsi 

grej], a bude tady Eric Clapton [erik kleptn], kterej na starý kolena 

přátelé přišel na taneční muziku. To jsou věci po dvou deci teda. 

 

L.M.: Já tady mám jednu takovou strašlivou statistiku ze Spojenejch 

států americkejch. Já nevim, jestli víte vo tom, že teďka přeskočim, jó, 

ale je to vlastně stejný téma, trest smrti se menuje to téma, vlastně v Itálii 

udělali takovou zajímavou věc, Amnesty Interantional [internešnl] 

uspořádal speciální výzvu pro celej svět, za každej stát, kterej zruší nebo 

alespoň pozastaví trest smrti, oni rozsvítěj noe římský Koloseum na dva 

dny. Nedavno se to povedlo, svítilo nádherně, celý Koloseum je prostě 

nasvícený, září do celýho města a bude svítit na počest každého státu, 

které skutečně který skutečně zruší trest smrti. No a o tom, že je to 

nezbytný zrušit tendleten trest, je skutečně přesvědčen i v Chicagu 
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[čikégu] jeden guvernér americkýho státu Illinois [ilinoa], menuje se 

George Ryan [džordž rájen] a von včera vyhlásil moratorium na trest 

smrti, to znamená jaksi oficiální prosbu jako na aby ho zrušili ten trest, 

no a jako důkaz svýho tvrzení, oprávněnosti svýho tvrzení uved 

neskutečnou a ostudnou bilanci americký justice, sem to ani nevěděl, že 

je to tak strašný, americká justice od začátku roku devatenáct set 

sedumdesát sedum uvrhla do cely smrti třináct nevinných lidí, tak si to 

představte, no to je vopravdu hrozný, teda ale pozor na to. 

Stále každý ráno je tady Mareš, stále každý ráno je tady Mareš, stále 

každý ráno je tady Mareš, ó Mareš Leoš. 

L.M.: No abych to ňák jako eště uzavřel, to téma, teď mě napadlo, že 

bych vás moh informovat o tom, že v Americe se dneska budou konat 

primárky, neboli takový speciální primární volby, je to vlastně oficiální 

začátek prezidentský kampaně ve Spojenejch státech, uvidíme co 

s novej prezident třeba udělá nejenom se svejma státama, ale i s celym 

světem, protože americkej prezident je trošku jako mocnější než ten náš, 

takovej je prostě život, nedá se nic dělat, no a podle pozorovatelů, teď 

jsem trošku jako politickej komentátor jo, věřte mi že to je poslední 

politika jako dneska ráno, pak na to zapomenu jo, abysme se nebavili 

jenom vo muzice, tak největšími kandidáty je za demokraty Al Gore [al 

gór] a za republikány George Bush [džordž buš]. Al Gore je 

viceprezident současnej a George Bush přátelé je syn George Bushe. 

No, to by měli v rodině dva prezidenty, to by bylo celkem fajn. Pojďme na 

muziku, před námi Macy Gray 

 

L.M.: Možná vás to nezajímá, ale já vám to stejně řeknu, protože já jsem 

tady náčelník jo, takže… ne, nic osobního, ale Macy Grey, toe zpěvačka, 

která právě dozpívala, tak její desku už mám v autě tři měsíce a hraju si 

ji pořád a pořád dokola, takže tuletu písničku už mám neskutečně 
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ohranou, ale pořád ji miluju, I Try [at tráj], a pokud máte rádi tudle 

muziku, tak vám tu desku skutečně doporučuju, protože čas ji u mě 

prověřil, po třech měsících se skutečně neohrála a je tam takovejch 

potencionálních hitů ještě, že si mysim že se máme na co těšit, jo, já 

osobně prostě … preferuju teda jednu ale nevim no, samozřemě toe na 

producentech, kterou písničku vyberou jako další singl, my deme dál, 

před námi právě teď poslední song před sedmou hodinou, a tam je 

zmiňovaný jaksi žánrový debut [debit] Erica Claptona, debut v taneční 

muzice, slyšíte ty beaty [bíty], ten rytmus, menuje se to I Get Lost [áj get 

lost]. 

 

 

L.M.: Devět hodin přesně, posloucháte Evropu dvě, jsou připraveny 

zprávy, je tady Marcela Pokorná. 

M.P.: Dobré ráno všem, kteří se právě teď probudili. Je prvního února. 

Komerční banka dostane ozdravnou miliardovou injekci od státu. Do 

Tichého oceánu se dnes zřítilo letadlo Aljašské společnosti. Catherine 

Zeta-Jonesová [ketryn zeta džounsová] čeká s Michaelem Douglasem 

[majklem daglesem] dítě. První kolo Davisova poháru proběhne bez 

několika slavných raket.  

Zprávy Evropy dvě 

Už je připravená injekce pro nemocnou Komerční banku. V tuto chvíli ji 

má v rukou stát, a to v podobě několika miliard korun. Tímto překonal 

veškeré podobné akce v bankovním sektoru. Až se finanční dům 

uzdraví, čeká ho stejný osud, který se stal spořitelně: tedy sňatek se 

nějakým hodně bohatým ženichem. Komerční banka má díru v kapse 

v podobě šedesáti miliard korun. Pod mořskou hladinou je další letadlo. 

Po keňském airbusu se dnes po půlnoci zřítilo do moře letadlo americké 
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společnosti Aljaška Airlines. Letoun spadl z výšky pěti kilometrů do 

Tichého oceánu poblíž L.A. [el ej]. Předpokládá se, že všech 

pětaosmdesát osob na palubě zahynulo. Moře mělo teplotu čtrnác 

stupňů a člověk v bezvědomí vydrží jenom hodinu. Cestu do Francie si 

raději dvakrát rozmyslete. Dopravu tady ochromuje další blokáda silnic. I 

při sebevětším štěstí narazíte na šedesát barikád, které zřídili na 

silnicích a dálnicích francouzští řidiči kamionů. Jde totiž o takzvaný 

sociální týden. Řidiči si stěžují na nově zavedený pětatřicetihodinový 

pracovní týden. Celé to potrvá tři dny. Herečka Catherine Zeta-Jonesová 

čeká dítě svého snoubence Michaela Douglase. Blahopřejeme. 

Třicetiletá welšská krasavice právě odpočívá v jednom losangeleském 

[losendžlském] hotelu, protože Michael hodlá svůj dům v Los Angeles 

pro dítě přestavovat. Catherine chce porodit ve svém rodném Walesu 

[velsu], obklopena rodinou, Michael ale trvá na tom, že americká porodní 

klinika zajistí lepší péči než britská. Už to začíná. Nové album Oasis 

[oejzis] si můžete stáhnout z internetu už teď. Jenže britská kapela tak 

přichází o miliony dolarů, když se její nové album objevilo nelegálně 

volně ke stažení na internetu měsíc před jeho oficiálním uvedením na 

trh. Každý, kdo má vypalovačku na CD [cé dé], si tedy může udělat kopii. 

Slavné rakety si pomalu ošlapávají tenisovou antuku v Ostravě. Právě 

tady se o víkendu sehraje první kolo Davisova poháru. Některé však 

odrazí fakt, že v americké sestavě bude chybět Pete Sampras, 

v Nizozemské Krajicek, ve španělské Moya [moja] a v německé Kiefer. 

Přesto to bude zajímavé. Česká sestava Novák, Doseděl a Tebara 

zabojují s Brity, a experti se sázejí, že české rakety vyhrají. Nechme se 

překvapit. Na Evropu dvě právě teď přichází Marek Řeřicha. Tak hezké 

dopoledne. 

 



 III-12 

M.Ř.: Je přesně za jedenác minut půl desáté, je s vámi Evropa dvě, todle 

byli, jak jinak, Savage Garden [sevidž gárdn], I Knew I Loved You [aj ňú 

aj lavd jú], no a pro první únor, pro první dopoledne v únoru vám přeju 

hezké dopoledne i já, tady je Marek Řeřicha, ježiš já si dal ten mikrofon 

vysoko, a tady je haha jako další bude George Michael [džordž majkl] a 

Roxanne [roksen] s Evropou dvě. 

 

M.Ř.: Na Evropě dvě přesně jednu minutu po půl desáté Enrique Iglesias 

[enrike iglesias] a Rhytm Divine [redm divajn], no a nes to vezmeme 

pěkně od piky, takže za chvíli k dispozici telefon nula dva deset 

sedmdesát, někomu zahrajem a ode mne uslyšíte Roxette – It Must 

Have Been Love [rokset it mast hev bín lav].  

Evropa dvě – doprava 

M: Krásné dopoledne, zdraví vás Marcela a Taxi Praha deset osumdesát 

sedum u dopravních zpráv na Evropě dvě. Pod Letenským tunelem se 

stala asi před třiceti minutami dopravní nehoda. Jinak Chotkovy sady ve 

směru dolů do centra stojí až na Mariánské hradby k Hradu. Na 

křižovatce ulic Klárova a Letenské se stala také dopravní nehoda, a to je 

zhruba patnáct minut nazpátek. Jinak centrum kolem Václavské náměstí, 

Vodičkova a Jindřišská, Krakovská, tak todleto všecko je velmi ucpané, 

Ječná, Žitná, Anglická i obě magistrály, jak Legerova, tak Sokolská a 

potom ještě obousměrně s úrovní Hlavního nádraží jsou na stupni číslo 

tři až čtyři. Brzy naslyšenou na Evropě dvě. 

 

M.Ř.:Tak to byla Tina Turner [tina tárnr] When the Heartache Is Over 

[uen d hárdejk is ouvr], dvě minuty před třičtvrtě na deset zdravim 

Radka, ahoj Marek, přeju hezké dopoledne 

P: Já tobě taky, čau 
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M.Ř.: Radku, jak je při úterku, takle v práci hned dopoledne 

P: No hezky, tak, je to dobrý, silnice sou dobrý 

M.Ř.: Jo. Ženský máš kolem sebe? 

P: Koho? 

M.Ř.: Ženský ňáký… 

P: Tak taky se najdou ňáký 

M.Ř.: Taky se najdou. Radku povídej teda čím ti udělám radost úplně 

jako nejvíc 

P: Takže písničku bych chtěl poslat do Jindřichova Hradce Gábině, 

(M.Ř.: m-hm) doufam že poslouchá, jinak Terezce do tiskárny a tomu 

osazenstvu jako vždycky (M.Ř.: m-hm) a taky tobě 

M.Ř.: Tak jo, díky, a posílám ti a jim všem INXS Baby Don‘t Cry [inekses 

bejby dont kráj]. Ahoj 

P: Čaudy 

 

M.Ř.:Je pět minut před desátou hodinu, na Evropě dvě Britney Spears 

Born to Make You Happy [britny spírs born tu mejk jú hepy], no a do 

konce hodiny už jen dvě písničky. Jednou z nich Van Halen [van hejln] a 

Jump [džamp]. 

Evropa dvě – doprava 

M: Pohodovou jízdu, tady je Marcela a Taxi Praha deset odumdesát 

sedum a dopravní zprávy na Evropě dvě. Pokud by vás zajímalo 

například jestli platí povinné ručení i pro mopedy, tak odpověď zní ano, a 

to i například pro babety. Jinak eee v praských ulicích to vypadá 

následovně: hustější provoz co jsem zaznamenala je v Chotkových 

sadech ve směru dolů na Klárov, obě pražské magistrály, Ječná, 

Anglická, a nezapomeňte že ode dneška musíte mít nové dálniční 

známky. Na slyšenou na Evropě dvě. 
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M.Ř.: První hodina z dnešního dopoledne s muzikou na maximum na 

Evropě dvě je za námi, máme tedy prvního února a svátek má dnes 

Hynek, takže všem Hynkům všechno nejlepší a s další muzikou 

pokračujeme v hodině příští, a jako první Take That [tejk dzet]. 

 

 

K.R.: A je to tady. Dvanáctá hodina, čeká nás spousta skvělý muziky, 

s vámi je Karel Rychlý, ahoj. 

 

K.R.: Tak tohle je Belinda Carlisle [belinda kárlajl], která svoji kariéru 

začala v osumdesátých letech v dívčí kapele, která se jmenovala Go 

Go‘s ??? [gou gous]. Když vstoupila na sólovou dráhu tak prapůvodně 

strašně, ale úpe zásadně odmítala točit jakýkoli video, protože měla 

pocit, že je tlustá, tak nakonec to vyřešila tak, že si nasadila drastickou, 

skoro až brutální dietu, doopravdy se jí podařilo zhubnout, no a od tý 

doby prostě jí můžete nejenom poslouchat, ale můžete jí čas od času 

prostě e na ňákejch těch hudebních stanicích i vidět, protože neustále 

nás zásobuje svými hity, moc příjemná muzika. Dvanáct hodin šestnác 

minut, takový je aktuální čas, jste s Karlem Rychlým, a před námi, před 

námi třeba Wyclef Jean Bono [viklef žán bono] z U2 [jú jú], jejich New 

Day [ňjú dej], a potom na koho se moc těšim, to je George Michael - 

Careless Whisper [džordž májkl kérlez uispr], za chvíli na Evropě dvě. 

Ráno na Evropě dvě s Leošem Marešem.  

Zájem o videokazetu s konzertem Metalliky je obrovský. Máte všichni 

šanci. Každý den jedna otázka, každý den jedno losování, můžete volat 

celé tři hodiny. Šest až devět Leoš Mareš. Evropa dvě. 
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K.R.: Nó tak todle je pozoruhodný spojení, na jedný straně Wyclef Jean 

z Fugees [fjúdžís], na straně druhý Bono z U2. Jejich společný hit, který 

se menuje New Day. Máme dvanáct hodin třicet minut, já bych se teď 

v tomdle okamžiku strašně rád obrátil předevšim na všechny, kteří 

poslouchají Evropu dvě v severních Čechách, a to na frekvenci 

osumdesát osum celých jedna. Ode dneška, od prvního února se totiž 

vysílá v severních Čechách na frekvenci osumdesát osum jedna 

z Ještědu, a z Ještědu tohle vysílání můžete směle naladit prostě 

v okruhu zhruba nějakých padesáti kilometrů, takže obyvatelé Liberce, 

Jablonce a Turnova prostě pokud jste měli problémy naladit Evropu dvě, 

když jsme vysílali z Vratislavi, tea, ladili jste ji na nějakých jiných různých 

frekvencích, tak směle prosimvás jako kvalita na frekvenci osumdesát 

osum jedna jako teď už myslim by mezi náma nemělo stát vůbec nic, za 

chvíli zase zpátky muzika, čeká nás Cher [šer] - Dov‘e L‘Amore [dove 

lamore], taky Cheryl Crow - Everyday Is a Winding Rose [šeryl krou evry 

dej is e uájndin roud], a někdo z vás dostane písničku na přání – máš to 

mít s Evropou dvě. 

 

K.R.: Je to tak, je tady máš to mít, na telefonu mám Katku, ahoj 

P: Ahoj 

K.R.: Já tě zdravim, přeju ti krásný odpoledne, tak jsme si báječně 

popovídali takhle (P: smích) v zákulisí, odkud žes odkud žes to říkala že 

voláš  

P: Z Praskoles 

K.R.: Praskolesy, krásnej název, jako a takovýchdle je po naší republice 

spousta a děsně mě to baví jak jsem říkal (P: smích) už tobě prostě 

jezdil jsem léta na gymnázium do Brandejsa a předposlední zastávka 

před Brandejsem se menovala Polerady, taky nádherný méno (P: smích) 

no a řikala jsi že letos budeš maturovat, tak kam po maturitě 
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P: No někam na vejšku, když mě vezmou, ne 

K.R.: No tak letos máte hodně velkou šanci, je vás strašně málo jako, 

takže 

P: To je správný, ne 

K.R.: To nevim, jestli je to správný 

P: Si řikal že se musíš umět narodit 

K.R.: No to je pravda jako, to je pravda, ale já si v tomhle směru vůbec 

nestěžuju, tak hele Katko ale zpátky k muzice, co to bude, od jaký kapely 

a jesi to někomu věnuješ tak sem s tim 

P: Tak vybrala sem Faith No More [fejt nou mór] a bude to pro kluky, co 

nám vodjeli z našeho vokresu na Jizerský hory, lyžovat, no lyžovat, spíš 

chlastat (K.R.: smích) Takže tam řikaj že tam ležej vod rána do večera 

s flaškou v ruce, a tak to teda bude pro ně, pro Jirku Senáře, Lukáše 

Klána, Pardu, Miloška a Davču, tak ať si tam nezloměj žádnou tu nohu a 

ať se zpátky vrátěj v pořádku 

K.R.: Jasný. Hele, máš to mít, Faith no more [fejt nou mór] jsou na cestě, 

a ty se měj hezky, ahoj 

P: Ty taky, ahoj 

 

K.R.: Tak tohle byli Pet Shop Boys [pet šop bójs], pokud byste o nich 

chtěli něco vědět, v tom případě kontaktujte Renatu Hojdarovou, která je 

už léta jejich nadšenou příznivkyní a která o nich ví strašlivou spoustu 

informací, určitě víc než vim já, já vim jenom tolik že je třináct hodin a za 

chvíli nás čeká další skvělá muzika na Evropě dvě. 

 

 

K.R.: Je tady patnáctá hodina, mějte se báječně, jste s Evropou dvě, já 

se s váma loučim, zítra po dvanácté na vás budu opět čekat, mávat a 

hlavně vám hrát výbornou muziku, no a teď už e Martina Sokolová.  
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Jak jsem říkal, patnáct nula, fiftín lá a Martina Sokolová je na Evropě 

dvě.  

 

M.S.: Přiznám se, z málokoho jsem tak vyhotovená jako ze Stinga, to byl 

Sting na Evropě dvě a Desert Rose [dezert rouz], a taky jsem moc 

zvědavá, jak bude Desert Rose znít živě, nakonec e brzo se to už 

dozvíme, protože Sting vystoupí patnáctýho února v pražské sportovní 

hale, tak doufám, že ani při týhle události nebudete chybět, a pokud to 

máte blíž do Bratislavy, což bude asi taky pěkná spousta lidí, tak 

dvanáctýho března má Sting hrát v Bratislavě. Jinak vám přeju nádherný 

odpoledne, je něco málo po čtvrt na čtyři, prvního února, pěkně rychle 

utekl ten leden, akorát škoda, že ten první únor je bez sněhu, to je mi 

fakt líto, ale zpátky k muzice. Sam Brown [sem braun] vás čeká za 

chviličku, Enrique [enrike] Iglesias, to bude Rhytm Divine [rytm divajn], 

noa potom Těžkej Pokondr, Máma má rýmu. Evropa dvě. 

 

M.S.: Tak do de, na Evropě dvě Těžkej Pokondr a Máma má rýmu. Já to 

teďka hodim trošku na vážnější strunu, protože v souvislosti s tou rýmou 

jsem se dneska dočetla, že člověk během svého vývoje ztratil schopnost 

vytvářet si sám vitamín C, a v současné době jsme samozřejmě schopni 

si céčko dodat sami, prostřednictvím černého rybízu, citrusů atakdále, 

ale tady pozor, skutečně dodávky céčka nepodceňujte, protože dostatek 

vitamínu C omezuje mimo jiné také výskyt rýmy. A to by se podle mýho 

v mnoha případech docela jako šiklo. Jinak z muziky za chvíli na Evropě 

dvě vám nabídnu Bon Jovi [bon džovi], Five [fajf] a taky Amandu 

Marshall [maršal]. 

Evropa dvě – doprava 

M: Krásné odpoledne a šťastnou cestu. Zdraví vás Marcela a Taxi Praha 

deset osumdesát sedum a mám pro vás dopravní zprávy na Evropě dvě. 
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Začněme měřením rychlosti, které už asi dvě hodiny probíhá hlídkou 

Policie České republiky na Evropské, a je to ve směru nahoru, na staré 

letiště, tak pozor, dodržujte rychlost, jinak Smetanovo nábřeží je úplně 

plné, to samé platí o Václavském náměstí, Jindřišské, Vodičkově a 

všech přilehlých ulicích kolem Václavského náměstí a v centru, Ječná je 

na trojce, Argentinská obousměrně volný s provoz, Smíchov na trojce, to  

znamená ulice Vrchlického, Kartouzská, Holečkova a Nádražní, a kolem 

Anděla, a na Letné v Korunovační a Veletržní to zatím poskakuje do 

stupně tři. Za chvíli se uslyšíme na Evropě dvě. 

 

M.S.: Smash [smaš]. Na Evropě dvě to byli Atomic Kitten [atomik kitn], 

Right Now [rajt nau]. Jinak evropáci, měli byste vědět, že ode dneška je 

vysílání Evropy dvě na frekvenci osum osum jedna realizováno 

z Ještědu, což má jednu obrovskou výhodu pro vás, a to to, že si Evropu 

dvě můžete naladit cirka padesátikilometrovém okruhu od Liberce, a 

hlavně, v kvalitním signálu. Takže dobrej příjem vám přeju a za chviličku 

si to můžete potvrdit na Pet Shop Boys [pet šop bójs] nebo Narvanovi. 

Evropa dvě. 

Evropa dvě – doprava 

M: Zdravíme Ještěd a jsou tady dopravní zprávy na Evropě dvě. Jenom 

bysme si krátce mohli připomenout, že neska je prvního února roku 

dvatisíce, a tenleten datum mi připomíná to, že byste měli mít nové 

dálniční známky. Na osobák stojí osumset korun, a vpíšete si do něho 

espézetku proti ukradení. Na slyšenou na Evropě dvě. 

 

M.S.: Šestnáct hodin dá se říci jedna minuta, já jsem docela ráda, že 

tady můžu přivítat konečně taky chlapa, Patrik Hezucký má pro vás 

zprávy. 

P.H.: Já tě taky zdravim, Martino, příjemné odpoledne. … 



 III-19 

M.S.: Na Evropě dvě to byl aktuální singl Christiny Aguillery [kristiny 

agilery] What a Girl Wants [uod e grl uonts], já se s váma loučim, přeju 

nádhernej zbytek večera, byť bude s Markem Řeřichou. Papa, a teď už 

předávám slovo Patrikovi Hezuckému na Evropě dvě, poslední zprávy 

dnešního dne.  

P.H.: Příjemný podvečer všem posluchačům Evropy dvě. Prezident 

Václav Havel je opět v nemocnici s bacilem a s chřipkou. Po útoku 

skinheadů odešel z Českých Budějovic skoro dvěstě padesát Romů 

[rómů]. Hora Mont Everest [mount ivirist] je prý vyšší než se doposud 

předpokládalo. Zítra bude oblačno s deštěm, teploty vystoupí na devět 

stupňů.  

Zprávy Evropy dvě 

Václav Havel má chřipku. Ani prezident se neubránil bacilům a v noci na 

dnešek měl zvýšenou teplotu. Pro jistotu byl převezen do Ústřední 

vojenské nemocnice ve Střešovicích. Lékaři zatím neví, jak dlouho 

nemoc potrvá. Prezident zůstane v nemocnici nejméně do konce týdne a 

bude dostávat antibiotika. Romové utíkají z Českých Budějovic. Po 

listopadovém útoku skupiny skinheadů na účastníky romské zábavy jich 

z republiky odešlo dvěstě padesát. Převážná většina z nich požádala o 

azyl ve Velké Británii. Většinou se prý jednalo o dospělé osoby středního 

věku, kteří se v Česku neměli špatně. Nejnovější měření prokázalo, že 

nepálská hora Mont Everest je vyšší než se dosud uvádělo. Tamní vláda 

ale tuto změnu odmítá uznat. Osum tisíc osumset čtyřicet osum metrů by 

tak mělo být nadále považováno za oficiální výšku osmitisícovky. 

Nejmodernější satelitní technika ale přidala hoře dva metry navíc. 

Exprezident Ruska Boris Jelcin dnes slaví šedesáté deváté narozeniny. 

Poklidná pařba se koná v kruhu rodiny. Oslavenci poblahopřál také 

úřadující prezident Vladimir Putin. Boris Jelcin se má fajn a vůbec 

nelituje, že prezidentský úřad opustil šest měsíců před koncem 
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funkčního období. Oteplení a dešťové srážky zvýšily hladiny některých 

řek. Na Šumpersku a na Olomoucku se řeky ucpávaly ledovými krami, 

které vzápětí odstraňovali hasiči a vojáci. Na Znojemsku byl vyhlášen 

třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň. Podobně je na tom i jihlavský kraj 

a Zlín. Noa teď už přichází Marek Řeřicha a muzika na maximum. Na 

Evropě dvě. 

 

M.Ř.: Born to Make You Happy, tak to byla Britney Spears na Evropě 

dvě, máme minutu po čtvrt na sedum, já vám posílam zdravici, ahoj, tady 

je Marek Řeřicha, a posílám dnes podruhé a naposledy zdravici na 

severovýchod naší republiky, předevšim do měst Liberec, Jablonec a 

Turnov, protože tam, jak už jste možná zaslechi jsme dali všechno do 

pořádku, Evropa dvě vysílá opět z Liberce, a to z Ještědu, takže by tam 

měly být slyšet naprosto dokonale, a to na frekvenci osum osum celých 

jedna. Toť úvod, a za chvíli další muzika. Macy Gray [mejsi grej] I Try [áj 

tráj], a taky Simple Minds – Do‘t Yout Forget About Me [simpl májnds 

dount jú frget ebaut mí].  

Novinky z hudby 

Yoko Ono má strach. Jedna z nejslavnějších vdov na světě se bojí o své 

bezpečí a o bezpečí synů Juliana [džůliana] a Seana [šóna]. Důvodem 

má být fakt, že už brzy bude propuštěn na svobodu Lennonův vrah Mark 

Chapman [čepmen]. Obavy se množí i o bezpečnost ostatních členů 

Beatles [bítls], zvláště po nedávném útoku na George Harrisona 

[džordže herisna]. Patrik Bitomský, Evropa dvě. 

 

M.Ř.: Žádné vítězství stát se králem pouze na jeden den, King For a Day 

[king fór e dej], to byl Jamiroquai [džemi rokuej] na Evropě dvě. Já mam 

teďky chvilku čas, protože máme těsně před půl sedmou, využiju toho, 
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pánové, konečně se taky dostalo na nás, takže já vám e můžu prozradit, 

že vychází nové, nové vydání časopisu pro muže, další díl, pokračování 

únorové, a je tam celkem zajímavé o to, jak se starat o svůj obličej teď 

v roce dva tisíce, kdy vypadáme – a musim říct že většina z nás – hodně 

sešle a servaně. Třeba taková masáž obličeje, všechno je to strašně 

jednoduchý a založený na auto autoakupresuře, takle řečeno. Jinak já 

bych doporučoval zajít sem nejprve na jednu teda z masáží přímo jako 

k odborníkovi a vnímat, kde se vás dotýká, kde vás mačká, a pak už 

úplně v pohodě tu masáž můžete dělat sami. Tak ale teď k tomu, co nás 

čeká dál. Muzika. Lightning Seeds Life‘s Too Short [lajtning síds lajfs tú 

šórt], a taky za chvilku k dispozici telefon a někomu zahrajeme na 

Evropě dvě. 

Evropa dvě – doprava 

M: Krásný večer a pohodu za volantem, tady je Marcela a Taxi Praha 

deset osumdesát sedum a zase si povíme něco z dopravních zpráv. 

Takže začneme dopravní nehodou, kerá se stala na křižovatce ulic 

Evropská a Vlastina na Praze šest, takže tam je to trošku hustější, jinak 

si dejte pozor na Evropské někde se měří rychlost, takže dodržujte. 

Potom Wilsonova [vilzonova] obousměrně mezi trojkou a čtyřkou, hlavně 

u Muzea tam na křižovatce, Žitná, Ječná, Anglická na trojce, a ulice 

Milady Horákové, Argentinská, Veletržní, Bubenská a Korunovační, tak 

todlecto je mezi trojkou a čtyřkou. No a my se ještě za pár minut 

uslyšíme na Evropě dvě. 

 

Máš to mít s Evropou dvě. 

M.Ř.: Rozhodně se s těmi strunami nemazlil, to byl Lenny Kravitz [leny 

kravic] Are You Gonna Go My Way [ár jú gona gou maj vej] na Evropě 

dvě, zdravim Jirku a Liberec, ahoj 

P: Ahoj, tady Jirka 
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M.Ř.: Jirko, já jsem hrozně rád, že konkrétně když jsem o tom mluvil 

před chvílí, že se dovolal někdo zrovna z Liberce. Jaký tam máte teďka 

signál? 

P: Jo, perfektní 

M.Ř.: Perfektní, viď 

P: No, co to co to dali přes kopec, jako přes Ještěd, (M.Ř.: smích) tak je 

to perfektní jo 

M.Ř.: Tak jo, tak si vychutnej teďka písničku, kterou si necháš zahrát, co 

to bude 

P: No byla by, bude to Metallica [metalika] (M.Ř.: m-hm) a bylo by to m 

tady p pro kamarádku Jarušku (M.Ř.: jasně), bylo by to pro e pro Petru, a 

pro dceru Kačku 

M.Ř.: Tak jo, Jirko, máte to mít všichni, tady ke Metallica, Nothing Else 

Matters [nafin els metrs], jo (P:ahoj) ahoj 

 

M.Ř.: Nic jiného se nestalo, Nothing Else Matters, tak to byla Metallica 

z vizitkou do Liberce na Evropě dvě. Za námi téměř celá hodina, zbývá 

nám jedenác minut do konce, a mám pro vás už jen dně písničky: Patti 

Smith [peti smit] a taky Lucii Bílou 

Novinky z hudby 

Tommy Lee a Pamela Anderson [tomy lí a pamela endrsn] chystají duet. 

Lee není spokojen s tím, jaký směr nabrala jeho kariéra poté, co založil 

hiphopovou kapelu a opustil Motley Crue [metly krů]. Právě proto se 

rozhodl pro duet s Pamelou. Jeden z jeho kolegů z hudební branže 

k tomu říká: Tommy se teď sází, že se sexy Pam udělá díru do světa. 

Patrik Bitomský, Evropa dvě. 

Evropa dvě – doprava 

Jsou tady dopravní zprávy s Marcelou na Evropě dvě a my si řekneme. 

Pokud vám bylo na území České republiky odcizeno vozidlo a vše bylo 
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vyšetřeno Policií České republiky a vozidlo stále nebylo objeveno, 

nemusíte vůz odhlašovat, nemusíte platit povinné ručení, a vlastně 

samořejmě ani žádná pokuta vám nehrozí. Pokud i přesto chcete vozidlo 

odhlásit, můžete tak učinit i es bez espézetek, a vezměte si ostatní 

doklady s sebou. Zítra ráno naslyšenou na Evropě dvě. 

 

M.Ř.: Jako poslední v této hodině na Evropě dvě Lucie Bílá a Čarodějka. 

Tak vidíte, další hodina je za námi, dneska mi to uteklo ani nevim jak, 

každopádně když už mi zbylo trochu času, tak já toho využiju, protože 

jak všichni víme, stres je daleko horší jak bolavá pata, žejo. Navíc když 

se jim člověk nechá ovládnout, tak nejenže z e zničí celou jeho 

osobnost, ale dokáže ho dohnat třeba i k sebevraždě, a to bych vám 

nepřál, proto s nim bojujte. A oni takový jak tady píšou, v časopisu pro 

pány tady cituji, žejo, tak e voni takový začáteční příznaky jsou třeba i 

jako že bolest svalů, i když necvičíte, dlouhý spánek, a přesto jste stále 

unaveni, nechuť k sexu, já myslim že to platí stejně pro ženský i pro 

chlapy, jo, takže se tomu braňte, a dělejte to, co děláte normálně když je 

vám fajn. Jo mimochodem, dámy, už i pro vás je Viagra, stejně jako pro 

pány modrá, pro vás žlutá. Po ní prý vydržíte stát až osm hodin u plotny.  

 

To nejlepší pro vás – hudební zprávy 

Lenny Kravitz [leny krevic] byl vyhlášen nejlépe oblékaným muzikantem 

loňského roku. O svůj první kontrakt s nahrávací společností se pokoušel 

od svých šestnácti let. Opravdu úspěšný byl až ve čtyřiadvaceti. Tehdy 

natočil svoje první album, za které dostal prestižní cenu časopisu Rolling 

Stone [roling stoun]. V témže roce se Lenny oženil se slavnou herečkou 

Lisou Bonett. Manželství ale dlouho nevydrželo. Song Stand By Woman 

[stend báj wumn] je z druhé desky, která vyšla v roce devadesát jedna. 

Z jeho druhé řadovky byl asi zásadnější hit It Ain‘t Over Till It‘s Over [it 
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ejnt ouvr til its ouvr]. V době, kdy tento hit bodoval jako druhý nejhranější 

song ve Státech, se Lenny zaměřil na skládání. Něco vytvořil pro 

Madonnu [madonu], Micka Jaggera [mika džegra], Aerosmith [erousmit] 

nebo Vanessu Paradies [uanesu paradis]. V roce devadesát tři mu vyšlo 

album Are You Gonna Go My Way [ár jú gona gou maj vej] se 

stejnojmenným hitem. Psal se rok devadesát pět, když Lenny 

spolupracoval s Bavidem Bowiem [dejvidem bouvím] na albu Buddha of 

Suburbia [budha of sebrbia]. Zároveň mu vyšla čtvrtá deska, Circus 

[cirkus]. Pak nebylo celé tři roky o Lennym slyšet, kromě bulváru, který 

se předháněl ve výčtu nových milenek a afér. Jeho posední, pátá deska 

vyšla na jaře roku devadesát osum a jmenovala se Five [fájf]. Původně 

se měla jmenovat Black Velveteen [blek velvetín]. Pilotním tahounem se 

stal If You Can‘t Say No [if jú ként sej nou]. Deska Five se natáčela od 

roku devadesát šest, tedy dva roky. Nejprve na Bahamách, později 

v New Yorku [ňujorku]. Je na ní celkem patnáct songů a Evropa dvě vám 

doporučila celkem už čtyři singly. Tím posledním je Black Velveteen. 

Podle našich informací by se letos měl Lenny ukázat na koncertu 

v Čechách, ale o tom se ještě včas dovíte. Patrik Bitomský, Evropa dvě. 

 

 

R.H.: Můžu vám říct, že název týhletý písničky se mi nevyslovuje vůbec 

snadno, protože mi to spíš asociuje Michaela Jacksona [majkla 

džeksna]. Ten dycky všude říká aj lav jú, aj lav jú, aj lav jú, ale řeknu to. I 

Love You [aj lav jú], miluju vás, ovšem neřikám to já sama o sobě, i když 

já vás taky zbožňuju, to je jasný, ale říká to Martina McBride [mardina 

mek brajd], nebo respektive zpívá to. A zpívala už to tak dobrý tři minuty 

na Evropě dvě. Tahleta písnička má prostej název, kterej se velice dobře 

zapamatuje, ta písnička je taky velice příjemná, schovejte si ji na 
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Valentýna. Pokud někoho milujete, s timhletim ho určitě překvapíte a je 

to to nejkrásnější vyznání, který čtrnáctýho února můžete někomu říct. 

Neska máme prvního, na toho svatýho Valentýna se už můžeme začít 

připravovat teď. Tohle je Chris Rea, The Road to Hell [kris ria d roud tu 

hel]. Budou taky Savage Garden I Knew I Loved You [sevidž gárdn aj ňú 

aj lavd jú], a buďte s Evropou dvě. Tady je Renáta Hojdarová, máme 

dvacet hodin čtrnáct minut. Ahoj. 

 

Kazeta II. 

 

R.H.: TLC [tý el sí] na Evropě dvě, Dear Lie [dirláj]. Máme dvacet hodin 

dvacet jedna minut, s vámi je Renáta Hojdarová, přeju vám krásnej 

večer s Evropou dvě, no a musim vám prozradit něco, co se stalo 

jednomu mýmu kamarádovi, terej se po x [iks] letech vrátil z Německa a 

dneska mi volal, tak sme se ňák bavili, jak se mu tady teda zalíbilo, hned 

jak se vrátila to, no a von říká čoveče první zážitek, kterej sem měl, mě 

pěkně nakrknul, protože sem se ňák dostal na náměstí Jiřího z Poděbrad 

v Praze a potřeboval sem ject do Francouzský, objasnim všem 

mimopražskejm, je to fakt kousek, no a měl strašně těžký kufry, a říká no 

ak sem řikal akse s tim nebudu něak táhnout, tak si vemu taxíka žejó a 

to, no tak tam stálo ňák pět taxikářů, a on tam řiká najednou prosimvás 

tak jako za kolik byste mě vzal, a von říká no f tak těch pětset, 

podotýkám že ta cena by měla dělat tak těch sedmdesát korun, no a e 

on řiká no není to ňák moc, není to, jako dyť je to docela blízko tak třea 

co, co řikáte, dyť byste mě moh vzít za míň, ne? A on říká no počkejte, 

večer, budu muset svítit, tak to budete muset připlatit, tak nakonec co 

vám budu povídat, čapnul kufry a doběh to. Na Evropě dvě tohle je 

Metallica [metalika], Nothing Else Matters [nafing elz metrs]. Mám pro 
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vás taky Whitney Houston [uitny hjústn] a bude taky Bon Jovi [bon džovi] 

Real Life [rijllájf]. Evropa dvě, přeju vám krásnej úterní večer s datem 

prvního února.  

 

R.H.: Get Outta My Dreams [get ata ma dríms] a Billy Ocean [bily oušn] 

na Evropě dvě, zlatý vosumdesátý, žejo kocouři, mám pro vás další 

muziku, samozřejmě že na téže stanici, haha, máme za minutu třičtvrtě 

na devět, pokud někde máte bejt v devět, tak honem honem, pospěšte 

si, protože hodiny nezadržitelně letí, minuty taky, vteřiny jakbysmet, a 

nemusíte to stihnout. Hlavně si nezapomeňte kalhoty, jo, to bejvá docela 

problém někdy. All God‘s Children [ól gats čildrn], Belinda Carlisle 

[belinda kárlajl], další muzika kterou uslyšíte ode mě právě teď, taky All I 

Want [ól áj uont], bude taky Shania Twain [šenája tvejn] Don‘t Be Stupid 

[dont bí sťúpid], přeju vám krásnej úterní večer. Evropa dvě. 

 

R.H.: Hej hej hej, I Save the World Today [aj sejf d urd tudej], Eurythmics 

[jurytmiks] na Evropě dvě, to je poslední písnička, kterou jste mohli 

slyšet před jednadvacátou hodinou, za chvilku to na vás rozbalí All-4-

One [ól for uan], jestli si pamatujete m, tak jejich veliký hit na přelomu 

osumdesátých devadesátých let se menoval I Swear [aj suér], no a 

právě ten uslyšíte, já si myslim že ten videoklip byl ňák tak že oni stáli 

někde na ňáký silnici a tam přísahali. Potom bude taky Cher [šér], která 

přísahala hodněkrát a hodně lidem, pokaždý se to ňák zvrtlo, ale zase na 

druhou stranu když jí přísahal její plastický chirurg, že tentokrát se jí ty 

švy nerozjedou, tak možná že to dobře dopadlo, eště se nám 

nerozsypala. Bude totiž Dov‘e L‘Amore [dove lamóre]. Bude taky Robbie 

Wiliams [robí viliems], kterej si dělá zase zálusk na novýho Jamese 

Bonda [džejmse bonda]. Řiká se že on rád by teda se agentem nula nula 
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sedum stal, někdo řiká, že jemu se to asi nepovede, protože vypadá jak 

střevo, a James Bond jako střevo vypadat zásadně nemůže. She‘s the 

One [šís d uan]. No a potom naše zlatá Anna K, Nelítám nízko. Na 

Evropě dvě. 

Hupky dupky, odbila nám jednadvacátá, jste s Evropou dvě s Renátou 

Hojdarovou, ahoj. 

 

 

L.H.: Třiadvacet hodin, je to tak. Já jsem noční můra a mějte se krásně, 

s Evropou dvě. 

 

L.H.: Don‘t Worry, Be Happy [dont uory bí hepy], to byl Bobby Mc Ferrin 

[boby mek ferin] na Evropě dvě. Namíchejte mi pěknej koktejl, pane 

barmane, bude to hodně veselý. Já budu taky míchat koktejl, koktejl 

z muziky, mam pro vás Roxette [rokset], taky Phila Collinse [fila kolinse], 

Corrs [kórs], ale taky George Michaela [džordže májkla]. Máte se na co 

těšit na Evropě dvě. 

 

L.H.: Evropa dvě a na ní George Michael a jeho velkej novej současnej 

hit e Roxanne [roksen], samozřejmě v originále úplně od někoho jinýho, 

žejo Police [polís], a teď máme tři minuty po půl dvanáctý a blíží se 

středa. Máme neska úterý, je ještě stále je úterý, po půlnoci už bude 

středa, no a ze středou přichází Sexíček Live [lajf] s doktorem Bubnem. 

A haha vono už je to asi zbytečný protože my máme tolik už tady dopisů 

a objednávek, že nevíme co s nima, ale každopádně e dyš příde nějaká 

zajímavá, od vás, dívek, dam, slečen, žen od osumnácti do pětatřiceti 

let, e že byste chtěly být u živého vysílání Sexíčku Live, že byste přímo 

s námi chtěly sedět ve studiu a ptát se spolu s námi e našich posluchačů 
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a povídat si a užívat si velký legrace a nejen legrace ale i vážnejch 

momentů, e i takovejch vzrušujících momentů, e tak stačí napsat, žejo, 

to je jednoduchý, e-mailová [ímejlová] adresa je ludek h evropad e ludek 

h zavináč Evropa dvě tečka cé zet, a nebo buben zavináč Evropa dvě 

tečka cé zet a nebo normální adresa běžná je… Evropa dvě, Wenzigova 

[vencigova] čtyři, Praha dvě, někam do rohu stačí napsat Sexíček Live. 

E co je potřeba poslat? Pouze svů e spojení na sebe telefonické, je to 

důležitý, domlouvat se telefonem, protože jinak nejsem přede nemůžeme 

bejt přesvědčený o tom, že jste opravdu dámy. E když to zjistíme potom, 

že jste ženský, tak e pak už to e de strašně rychle a ta domluva je jasná, 

řekneme si termín, a čas, kdy se sejdeme tady ve studiu Evropy dvě. E 

zítra příde nefalšovaná nymfomanka, takže se máte na co těšit. Zítra ve 

třiadvacet hodin. Sexíček Live na Evropě dvě.  

 

L.H.: Desert Rose [dezert rouz] a Sting na Evropě dvě. Sting se chystá 

do Čech koncertovat, to je dobře, nebude to poprvé a doufejme že ani 

nae naposled. E no na Evropě dvě je s váma noční můra Luděk Hrzal a 

mam pro vás muziku i po půlnoci, ta muzika bude stát za to, e bude to 

Macy Gray [mejsi grej], bude to Chris Rea [chris ria], taky Michael 

Jackson [majkl džeksn], a dá se říct, že půlnoc už se nám přiblížila a že 

po půlnoci bude středa a že po půlnoci bude den, kdy každou každý 

týden e s výjimkou toho minulého, kdy si pan doktor Buben dával e 

volno, e na vás čeká Sexíček Live. Je to tak, nejinak. 

Ahoj, tady je doktor Buben a Evropa dvě. Jaké byly vaše pocity při 

prvním pohlavním styku? Pamatujete si, kdy a kde to bylo? Působili jste 

sebevědomě, a nebo bylo na vás poznat, že to bylo poprvé? Kolik jste 

napoprvé vystřídali poloh? Volejte vaše zážitky do Sexíčku Live, a to ve 

středu třetího února od třiadvaceti hodin na Evropu dvě.  

Půlnoc je tady. Hezkej novej den! 
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K.K.: Tak mě tak napadá, že je možná škoda, že nejsem sexbomba. 

Protože to by byl takovej sympatickej oslí můstek. Na Evropě dvě Tom 

Jones [tom džouns] a jeho Sex Bomb [sexbom]. Je minuta po druhé 

hodině ranní, a to znamená ženský hlas. Je s vámi Katka Kadlecová, 

přeju vám krásnou klidnou noc.  

 

K.K.: Na Evropě dvě je v tuto chvíli s vámi jedna legenda ze 

sedmdesátých let, Patti Smith [peti smit] a její velký hit Because the 

Night [bikoz d nájt], no a protože noc opravdu je, možná že jste v tuto 

chvíli rozšířili řady nespavců, pracujících i nepracujících nočních ptáků, 

studentů a několika dalších podobných exotických individuí. A e já vám 

v tuto chvíli můžu stoprocentně slíbit, že se mnou vás určitě nepotká 

žádná noční můra. Potkat (smích) vás může tak maximálně muzika, no a 

semtam možná nějakej ten můj pokus o vtip. Právě tohleto to byl pokus o 

vtip, minutu po štvrt na tři, je s vámi Evropa dvě, úvod máme za sebou, 

muziku před sebou. Čeká na vás Robbie Williams [robí viliems], taky 

Wyclef Jean [vájklf džín] společně s Bonem, vynikající duet, no a teď je 

tady Christina Aguillera [kristina agilera] a její zatím nejnovější hit What a 

Girl Wants [uot e girl uonts] s Evropou dvě. 

 

K.K.: I věci zdánlivě neslučitelné lze sloušit, tohleto to je důkaz, Wyclef 

Jean na Evropě dvě společně se zpěvákem skupiny U2 [jú tú] Bonem. 

Jejich e děťátko (smích) se menuje New Day [ňú dej], a je to zatim 

docela úspěšnej singl, kterej dokazuje, že i spolupráce s raperem a 

s rokerem může bejt velmi plodná. No a na Evropě dvě vás do třetí 

hodiny ranní ještě určitě potká Britney Spears [britny spírs], taky Joan 

Osborne [džoun osborn], a aby to nebyly samý ženský, tak taky pět 

chlapů, dohromady skupina Five [fájv].  
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K.K.: Na Evropě dvě něco na rozproudění krve, skupina Five a Keep On 

Moving [kíp on můvin], no a teď krátce po třičtvrtě na tři mam pro vás 

jednu informaci sice nehudební, ale určitě neméně zajímavou. Myslim si, 

že jméno Naomi Campbell [neomi kembl] rozhodně není třeba nijak 

zvlášť dlouze představovat, všichni asi víte, že to je supermodelka,  

všichni víte, že je to velmi velmi dobře placená supermodelka, ovšem teď 

udělala něco, co ve své dosavadní kariéře ještě neudělala, a sice 

nechala se vyfotit pro časopis Globe ??? [glou], což nás Čechy asi 

nemusí moc zajímat, ale také pro časopis Playboy [plejboj]. Takže 

pánové (smích), já tady shodou okolností výtisk nového Playboye mám, 

na titulní stránce skutečně je Naomi Campbell, skutečně tam je tahleta 

čokoládová kráska, a skutečně jí to tam velice sluší. A když už je řeč o e 

o časopisu Playboy, tak taky možná stojí za to zmínit takovou malou 

aférku, která souvisí ze zakladatelem tohohle časopisu Hugnem 

Hessnerem ??? [hagem hesnerem], který se teď dostal do takovejch 

malinkatejch problémů, protože režisér Ron Howard [ron houard] se 

rozhodl zachytit jeho skandální život, ale bohužel měl trošku problém, 

protože když e když tady s tim pánem strávil několik minut a vyslechl 

jenom jenom velmi stručný životopis, tak vydal prohlášení, že sexem 

nabité večírky, stovky milenek a nahých dívek v zahradě jeho vily jsou i 

pro filmaře jeho kalibru velmi velké sousto. No tak tak chm to byl něco o 

Playboyi, na Evropě dvě vás čekají taky myslim playboyové, kteří si říkají 

Lightning Seeds [lajtnink síds], taky Gladiator, no a teď playboy s velkým 

… začátečním písmenem, je tady pan George Michael [džordž májkl], 

ještě se skupinou Wham! [uem]. Přeju vám krásnou noc, posloucháte 

Evropu dvě. 
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K.K.: Rozhodně nechci fušovat ??? [miterelovým] do řemesla, ale 

pravda je, že co se dáždě týče, tak jsme si ho na to že je začátek února 

užili v posledních dnech na různých místech České republiky docela 

dost. Takže únore únore, trošku se polepši, chceme jezdit na hory, 

chceme lyžovat, takže dážď, ten si necháme na jaro, v tuto chvíli s vámi 

byla skupina Gladiator a v další hodince třeba Pet Shop Boys [pet šop 

bojs], taky Jana Kirschner [kiršner], takže opet jeden export zo 

Slovenska, no a za okamžik Bell, Book and Candle [bel buk en kendl]. 

Chm, je minuta po třetí hodině ranní, je s vámi Evropa dvě a zdraví vás 

Katka Kadlecová. Krásnou noc. 

 

 

L.M.: Tak to byla Amanda, nikoli ze seriálu Melrose Place [melrous 

plejs], ale to byla Amanda Marshall [maršal], chviličku před sedmou 

hodinou, sedmá hodina přichází přátelé na Evropu dvě právě teďka, 

vedle mě Jiřina Ungerová, pojďme na zprávy, mimochodem Jiřince do 

dneska moc sluší teda, jo. Ne vona to nebude komentovat, snad se ti 

skoro nestydí. Dobře, tak poďme na zprávy, co je doma novýho, né u 

Jiřinky, ale doma u nás v Čechách i ve světě, deme na to. 

J.U.: Je středa druhého února, hezké ráno. Voda v moravských řekách 

stoupá, povodně ale zatím nehrozí. Vojáci v Kosovu vedou studenou 

válku, stany se mění v mrazící boxy. Seveřané si kompenzují trvalou 

temnotu během zimy světlem. Bude polojasno až oblačno, teploty pět až 

devět, občas sprchne.  

Zprávy Evropy dvě 

Moravské řeky se rozvodnily. Díky oblevě taje a ledové kry zatarasily 

několik řek na Moravě. Na třech tocích je vyhlášený třetí povodňový stav, 

ale vylití vody z břehů zatím nehrozí. Podle meteorologů se tání zpomalí, 
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protože noční teploty klesají, takže na povodně podle všeho nedojde. 

Václava Havla sklátila chřipka. V noci na úterý se prezidentovi zvýšila 

teplota natolik, že ho doktoři pro jistotu nastěhovali do prezidentského 

apartmá vojenské nemocnice v Praze a nasadili mu antibiotika. Bojí se 

totiž, aby nákaza nenapadla i průdušky. Státník se cítí relativně dobře, 

tak jak to je při chřipce možné. Jen je víc unavený. Vojákům KFOR 

[káfor] dělá v Kosovu společnost lahvinka s teplou vodou nebo s rakijí. 

Rekordní mrazy v Kosovu lezou za nehty vojákům stejně jako Albáncům. 

Vzhledem k tomu, že většina z bojovníků nocuje ve stanech, jde tak 

trochu o rekord, hodný zápisu do Guinessovy [ginesovy] knihy rekordů: 

třeba minulý týden teploty klesly na mínus dvacet šest stupňů. Nízké 

teploty nachystaly překvapení i americkým turistům. U Antarktidy s nimi 

zamrzla výletní loď. Plavidlo se stopatnácti lidmi na palubě zůstalo viset 

mezi krami při plavbě průlivem Mapa na západ od Antarktického 

poloostrova. Díky silnému větru a nízkým teplotám loď zamrzla. K lodi se 

momentálně probíjí ledoborec argentinského válečného námořnictva. Co 

se týká posádky, tak ta má být v pořádku. Kanoista Martin Doktor dnes 

odlétá do Jižní Afriky. Po dvouměsíční kondiční přípravě, strávené na 

běžkách, odletí na dvaapůl měsíce do Jihoafrické republiky. V Pretorii 

bude bydlet spolu s rodiči v pronajatém domku místního kolegy kajakáře 

a bude se připravovat na nadcházející sezónu. Ta vyvrcholí na konci září 

bojem o olympijské medaile. Finové našli lék na deprese – světlo. 

Luminoterapie neboli světelné koupele prý pomáhají tisícům Finů 

v Helsinkách překonat pocity smutku. Těmi trpí díky téměř trvalé zimní 

temnotě. Dost bílé intenzivní světlo totiž přináší elán a radost ze života, a 

tak ho nabízí specializované obchody, kavárny a další podniky. Dlužno 

dodat, že tahle léčba ale nic nezmůže s psychologickou příčinou depresí. 

S tou vám možná pomůže Leoš Mareš. Takže hezké ráno na Evropě 

dvě. 
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L.M.: Dneska už definitivně rozpadlá a de facto pohřbená kapela East 17 

[íst sevntín], kapela dokonce vydala desku samořejmě bez svýho 

hlavního hitmakera [hitmejkra] Tonyho Mortimera, a ta deska se tak 

špatně prodávala, že okamžitě po vydání nebo lépe řečeno po pár 

týdnech dostala skupina regulerního padáka, to znamená firma její 

gramofirma prostě vypověděla smlouvu skupině a East 17 jsou asi 

definitivně jaksi minulostí. Toleto byl jejich duet s Gabrielle, If You Ever 

[if jů eve], právě teď. Sedum nula sedum, já tedle čas miluju, je to 

vždycky po první písnice po zprávách, vždycky si vzpomenu na agenta 

Jamese Bonda [džejmse bonda], já nevim jesi už ste byli na Bondovi, 

možná byste na to měli zaskočit, já vim že někteří prostě jako to nemaj 

rádi, že prostě se tam jako hodně střílí, hlavně dámy, který milujou třeba 

romantický filmy, tak to jako třeba nemaj rádi, bondovky, ale třeba se 

vám bude líbit něco jinýho než to střílení, třeba Pierce Brosnan [pírs 

brosnen], jo, se tam slíká, chlupatý prsa, postě supr, jo, vy, dámy, byste 

chlupatý prsa mít neměly, takže třeba aspoň takhle (smích) to můžete 

vychutnat u tech kolegů, no a já mam pro vás právě teďka telefonní číslo 

nula dva deset sedumdesát, a nabízim e jedno cédéčko, který vám řeknu 

za chviličku, teďka pustim rokový Foo Fighters [fúfajtrs] Learn to Fly [lrn 

tu fláj], a taky řeknu, že sou dneska Hromnice, je to tak, je druhého 

února roku dva tisíce, na Hromnice o hodinu více. 

 

L.M.: Zdravim, tady Leoš. 

P: No ahoj, Petr 

L.M.: Čau Petře, prosimtě, v kolik vstáváš jako uplně normálně takle ve 

všední den. 

P: Tak kolem tý pul sedmý 
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L.M.: A přibližně jako je to každej den stejně nebo třeba někdy máš i 

volno ve všední den, nebo pracuješ klasicky prostě pondělí pátek  

P: Klasicky 

L.M.: Klasicky. Hele a stáváš teda v půl sedmý i dneska si stával 

P: Taky nó 

L.M.:A neska si moh spát o hodinu více ale, sou ty Hromnice ne (P: 

smích) Bys vysvětlil zaměstnavateli, podivej se ele, neska do pul osmý, 

jo, na Hromnice spim o hodinu více. Tak to neplatí u tebe? 

P: U mě né, von by mi to nevzal. 

L.M.: Možná by šéf vzal ale dyš mu řekneš  že budeš o hodinu více 

pracovat neska  

P: No tou to určitě 

L.M.: To určitě by vzal. Hele podívej, já mam pro tebe teďka desku 

kapely Greenday [gríndej], jo 

P: No 

L.M.: Co toe Greenday 

P: Znám Greenday [gríndej] no 

L.M.: Zelenej den, viď 

P: Ano 

L.M.: No, podivej a já bych vzhledem k tomu že se nám tay krásně 

voteplilo takle včera jo tak bych chtěl tu desku věnovat tobě i tomu 

počasí jo který možná způsobí to že se nám zazeze zazelená tady 

v únoru, a mam na tebe jednu takovou speciální otázku, pozor, ne vono 

to zní jako hrozně triviálně, ale neni to prča. Původně sem myslel, že mi 

musíš říct pět, ale zistil sem že lepší budou tři rači, řekni mi tři věci 

během deseti vteřin, který musej bejt zelený, prostě který sou zelený. 

Poďme na to. Teď. 

P: Tak tráva, stovka 

L.M.: Stovka, jasně 
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P: E co je zelenýho (přes L.M.:no, no)  

L.M.: No, to je právě vono 

P: Honem, kiwi je zelený 

L.M.: Kiwi, nó to mi stačí, ježiš, ježiš to je vidět že si probuzenej už, hele 

tak, tos to zvládnul dobře čoveče, vzpomněl by sis ještě na něco, třeba? 

P: No 

L.M.: Stovka, kiwi, no idiš, třeba absint, šco to e absint? 

P: To nevim teda 

L.M.: Alkohol, absint 

P: Alkohol 

L.M.: Nic ti neřiká, a zelená ti něco řiká 

P: Zelená to jo, tu znám, no 

L.M.: Tak ta je zelená ždycky žejo  

P: To je fakt 

L.M.: Peprmintka pěkně, no fajn, hele, tak splnil si prostě podmínky, toe 

všechno, přeju ti hezkej den hele pracuješ kde? 

P: E tady v Mladý Boleslavi, ve sféře obchodu 

L.M.: Ve sféře obchodu, takže budeš neska obchodničit, jo 

P: Tak no asi 

L.M.: A nekradete? 

P: Né my né 

L.M.: Né vůbec ne, tak dobře, tak to ste jedni z mála teda ovšem, jak se 

říká. Tak zdravim, ahoj Petře 

P: Díky moc, ahoj 

L.M.: Deska se posílá, a posílá se i muzika, je tady Anna K., a to s tou 

loupeží a krádeží sem zamořejmě nemyslel tak jako vážně žejo, nikdo 

tady nekrade 
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L.M.: Takle hezky bublá novinka Anny K. na Evrope dvě v sedum hodin 

a sedumnáct minut, připomínám, že dneska sou Hromnice, svátek má 

Nela, je středa druhého února roku dva tisíce, za chviličku nás čekají 

Savage Garden [sevidž gárdn] I Knew I Loved You [aj ňú al lavd jú] 

 

L.M.: Pokud jste se právě teďka probudili a vůbec netušíte která že je 

centrální otázka na výhru videokazety Metalliky pro dnešní den, tak si 

budete muset eště počkat zhruba tak šest sedum minut, za sedum minut 

vám jí samozřejmě řeknu. Telefonovat můžete na nula dva deset 

sedumdesát, toe pro ty, kteří znají centrální otázku pro dnešní den, noa 

losujeme klasicky v osum čtyřicet pět 

 

Ráno na Evropě dvě s Leošem Marešem. 

Jednu z největších hudebních událostí poslední doby můžete mít na 

videokazetě, a to díky Ranní show na Evropě dvě. Metallica živě.  

L.M.: Tak tuetu fantazii, kdy Metallica vystoupila vubec poprvý ze 

symfonickym orchestrem, navíc se sanfranciským [senfrenciskym] 

orchestrem, což je těleso jako hrom, můžete mít doma, unikátní záběr 

skutečně týdletý muziky bude váš, když mi zavoláte na nula dva deset 

sedumdesát odpověď na dnešní centrální otázku, stačí mi alespoň dva 

názvy dvou alb kapely Metallica. Toje jednoduchý, pro fanoušky určitě, 

pohoda, prostě Losujeme za hodinu a dvacet minut, to znamená máte 

osumdesát minut na to, abyste se dovolali, hodně štěstí.  

 

L.M.: Za minutu bude půl osmý, tohleto byla letní písnička jako hrom, já 

vždycky když slyšim Iglesiase [iglésiase] ňákýho, třeba Julia [chůlija] 

nebo Enriqua [enrika], nebo Julia juniora a vůbec, tak si spomenu na 

léto, já to řikám dos často ale abych to ňa ňák jako domumentoval tak 

vam řeknu dneska předpověď počasí, aspoň, abyste věděli jestli se třeba 
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léto aspoň blíží už druhého února, třeba někam vyrážíte, tak přátelé 

uplně jednoduše, polojasno nebo oblačno, jako vždycky, mam pocit že 

nic jinýho anikdy nehlásej, občasný déšť nebo sněhový přeháňky na 

horách, nejvyšší denní teploty pět až devět stupňů, v tisíci metrech na 

horách kolem jednoho stupně nad nulou. A moje závěrečné upozornění 

je že v noci se bude místy tvořit tma, která se přes den rozptýlí.  

 

Evropa dvě – doprava 

M: Krásné dobré ráno dnes druhého druhý dva tisíce, to je krásné 

magické datum, tak doufám, že i den bude krásný. Magistrála je v obou 

směrech zatím na dvojce, vidíte jak nám to pěkně souhlasí, Holešovičky 

ve směru do centra také na dvojce, Argentinská trošku hustější mezi 

trojkou a čtyřkou ve směru do centra, a Rašínovo nábřeží, Jiráskův most 

a Resslovka do centra taky trojka. A za pár minut se uslyšíme na Evropě 

dvě. 

 

L.M.: Vzpomeňt vzpomínka na Fleetwood Mac [flítvůd mek] na Evropě 

dvě v sedum jednačtyřicet, já si tady v žádnym případě nechci otvírat 

ňákou manželskou poradnu, ale já musim ňák konfrontovat jako 

problémy italských mužů s našimi. Je to neuvěřitelný, dobře 

poslouchejte, v Itálii prej je prý čim dál tim víc žádostí o rozvod díky 

internetu. Skutečně sít síť sítí má prý neblahé účinky, a to prý chm toho 

důvodu, já si to teda nedovedu představit jako na naše poměry jo, že prý 

manželky čím dál tím víc místo toho aby vařily a staraly se o děti, stále 

více surfují [surfují] na internetu. Tak já teda nevim jestli s tim máte 

podobný zkušenosti, mě by zajímal aspoň jeden českej chlap, kterej má 

problém u svý partnerky takovej, že místo toho, aby se mu věnovala tak 

surfuje na internetu. Ja si myslim že tento problém skutečně necháme 

Italum, ale přesto jako bych to nechtěl podceňovat, prtože možná někde 
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jako je podhoubí tohodle problému a možná si ho neuvědomujeme. 

Takže jestli máte chlapi, teďka mluvim samozřejmě k mužum jo, si máte 

problém s vaší partnerkou která prostě už sem to řikal, tak chápete to 

všichni snad né, žejo, tak my pojedeme dál, mám tady Sashu [sašu] We 

Can Leave the World Behind [uí ken lív d urld bihájnd], telefon nula dva 

deset sedumdesát.  

 

L.M.: Přátelé mám radost, že sem se ve vás nesplet, to znamená 

skutečně český národ tento problém s internetem nemá, například teďka 

mám tady na telefonu posluchačku, tak se můžeme hned zeptat, tady 

Leoš, ahoj 

P: Ahoj, tady je Hanka 

L.M.: Hanko, prosimtě, máš internet? 

P: Nemám 

L.M.: Nemáš, viď. A že je nesmysl třeba že by si zanedbávala svýho 

přítele kuli tomu že by si surfovala na internetu 

P: (smích) To určitě 

L.M.: To je nesmysl viď, to spíš jako do cukrárny nebo takhle. Žejo. 

P: No víž ja už mam manžela 

L.M.:No tak manžela, to se počítá, já sem mluvil hlavně já sem totiž 

takhle já se ti přiznam, já slyšim že máš mladej hlas, tak sem tě nechtěl 

urazit, to že máš manžela tak to je jenom lepší, slyšela si vo tom že sem 

řikal že v Itálii prostě sou čím dál tim víc je čim dál tim víc rozvodů kvůli 

internetu no 

P: Hm 

L.M.: No ahá, takže 

P: Já už sem deset let vdaná, představ si 

L.M.: A internet nemáte doma 

P: Ne to ne 
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L.M.: A proč ne? (smích) Nebudu se ptát, dobře, je mi to, je mi to jasný, 

a my taky ne jo, takže neřešme to prostě. Já ti děkuju, zatim ahoj 

P: Ahoj 

L.M.: No a co se týče skutečně té sítě, tak volal mi akorát prostě jeden 

pán z Třeboňska že má trošku problém že e jeho manželka je pořád na 

síti, e možná to je proto e že je rybář, no 

 

Evropa dvě - doprava 

L.M.: Marcelo, hezký ráno. 

M: Já přeju všem posluchačům Evropy dvě dobré ráno, a měla bych tady 

nějaké informace z oblasti České republiky. Všechny dálnice a silnice 

prvních tříd v České republice jsou zatím sjízdné, ovšem nás začala 

zlobit trošku voda na silnicích, jako například na silnici první třídy číslo 

osum v okrese Cínovec, tam je silnici nějaká voda, ale zatím se tam dá 

ještě jezdit, v okrese Šumperk, tam už jsou určité úseky silnic uzavřeny, 

protože to byste si museli loď, tedy auto proměnit v loď, nebo se 

proměnit v Jamese Bonda [džemse bonda] 

L.M.: (smích) 

M: A v okrese Mladá Boleslav, Rychnov, Zlín a Vyškov, tam je mlha a 

mrzne, takže jsou tam důležité hlavně být opatrný a prostě netlačit na 

plyn, Boží Dar, tak tam tají zbytky sněhu, noa na severní Moravě na jižní 

Moravě a v severních Čechách je souvislá vrstva zledovatělého sněhu, 

takže tam hrozí bouračky, tak pozor na věc. Noa jinak Leoš se mě ptal, 

co co jako já řikám Hromnicím, jo 

L.M.: To je pravda, to sem se teda ptal, to mě jako 

M: A já nevim jestli to můžu říct 

L.M.: Řekni to 

M:Tak já když sou to Hromnice, tak já bych řekla na Hromnice o prd 

více, což by mohlo k tomu docela pasovat 
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L.M.: Hele, Marcelo, já jako si skutečně nemůžu stěžovat na překvapení 

s tebou, a můžu říct že se mi s tebou strašně moc hezky spolupracuje, jo 

M: Je já se nafukuju 

L.M.: Né prostě to bych chtěl strašně říct teďka jako veřejně do éteru, a 

chtěl bych tímto požádat prostě naše vedení, aby ti zvýšilo plat 

M: Jé 

L.M.: Protože je to prostě nádhera s tebou takhle spolupracovat, no, 

nicméně děkuju moc a v osum třicet se zase uslyšíme, jo 

M: Naslyšenou 

L.M.: Nó tak ahoj 

 

L.M.: Tak tuhletu muziku, tu bych dal normálně vojákum, povinně aby na 

ní cvičili ty jejich pochody jo na přísahu, do to se tak nádherně šlape 

prostě, Tom Jones [tom džouns] a Cardigans [kárdigns] jo z alba Reload 

[riloud] a teďka hrajeme ještě no-vou desku nebo no-vou pís-nič-ku kte-

rá se me-nu-je Sex-Bomb, jo a je to Mousse T. [maus tí].  

Když jsme mašírovali, všechny panny plakaly, no panny, no tak 

Dámy a pánové, za pět minut bude osum hodin a tady je novinka J.A.R. 

[jé á er] Semiramis.  

Když jsme mašírovali,všechny dí panny plakaly  

 

L.M.: Tak i takle zní Metallica živě ze sanfranciskym symfonickym 

orchestrem, nejenom že to můžete fantasticky slyšet ve stereu, ale 

dokonce i vidět, samořejmě na videokazetě, přesně o tuhle kazetu neska 

hrasu hlasujeme, už za třičtvrtě hodiny losujeme, stačí se dovolat na 

číslo nula dva deset sedumdesát a odpovědět na otázku aspoň dvě alba 

Metalliky chci 
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L.M.: Osum hodin přesně, posloucháte Evropu dvě, deme na zprávy, 

vedle mě je Jiřina Ungerová. 

J.U.: Probudili jsme se do středy, je druhého února, hezké ráno. … 

 

 

M.Ř.: I oblaka jsou součástí země, maj taji svoje místo, Heaven Is a 

Place on Earth [hevn is e plejs on ers], To byla Belinda Carlisle [belinda 

kárlaj] jako poslední v této hodině. Noa já tady čtu, si představte, že přej 

Steve McQueen [stív mekvín] prej absolutně neuznával ženy. Ženy jako 

takový ani svoji manželku. No, tvrdí to o něm jeho manželka, teď de o to, 

protože je herečka, zdali to není komplex z toho, že nebyla tak slavná. 

 

To nejlepší pro vás – hudební zprávy 

„Hi, this is Big Ben from Phats and Small calling all the way from the UK, 

just telling you that you‘re listening to music news on Europe two with 

Patrik Bitomský.“ Phats and Small [pets and smol] je taneční trojka 

z Anglie. Jejich první hit, který vám doporučila Evropa dvě, byl Turn 

Around [trn araund]. Phats and Small tvoří Jason Phats [džejsn fets], 

Russell Small [rasl smól] a Big Ben, což je zpěvák. V této sestavě 

fungují od roku devadesát sedum, kdy natočili svoje první demáče. 

Dalším hitem, který neminul žádnou hitparádu, je song Feel Good [fíl 

gůd]. Většina tanečních kapel se kromě své vlastní produkce věnuje 

remixování. V tomto směru nejsou Phats and Small výjimkou. Tento 

song se jmenuje Sepetmber [septembr]. Je to hit americké kapely Earth, 

Wind and Fire [ert, wind and fajr], která vznikla v roce šedesát devět 

v Chicagu [šikégu]. Teď byl jejich September přemixován už 

zmiňovanými Angličany do verze roku devadesát devět, a tady je. Phats 

and Small prohlašují, že jejich hlavním inspiračním zdrojem je disko od 
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sedmdesátých let po současnost. Tento rok je čeká promoturné po 

Evropě a Spojených státech. Současně připravují materiál na další 

desku, která vyjde na konci roku. O zastávce v Praze zatím neví, ale 

podle fotek a některých klipů se jim zdá naprosto dokonalá. Proto by rádi 

přijeli. Patrik Bitomský, Evropa dvě. 

M.Ř.: Deset hodin, třiapůl minuty, posloucháte Evropu dvě, a s další 

muzikou Eric Clapton [erik kleptn], R. Kelly [ar kely]  

 

M.Ř.: Je přesně štvrt na jedenác, jedna minuta k tomu, todle byl 

Prezioso [preciózo] a Tell Me Why [tel mí váj] neboli řekni mi proč. Já na 

to navážu. Proč. Jak se rodí chuť na sex. Ohromný článek tady 

v dnešních novinách, a je vlasně o tom, nebudu ho řikat celej, je o tom, 

jak američtí vědci studují vlasně důvod, proč e člověk dostává chuť na 

sex a takový jo. Tak už se přišlo na to, že e každý člověk přemejšlí 

minimálně padesátkrát denně na sex, a to jak muži, tak ženy. Přičemž i 

třeba když spíte tak v hlubokém spánku každý muž má erekci prý po 

devadesáti minutách, a u ženy je to přibližně po dvou hodinách. No a 

došli k tomu závěru, že vlasně člověk dyš si vybírá partnera, ono je to tak 

komplikábl, e že to vlastně nevybírá on, ale že to za něj vybírá tam něco 

v hlavě, zkrátka a sprostě (smích), vy vlastně si svého partnera 

nevyberete, vybere si ho vás svůj mozek. Jo. A takovej závěr, uděláme 

resumé [resymé], e resumé z toho plyne, že takový ty dohady o 

kontrolovanym orgasmu, ženský, zapomeňte na to, to prej absolutně 

nefunguje, a mimoto, vyvíjejí prášek, který bude něco jako Viagra, ale 

Viagra proti tomu bude prostě ňákej celaskon, úplně nesmysl. Takže 

máme se vopravdu na co těšit, fakt že jo. Tak poďme k další muzice. 

Supertramp [suprtremp], It‘s Raining Again [its rejnin egen], a taky David 

Bowie [dejvid bouví], Thursday‘s Child [srzdejs čájld]. Za chvíli 

s Evropou dvě. 
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M.Ř.: Je jich příliš mnoho na to, abych je vyjmenoval všechny, tak řeknu 

zkrátka jenom různí umělci, Various Artists [verios ártists], a klasika od 

Stounů I Know It‘s Only Rock‘n‘Roll [áj nou its ounly rakenroul] na 

Evropě dvě. Já se ještě na chvilku vrátim k tomu co sem řikal před chvílí, 

to že s tim sexem je to kombinovaný všechno a tak, vlastně za všechno 

může podvěsek mozkovej, žejo, protože ten mám produkuje ty hormony, 

který ovlivňujou celý tělo, a nejenom kolem sexu, toho je strašně moc. A 

mimochodem z toho podvěsku mozkovýho mozkového se vyrábějí léky. 

A přátelé, přál bych vám vidět pitvu, jak se ten e podvěsek mozkový 

dostává pryč. V nuláku na medicíně to bylo hrozný. Když pitvali tu 

nebožku, mě bolela hlava za ni, fakt že jo.  

 

M.Ř.: Tak tolik Whitney Houston [uitny hjustn], I Learned from the Best 

[aj lrnd from d best] na Evropě dvě. Teď zdravim Radka, ahoj, přeju 

hezké dopoledne.  

P: Čau, tobě taky 

M.Ř.: Radku, nemáme mnoho času, vybral sis dlouhou písničku, 

Metallica, Nothing Else Matters, viď 

P: Jasně 

M.Ř.: Zeptám se, e, to jak sem mluvil vo tom e sexu, věříš, že to funguje 

opravdu na bázi těch hormonů, že člověk si nevybírá sám, že za tebe 

vybírá tam něco uvnitř 

P: No asi jo no 

M.Ř.: Asi jo, viď (P: tak bude). Je to zajímavý, bohužel je to tak. Tak jo, 

komu to pošleš? 

P: Bude to pro Olega k narozeninám. 

M.Ř.: Tak jo. I já mu přeju všechno nejlepší a tady je jo? 

P: Díky, měj se, čau (M.Ř.: Čau) 
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M.Ř.: Za osum minut bue jedenáct hodin, nedá se svítit, skalním 

příznivcům Metallicy se omlouvám, musim. Nothing Else Matters jsou 

v kurzu.  

 

M.Ř.: Z nového Jamese Bonda [džejmse bonda] na Evropě dvě skupina 

Garbage [gárbidž], The World Is Not Enough [d uórld is nat inaf]. Tak 

další muzika hned vzápětí, v příští hodině, a uslyšíte LEN, Steal My 

Sunshine [stíl maj sanšajn], Toma Jonese [džounse] z No Steam [nou 

stím] Sex Bomb [sexbom], a jako první Madonna [madona], Ray of Light 

[rej ovlajt].  

 

 

K.R.: Tohle je Richard Müller, píše se o něm, že v poslední době 

vybojoval vítězný zápas s drogovou závislostí, no a jinak mně se strašně 

líbí název jeho pořadu, který má na jedné slovenské televizi, jeho pořad 

se totž menuje Mülerád. Není to krásný? Je. Doufám, že máte báječnej 

den, tady je Karel Rychlý, Evropa dvě, je tu třináctá hodina, a za chvíli 

znova muzika na maximum. 

 

K.R.: Tak tohle to je Moby a jeho Why Does My Heart Feel So Bad [uáj 

daz maj hárt fíl sou bed]. Nenenenene, tohle musíme zastavit, panečku 

pěkně. E jinak jsem vám chtěl připomenout jednu věc, pokud se k vám to 

ještě nedostalo, to je naprosto zásadní, to musíte vědět, to musíte znát, 

a to je ta skutečnost, že šestého března v divadle Archa bude Moby 

konzertovat. A myslim si co se muziky týče, je to hodně zajímavá 

osobnost, bude to určitě stát za to. No a teď, teď zase zase zpátky 
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k muzice. Za chvíli Savage Garden [sevidž gárdn], nebo třeba Him a 

Join Me [džójn mí]. Na Evropě dvě. 

No, panečku, tak a teď tady je nějakej problém, lehce, tak takhle to 

uděláme. 

 

K.R.: Tohle je novinka Evropy dvě, finská sestava Him a jejich Join Me. 

Pokud si chcete udělat obrázek, tak nejčastěji bývají přirovnáváni 

k americkému Marylin Mansonovi [merilyn mensnovi]. Koneckonců ono 

je to Join Me jako, nečekejte žádný optimismus a selanku, Join Me in 

Death [džojn mí in det], jako užij si mě ve smrti. No nic, nebudem to 

komentovat, popojedeme zase o kousek dál. Třináct třicet, za chvíli 

písnička na přání, máš to mít s Evropou dvě. 

 

K.R.: Je to tak, na telefonu nula dva deset sedumdesát už mi visí teď 

právě Petr, ahoj Petře 

P: Nazdar Karle 

K.R.: Já tě zdravim. Hele když se řekne Petr tak mně osobně se vybaví 

Petr Veliký; kolik měříš? 

P: Já ti nevim, vojáci tam maj asi sto osumdesát tři centimetrů, ale 

vzhledem k tomu, že mam modrou knížku tak mi je to docela jedno, jako 

neni to každopádně směrodatný myslim si, tenhle údaj 

K.R.: Neni to směrodatný 

P: Neni to směrodatný, na váhu se mě radši neptej, protože teď jsem se 

s tim rozhod že začít něco dělat, a bolí mě vod toho celý tělo 

K.R.:Jó, panečku (P: jó), jakýmu sportu si se začal věnovat? 

P: Nó, squash, rotoped a takový ty věci co se děla daj dělat v zimě, ale 

každopádně na léto opět oprášim svoje kolečkový brusle a doufam že se 

nepřizabiju, asi nejsem zas tak dobrej 
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K.R.: Držim ti palce (P: děkuji), léto bude určitě úžasný, no a teďko ty sis 

zavolal, aby si chtěl písničku na přání 

P: Já bych tě poprosil (K.R.: Směle) o Gone Till November [džan til 

novembr] od Wyclefa Jeana [vajklefa džína], a pro Sváťu Kruntovou 

z BMG [bí em dží], která je churavá, momentálně, ale já bych jí chtěl 

jenom vzkázat, že se těšim na večer a doufam že snad vyženeme 

všechny neduhy z těla tequillou 

K.R.: (smích) No hele, tak to je zajímavej lék jako, to spíš než kju kju 

kurare ale tak teďka 

P: Já si myslim že to je lepší než využívat veškerý lékárny a podobný 

nesmysly, protože tequilla, citron a sůl je fakt zdravá jako 

K.R.: To nevim. Hele já osobně na to říkám jau, ale přeju vám to. Měj se 

hezky (P: Ty taky) a ahoj. 

P: Díky a ahoj 

 

K.R.: The Carneval [d kárnivl], ano, přesně takhle se jmenuje album, 

sólové album Yaclefa Jeana, kterýho jinak znáte možná z Fugees 

[fjúdžís] a kterej se vám v současný době připomíná spoluprací s Bonem 

hitem New Day [ňjú dej]. Třináct hodin, padesát jedna minuta, takový je 

aktuální čas, tak to nebudeme zdržovat, ať stihnu všechno, co vám chci 

ještě naservírovat do tý čtrnáctý hodiny. Je to předevšim muzika, Martina 

McBride [mártina mekbrajd], její I love You [áj lavjú], potom taky Enrique 

Iglesias [enrike iglesias] Rhytm Divin [ridm divájn], příjemný odpoledne, 

tady je Karel Rychlý, Evropa dvě. 

 

K.R.: Americká countryhvězda [kátnrihvězda] Martina McBride, její I 

Love You, Hit z filmu Nevěsta na útěku a Julii Roberts [džůlijí roubrts] a 

Richardem Gerem [ričrdem gírem] a hlavních rolích. Tak tudle průvodku, 
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tu už znáte, tu vám vystavuje jeden každej, tak to nebudem zdržovat, 

jedeme dál. Před námi je čtrnáctá hodina a další spousta skvělý muziky.  

 

 

M.P.: Příjemné a hezké odpoledne. Hladiny českých i moravských řek 

jdou dolů, deště ustaly. V Motole se budou léčit narkomani se žloutenkou 

i ze závislosti. Matematický autobus dorazil, podívejte se na dnešní 

datum. Zítra se trochu ochladí: před den oblačno, první až čtvrtý stupeň.  

Zprávy Evropy dvě 

Tak gumáky můžete sundat. Hladiny českých a moravských řek pomalu 

klesají. Rosničky tvrdí, že už žádné větší srážky nepřijdou. Stále však 

platí třetí, nejvyšší stupeň povodňové aktivity, to je stav ohrožení, na 

Rokytné u Moravského Krumlova a na Znojemsku. Druhý stupeň 

povodňové aktivity trvá na některých úsecích Jihlavy a Tiché Orlice. 

Muzikanti třeste se. Akademie populární hudby udělí jedenáctého března 

výroční ceny. Devětadvacátého února se dozvíme nominace. 

Moderátorem slavnostního večera bude slovenský zpěvák Richard 

Müller. Vystupovat budou hvězdy české i cizí. Kdo přijede ze zahraničí 

však zatím nevíme. V Motole se budou léčit narkomani se žloutenkou, 

ale i ti ze závislosti. Právě dnes byla v pražském Motole zřízena 

specializovaná stanice. Je to první takto zaměřené oddělení v České 

republice. Budou tu pacienti z celé České republiky. Internet ovládl i 

politiky. Všichni naši zákonodárci sedí denně na internetu. Mají ho jako 

důležitý prostředek komunikace se svými členy, příznivci, potenciálními 

voliči i novináři. Když si kupříkladu nalistujete vé vé vé tečka socdem 

tečka cé zet, hned v úvodu se na vás pěkně zazubí šéf vlády Miloš 

Zeman. Dnešek je po více než tisíci letech prvním dnem, kdy jsou 

všechna čísla v letopočtu sudá. Schválně se podívejte na dnešní datum 

– druhého druhý a je rok dva tisíce. Je to první od osumadvacátého 
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osmý roku osumset osumdesát osum, které nemá ani jedno liché číslo. 

V letošním roce bude takových dat celá řada, jenom v únoru je jich 

například devět. To máme štěstí. Jen tři zápasy odehrál vedoucí muž 

kanadského bodování NHL [en há el] Jaromír Jágr po zranění břišních 

svalů, a už se objevily další zdravotní patálie. Po faulu v pondělním 

utkání s Atlantou má český hokejista zřejmě zlomený levý palec, a tak se 

spekuluje o jehe absenci při nedělním utkání hvězd v Torontu. Nechme 

se také překvapit. Je po zprávách, teď už zase Martina, muzika, Evropa 

dvě. 

 

M.S.: Žít jako zvíře, tak to de, to byli Savage Garden [sevidž gárdn] na 

Evropě dvě, my sme tady teď s Marcelou Pokornou tak ňák rozebíraly, 

jaká jiná data by ještě mohla být vhodná na uzavření sňatku krom toho 

dnešního, což už je asi pro většinu z nás vás pasé, a tak by dalším 

vhodným mohl být dvaadvacátý únor roku dva tisíce, dvaadvacátýho 

druhý dva tisíce, to se docela i dobře pamatuje, ovšem to vychází jak 

sem se teda s dovolenim dívala do kalendáře rovněž na úterý, což teda 

nic moc, nicméně tyhle respektive tahle data mají taky svoje kouzlo, a to 

to že muži jak všichni respektive všechny víme jsou hodně zapomnětliví, 

a třeba obzvlášť tohle datum by si mohli zapamatovat, což je jedna 

z takovejch těch lepších výhod, otázka je jak to všechno výde 

astrologicky na toho dvaadvacátýho února, jestli to má být třeba pozitivní 

ten datum a jestli ten svazek manželský tedy bude i dobrý, ačkoli ve 

většině to samozřejmě záleží jenom a jenom na nás. Jste s Evropou dvě 

a já tady pro vás chystám Foo Fighters [fúfajtrs], a taky Shaniu Twain 

[šenaju tvejn] Don‘t Be Stupid [dont bí sťúpid] 

 

M.S.: Shania Twain na Evropě dvě, Don‘t Be Stupid, což je singl z alba 

Come On Over [kamon ouvr], no a v případě toho alba zůstanu u čísel, 
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protože ta sou opravdu zajímavá, hlavně šílená, samotné album Come 

On Over je totiž druhým nejprodávanějším albem v historii nahrávacího 

průmyslu od ženy – zpěvačky, prodalo se ho už více než čtrnáct milionů, 

což znamená, že Shania je tímto dva miliony za Alanis Morisette [alanis 

moriset], ae to slušnej výkon, no a krom toho album už strávilo stočtyři 

týdny v hitparádě dvou stovek nejlepších alb Billboard Chart [bilbord 

čárt]. Takhle se přátelé totiž dělaj peníze, takhle se dělá méno. Jinak 

z muziky vám za chvíli nabídnu Lennyho Kravitze [lenyho kravice] Black 

Velveteen [blek velvetín], a taky Westlife [vesttlajf]. Evropa dvě. 

Evropa dvě – doprava 

M: Krásné odpoledne, zdraví vás Marcela a Taxi Praha deset osumdesát 

sedum a hned se podíváme jak to vypadá v pražských ulicích. Takže 

ulice Vrchlického, Kartouzská na čtyřce, to máme na Praze pět, potom 

Jižní spojka obousměrně jede maximálně na trojce, tam je to dobré, 

Vinohradská ve směru do centra na čtyřce, Ječná, Žitná a Legerka mají 

sch společné hodnocení trojku, Milady Horákové, Jiráskův most a 

Wilsonova mají čtyřku, a teďka si po povíme, kde jsou policejní hlídky, já 

už sem se z toho rozkoktala, protože je jich dneska ňák strašně moc, 

sou prostě zátahy všude, poslouchejte. Liberecká, tak na tédleté ulici 

jezdí modrý favorit a má kameru, potom e je to e Ječná ulice ve směru 

do Štěpánské, tam také tam se chytá z e za cokoliv, ve Vyskočilově ulici 

na Praze čtyři a na Poděbradské ve směru ven z Prahy, tak tam je další 

policejní hlídka. Tak pozor, dodržujte rychlost, zapněte si bezpečnostní 

pásy, a zbytečně neutrácejte peníze za pokuty. Těšim se naslyšenou na 

Evropě dvě.  

 

M.S.: Tak teď nevim jestli to stíháme, nebo jo, ale snad jo, každopádně 

na telefonu nula dva deset sedumdesát mam pro jednoho z vás 
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poukázku pro dvě osoby do Me do Mekky na tento pátek na horečku 

páteční noci s Luďkem Hrzalem, jo jak sem řikala ta poukázka je 

samozřejmě pro dva, takže se tam rozhodně nudit nebudete, když byste 

tam měli jít údajně třeba coby jeden, Evropa dvě 

P: Dobrý den 

M.S.: Nohaló, kdo tam, eště eště víc nahlas by to chtělo 

P: Tady Jarda Novák 

M.S.: Jarda?  

P: Ano 

M.S.: Jardo, hrozně špatně tě slyšim, nicméně tě zdravim, ahoj 

P: Já vás taky, ahoj 

M.S.: Jardo, jak je 

P: No tak sem v práci teďkon 

M.S.: (smích) Takže nic moc prostě 

P: No asi tak no 

M.S.: Asi tak, kdy končíš, ne že bych si s tebou chtěla dát rande, ale 

prostě jenom tak 

P: Za hodinku 

M.S.: Za hodinku, no tak to je naprostá pohoda, co budeš dělat, máš 

ňákej program na dnešek 

P: No na dnešek ani tak né 

M.S.: A na pátek, o ten sem se ti teďkonc vlastně postarala já žejo, toe 

toe Mekka 

P: Tak nějak 

M.S.: (smích) Hele a v Mecce si už někdy byl? 

P: Ne 

M.S.: Nebyl. A kde si byl na něčem zásadnim, na co vzpomínáš ještě 

teďka s úsměvem na rtech 

P: No tak to bylo hodně dlouho 
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M.S.: No 

P: A byl to konzert Pinkfloydů 

M.S.: Jéjej, hele já jsem vo tom slyšela svý nebyla sem tam, to sem eště 

byla docela malá (smích), ale slyšela sem že to bylo úžasný no 

P: No bylo to naprosto skvělý j 

M.S.: Hele a na Stinga pudeš? 

P: No na Stinga pravděpodobně asi ne 

M.S.: Jé 

P: Uvidíme jak budou finance no 

M.S.: (smích) Finance no, to to je trable, já vim 

P: Kdyby byly U2 [jú jú] tak eště na U2 

M.S.: Jo takle, na U2 [jú jú], kéž by přijeli, viď. Hele Jardo, gratuluju ti 

k poukázce, je to tvoje, jo vydrž mi na telefonu, papa 

P: Dobře, nashle 

 

Kazeta III. 

 

M.S.: Když se řekne Ralph Fiennes [ralf fíns] tak e v někom se objeví 

něco jako odezva ano toho znam, pokud se ve vás objevilo něco jako že 

ho neznáte tak Ralph Fiennes e hrál v Anglickym pacientovi, pokud jste 

neviděli Anglickýho pacienta, tak už brzy uvidíte, respektive tento týden, 

nicméně proč o něm mluvim, protože Ralph Fiennes e neprožívá zrovna 

nejpohodovější období v současné době, protože jeho poslední film 

Konec aféry v Británii do osumnácti let nepřístupný, no a Ralph označil 

rozhodnutí Brtiského filmového úřadu za absurdní a stejný názor má na 

to i jeho producent, každopáně co je důvodem pro označení filmu 

hvězdičkou; prý tvrdé sexuální scény, podle kritiků dokonce 

v uvozovkách nejintenzivnější milostné scény v historii filmu. Tak na to 
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sem zvědavá, předpokládam že i vás něco takovýho zajímá, 

každopádně možná by bylo zajímavý, co by na to řekl doktor Buben 

 

M: No my se podíváme ještě jednou do pražských ulic, zdraví vás 

Marcela a Taxi Praha deset osumdesát sedum na Evropě dvě a 

zopakujeme se kde sou policejní hlídky. Hned stereo je to na Liberecké. 

Tam jezdí jednak modrý favorit, který má v autě zabudovanou kameru, a 

radar, ale kromě toho ještě ve směru nahoru u Agipu [adžipu], tak tam je 

další hlídka, která tedy je na místě a měří rychlost. Ječná ulice ve směru 

do Štěpánské, tam je také trolej, ve Vyskočilově ulici uplně stejné, a na 

Poděbradské také.  Že prosimvás pěkně, snažte se dodržovat předpisy, 

protože v Praze je docela hustý provoz a byla by škoda platit pokutu. Na 

slyšenou na Evropě dvě.  

 

M.S.: LEN – Steal My Sunshine [stíl maj sanšájn] na Evropě dvě, tak čas 

pomalu ale jistě vlastně docela rychle pokročil, bude sedumnáct hodin, 

pokud už to balíte v práci tak vámjenom slepě závidim, jinak po 

sedumnáctý hodině pokud zůstanete s Evropou dvě, mam pro vás 

Seven Seconds [seven sekends] s Youssou N‘Dourem [jú sun dúrem] a 

Neneh Sherry [neneh šery], Macy Gray [mejsi grej], a taky Ronana 

Keatinga [ronana kítinga]. Evropa dvě. 

 

Když chceš víc muziky, dej si Pepsi Top Dvacet. Ask For More [ásk for 

mór] na Evropě dvě.  

Pepsi Top Dvacet na Evropě dvě. Na začátku února v roce devatenáct 

set osumdesát osum frčel v hitparádách třeba tedle hit od Kylie Minogue 

[kájlí minog]. O dvanáct let později se o podobné úspěchy budou snažit 

Žlutý pes (Čau, tady je Ondřej Hejma), Jamiroquai [džami rokuaj], 
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taneční Eric Clapton [erik kleptn], nebo Gabrielle [gejbrijel]. Zatím vede 

Celine Dion [selin dion] (Hi, this is Celine Dion on Europe two), ale kdoví 

co bude v pátek po osumnácté nebo v neděli po patnácté hodině. Pepsi 

Top Dvacet je připravena. Leoš Mareš, Evropa dvě.  

 

 

M.Ř.: Dvatenác hodin tři minuty k tomu, posloucháte Evropu dvě, mějte 

hezký večer, tady je Marek Řeřicha, ahoj 

 

M.Ř.: Řekl bych víc jak úspěšné jejejí po e poslední album Come on 

Over [kamon ouvr], to byla Shania Twain [šenája tuejn] a singl člověče, 

cítím se jak ženská, Man! I Fell Like Woman [men áj fíl jal uomn]. Tak, i 

tuto hodinu můžete strávit společně s Evropou dvě, taky se mnou, tady 

je Marek, vás zdravim, máme tři muminuty po štvrt, no a včera sem 

sliboval, že v této hodině rozdám lístky na páteční akci v klubu Mekka. 

Budou, taky je Billy Ocean [bily oušn]. 

 

M.Ř.: Přesně takovým zvukem, jaký od nich známe, na Evropě dvě 

Oasis [ouejzis], a singl Go Let It Out [gou leditaut]. Máme přesně půl 

osmé, sliboval jsem pozvánku na páteční akci horečka páteční n noci 

v klubu Mekka, pozvánka je pro dvě osoby, čili pro toho nejrychlejšího 

z vás kdo zavolá je tay k dispozici na telefonu nula dva deset 

sedumdesát. Jinak mam další muziku, jak jinak, Robbie Williams [robí 

uiliems] She‘s the One [šís d uan], Garbage [gárbidž] The World Is Not 

Enough [d urld is nat inaf], a teď je tu King of Pop, Michael Jackson 

[májkl džeksn] You‘re Not Alone [jú ar nat eloun]. 
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M.Ř.: Je vidět, že na odpočinku, který měl ještě donedávna, nabral 

hodně sil, protože kromě toho že pracuje na novém albu, taky vydal 

knížku, menuje se F For English [ef for ingliš], což znamená jako šestka 

z angličtiny. No uvidíme, třeba ji někdo přeloží do češtiny, uvidíme jaký je 

spisovatel, ale zároveň se můžeme těšit i na novou muziku od něj. To byl 

Robbie Williams a She‘s the One na Evropě dvě. Za chvíli další míu 

muzika, třeba Human League [hjúmn líg] Don‘t You Want Me [dont jú 

uont mí], a nebo Tom Jones [tom džouns] z No Steam [nou stím] Sex 

Bomb [sexbom], a teď, co na vás čeká ráno. 

 

L.Ho.: Ať žije časové znamení. Ano. Je přesně osum hodin, a pozor, 

pokračujem. So Beautiful [sou bjútifl], Simply Red. 

 

 

L.Ho.: Tak tohleto byli All Saints [ol sejns], a přesně tahleta píseň je e 

z alba, který e má doprovázet film Pláž. Já už sem o tom filmu mluvila, 

Danny Boyle [deny bojl] režie, což je člověk který natočil Extra život, e 

nebo nebo natočil e Trainspotting [trejnspoting] nebo Mělký hrob, 

v hlavní roli se teď objeví v Pláži e takový ten známý človíček jak se mu 

říká Leonardo di Caprio. Doprovází právě tenhleten film docela zajímavej 

soundtrack [sauntrek], komě kromě Blur [bler] a e jinejch je tam právě i 

tahleta dívčí kapela, zajímavý je že to produkoval nevim jestli celý album, 

ale na týhletý písničce určitě s All Saints spolupracoval e William Orbit 

[viliem orbit], který vlastně může za to e že zní Madonnino album Ray of 

Light [rej ov lajt] tak jak zní, čili dobře. Čili tak to je. All Saints taky točí 

film, režie se ujal Dave Stewart [dejf sťuart], to se menuje uplně nějak 

jinak než teda Pláž, menuje se to myslim Miláčku, zlatíčko nebo tak něco 

nebo Ty nejsladší, a už tam měly m nějakou vnitřní cenzuru, protože prý 
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tam měli jakýsi obrazec, měli tam ňákou chvíli, když mladej človíček, 

který byl podobný e r prezidentu Ameriky Billu Clinotonovi [bilu klintnovi] 

tak tam kouří marihuanu, tak si řekli tvůrci že to teda vystřihnou, aby 

nebyly ňáký problémy. Takže holky v tom taky hrajou a tohlencto, ten 

film o kterým mluvim a ve kterým budou hrát holky z All Saints, tak ten 

zase režíroval Dave Stewart [dejv sťůart], což je polovička Eurythmics 

[júrytmiks]. No a teď konec řečí, žejo, myslim že dlouho sem mluvila, 

těžce dlouho, takže zatikám, dejme tomu, je devět hodin deset vteřin, no 

a muzika samozřejmě Jon Bon Jovi [džon bon džovi] a Celine Dion [selin 

dion]. Teď. 

 

L.Ho.: To byli Backstreet Boys [bekstrít bójs], sem se dneska dozvěděla 

že jeden z dalších herců, tentokrát né z ČR [č r], ale ze světa tak nějak 

se rozhodl se taky zpívat stát zpěvákem nebo nazpívat nějaký album, a 

je to Jeff Bridges [džef bridžis], toho známe. Toho známe třeba z filmu 

Big Lebowski [big lebovski]. Tak držim palce teda. Tohle je Billy Joel [bily 

džojl], za chvíli R. Kelly [ár kely], je s vámi Lucie, třeba s námi zustanete 

i za chvíli. S Evropou dvě. Večer. 

 

L.Ho.: Říká se o něm, že je čaroděj, že čaruje z muzikou a se zvuky, loni 

natočil album, který když sem slyšela poprvý tak chm mi ho pouštěl můj 

kolega Luděk Hrzal, který příde v jedenáct hodin no, venku na mě skákal 

a řikal tak co, tak co, jednička je lepší než dvojka, dvojka je lepší než 

trojka, skákal kolem mě opravdu jako skřítek, strašnou radost měl z alba 

Play [plej]. Ještě větší radost měl, když se dozvěděl, že Moby přijede, že 

bude hrát v divadle Archa, ten koncert je i s námi, s Evropou dvě, s deset 

patnáct promotion [promoušn], bude to šestýho března. Teď už se netěší 
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jenom on, ale i já a spousta jinejch. Věřim tomu. Tohleto už není Moby, 

to jsou Savage Garden [sevidž gárdn]. 

 

L.Ho.: Evropa dvě 

 

L.Ho.: Řekla bych, že tohleto je skoro nesnesitelná lehkost bytí 

s Evropou dvě, který zní Seek Power [sík pavr] a New Direction [ňjú 

direkšn], a my budem pokračovat, my vás n nenecháme samotný, pokud 

nepudete spát a nevypnete nás, sme Evropa dvě a máme pro vás Stinga 

– All This Time [ól dis tájm] a t d. 

 

 

L.H.: Třetí únor je právě tady a Sexíček live už jede na plný pecky. 

Přesně tak, doktor Buben je připraven 

B: Dobrý večer, já vim, minule sem chyběl, ale měl sem sympózium, 

lízal, sem, teda pardon, byl sem na horách a lyžoval sem, a zároveň sem 

se přes den taky a večer vzdělával 

L.H.: Je mi to jasný jak to vypadalo, to muselo bejt, jak se to říká 

B: Kuřba, ližba, jiné služby, nebo to si nemyslel 

L.H.: Takovej, podle toho zpěváka 

B: Michal David 

L.H.: Ne nene, Korn, ne taky ne, Sodoma Gomora! 

B: Sodoma gonora 

L.H.: To museo bejt příšerný 

B: Nebyo, bylo to nádherný 

L.H.: Pane doktore, máme téma, téma je e jaké to bylo poprvé, a tak 

B: Nó bylo to dobrý 

L.H.: Tak vašimi slovy, deme do toho 
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B: E zkrátka bude nás zajímat nezajímá nás ani jaký to bylo, jak to na 

vás působilo, ale jak s jakými jste přistupovali k prvnímu pohlavnímu 

styku, jaký ste měli pocity, a jesi ste na sobě dali znát, že to bylo poprvý, 

a nebo jesi ste frajeřili a jako že to pro vás je stará záležitost 

L.H.: I přesto že to bylo poprvé 

B: I přesto že to bylo poprvé 

L.H.: Ste hráli jako že ne 

B: Nó, jasně, a hlavně jesi si pamatujete detaily, kdy a kde to bylo a 

kolikrát ste se udělali a podobně jako, a jesi ste už i při tom se hned 

holili, Luďo, zajímá nás všechno 

L.H.: Všechno prostě jó, ohledně první vaší soulože 

B: A vy nám můžete volat na telefóny, pro dámy dáme dva telefóny, 

první bude nula dva pražská předvolba deset sedumdesát, a Luďo 

kontroluj mě, dvacetčtyry dvacettři, dvacetčtyry nula osum, ne 

L.H.: Dvacet čtyři dvacet šest dvacet čtyři nula osum 

B: Aha dvacet šest, tak já sem to řikal z hlavy, a tak to je pro vás, dámy, 

a pro vás svacetštyry dvacetšest dvacetštyry nula sedum, je (L.H.: to je 

pro pány) je pánskej 

L.H.: Pánskej telefon, já myslim že dneska budou volat hlavně pánové, i 

když my to nikdy nenecháme tak aby byli jenom chlapi, protože vás 

střídáme, (B: ano) jednou ženská, jednou chlap, a máme pro každýho 

z vás ňákou tu cenu, žejo 

B: Ano, samozřejmě, dyž buete dobrý, musíte hlavně na těch telefonech 

vydržet, protože nestíháme to tady zvedat, takže když se dovoláte, 

budete tam mít ten tón, nepověšujte to, a můžete vyhrát ceny, který 

věnoval do pořadu Sexíček Live Bohemproduction [bohemprodakšn], to 

sou pornokazetky, a Videocenter [videocentr], to je obchod s erotikou, to 

je erotické zboží, prádlo, pomůcky, což znamená robertky, kuličky, ňáký 

ty gelíčky, pak je to videopůjčovna  
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L.H.: Ty skleněnky, to musí bejt, nebo to sou hliněný 

B: To sou, no hliněný no, pak je takovej divnej výtok, ale pak sou to 

samozřejmě porno videopůjčovna, můžete tam mít taky s e CD-ROMy [sí 

dý romy] e s pornotematikou, a taky DVD [dé vé dé] video. A 

samozřejmě tam když se stydíte, tak je tam samoobsluha, kde se vás na 

nic neptaj, a vy si vyberete. 

L.H.: Sami se obsloužíte, eventuelně, žejo 

B: Krámy sou Žitná, Americká, Veletržní, ty sou v Praze, a pak sou eště 

v Brně.  

L.H.: A nesmíme zapomenout na to, že tady máme posluchačku, která 

se k nám přihlásila zvláštním způsobem. Dlouho sem dostával přes e-

mail různý e filmy a takový docela jako perverzní věci, a znáte to, prostě, 

třicetisekundový e e to (B: Já sem) orální sexy a tak, a pak najednou 

přišel dopis a tam byo tak co, jak se ti to líbilo, e a já sem řikal tak no 

dobrý, no, děkuu že mi to posíláš, já už to u ani nevotvíram, tak sem to 

prostě takle odepsal, a e pak se tam e ozvalo ze stejné adresy, že by ta 

slečna, která, já sem myslel že to byl chlap, ale ta slečna která mi to 

posílala celou dobu se najednou přihlásila a řekla já su nymfomanka  

B: Já su nymfomanka a e jelikož každýmu dává, způsobem na, na,  

L.H.: Na na, tak sme si řekli, že jí budem řikat Nana. Zvolili sme to z toho 

důvodu, že nechce p prozradit svoe e křestní méno, pravé křestní méno, 

a navíc, e my sme vymejšleli, že by se menovala třeba (B: Je to Nataša) 

ne že by se menovala třeba Zuzana, ale dovedeš si představit jak 

všechny ty Zuzany přídou zejtra do práce a řikaj hele, tys byla včera 

v rádiu, takže sme z zvolili méno Nana 

B: Ano 

L.H.: Který je takový neutrální, a myslim že žádná Nana asi neexistuje, 

žejo, to je ňáká opereta 

B: To byla Nena 
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L.H.: Jo to byla Nena, ta ahoj 

B: Ta měla devadesát devět prezervativů 

N: Ahoj 

L.H.: Ahoj Nano 

B: Těšíš se? 

N: No moc se na vás na všechny těšim, a doufám, že budete ňáký horký 

telefonáty (B: No) mi posílat 

L.H.: A co by si udělala s takovym horkym telefonátem, nejradši kdyby to 

byl ňákej chlapik jako se sympatickym hlasem 

N: No ze sympatickym hlasem, musí mít sympatickýho i něco jinýho (B: 

A co třeba?) vo to tady de, ne? (smích) 

L.H.: Jako pozor (B: Myslíš ptáka?) začíná už se to lehce červenat 

B: Tak dáme písničku 

L.H.: Jasně, dáme Radio [rejdio] od Corrs [kors] 

 

L.H.: Corrs živě, a Sexíček taky živě, jak jinak. Doktor Buben už je na 

telefonech, tady celej zpocenej, zase do půl těla, je to možný todle, je to 

možný, pane doktore, vy už zase ste do půl těla  

B: Luďo klasicky, protože já dycky začínam ten koloběh, že du do půl 

těla první, pak deš ty, pak de posluchačka, pak zase odhazuu něco já, ty 

posluchačka 

L.H.: Klasika 

B: A já sem vám zapomněl říct 

L.H.: Točit lahví nemusíme u toho 

B: Nemusíme, to tady de samo, ale já sem vám zapomněl říct že 

mimopražskejm ceny posíláme, a vy Pražáci si pro ně chodíte sem na 

rádio Evropa dvě 

L.H.: Wenzigova vencigova] čtyři, Praha dvě 
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B: Praha dvě. A my tady máme Davida, je to Pražák, ani nevim kolik mu 

je let, zapo jak sem byl zblblej po tý dovolený, tak sem se zapomněl 

zeptat, kolik je ti Davide, ahoj 

P: Dvacet mi je, ahoj 

B: Dvacet, jo, takže už souložíš jak dlouho asi 

P: Už souložim ňákejch pět let to bude, no 

B: Pět let, a můžeš mi říc, pamatuješ si e na ten okamžik jakej si měl 

pocit dyš to bylo poprvý, hele  

P: No na sto procent 

B: Tak máš na to minutku, minutku a půl, poď do toho 

P: Minutku na to mam, no tak podívej se, mně bylo ňákejch patnáct, jo, 

tý dívce bylo vosumnáct let, já sem samořejmě neřek že sem panic, 

samozřejmě sem byl žejo, šli sme k krásně k tatínkovi, protože měl 

volnej byteček, takže sme na to trošku vlítli, no, tatínek se vrátil hned vo 

trochu dřív ze služební cesty, takže mě tam načapal, eště tim žpůsobem 

že sem měl klíče v zámku, takže přijela policie, protože si myslel, že mu 

zase vykradli byt, no policajt vykop napotřetí dveře a já sem tam stál, 

v ruce sem držel pizzu, v levý ru v levý kapse vos džín sem měl 

primeráka, v prvý kapse sem měl eště ňáký spodky a ponožky, no bylo 

to takový smíšený ty pocity, ale zajímavý, no 

B: Jasně a slečna, hele Davide, slečna byla nahatá, nebo už se stačila 

voblíknout při třetim kopu policie 

P: No slečna se stačila voblíknout, poněvadž policajt řek raz dva  a až 

napotřetí ty dveře vykop, takže sme měli dostatek času na to 

B: A dobře Davide a zajímá mě takže zásadní věc, nedals to na sobě 

znát, hele a kolikrát si byl, d p jako to už bylo po styku nebo před stykem 

P: To bylo už po styku, a byl sem zhruba tak třikrát 

B: A ona? Partnerka 
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P: Ona byla jednou, to už byla vylítaná kočička, vosmnáctiletá, takže už 

za to 

B: V osumnácti vylítaná, jak todle můžeš co můžou pak řikat ty štyricítky 

L.H.: Dobře, vydrž Davide na telefonu, jo, vydrž na telefonu 

P: Jasně 

L.H.: A my se zeptáme vlastně na a dnešní otázku vlastně i našeho 

hosta, to znamená naší (B: mě) milé nymfomanky tady, Nany 

B: Dobře, tak Nano, kdy si přišla kolik je ti let, já vim že by se to nemělo 

řikat, ale musíš teďko 

N: Dobře, mně je jednadvacet let 

B: Hm, to vypadáš docela jinak 

(smích) 

B: No dobře, no a  

L.H.: Jak jako, jetějc jo 

B: No ne no jako víš kouká jí z každýho voka dvacet čuráků 

(smích) 

B: Pardon teda, (L.H.: Je to tak) je to tak, je to fakt dobrý, ale teďka nám 

řekni, ty už seš jak dlouho v provozu, hejbeš jak dlouho 

N: No já vo zhruba vod ňákejch šestnácti let, nespěchala sem, a taky to 

stálo za to. A teď si to vynahrazuju, teda 

B: Teď si to vynahrazuješ 

L.H.: Mě by to zajímalo, kdy si na to přišla že máš takovej jako závislost 

na sexu 

N: Kdy sem na to přišla? Může to bejt tak dva roky, no v ňákejch 

devatenácti, m 

B: A ty to máš jako zkrátka snídani, orgasmus, e děláš, orgasmus, 

voběd, orgasmus 

N: Svačiny mezi tim samozřejmě taky 

B: No a co svačíš? Rozkročfór? Ne 
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N: No tak různá poloha, tak musí se to ňák vobměňovat, aby to nebyl 

stereotyp, žejo, takže já musim, je to prostě jako jídlo, no 

L.H.: Davide, můžeš se něco na něco zeptat naší tady (B: Hrajeme si 

tady na pravdu) dívky Nany 

P: Jasně, tak já bych se chtěl zeptat p poněvadž tady sedíme v autě štyri 

kluci, tak by mě moc zajímalo, s kolika klukama to nejvíc Nana dělala, 

jestli vůbec teda to dělalas víc jak s dvouma, a nebo jestli jestli nedělala, 

jestli by to chtěla dělat třeba se štyrma s pěti nebo takle ňák no 

N: No myslim že by to byl pro mě e pěknej zážitek to dělat s více 

klukama, ale můj rekord byli štyři kluci, teda 

B: Najednou a bez holky žádný 

N: Čtyři kluci, byla tam mezi náma jedna holka 

B: Překážela, trapně 

(smích) 

N: Samořejmě, brala mi, brala mi 

B: Brala ti údy, viď 

N: Brala brala mi údy Stáňa tam 

B: Ale ale Davide máš smůlu, protože Nana je soběstačná, ona má 

takovou smlouvu ze ZOO a vycvičila si chobotnici, teďka jí má 

vycvičenou (všeobecný smích) a ta zaplní všechny její otvory, takže 

Nana je teďka spokojená. A víš co, Davide, vydržíš otázku i od naší 

Nany nebo 

P: Teďka? Já si myslim že vydržim 

B: Tak schválně 

N: No já bych se ti teda chtěla Davide zeptat, když ty sesi mě ptal, 

s kolika klukama já sem vlastně to dělala, tak troufnul by sis ty třeba na 

dvě, na tři holky, podle svý výkonnosti, já, to je moje nejlepší otázka, 

vlastně jako na tu výkonnost, takže jak seš na tom ty 
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P: Takže no já nevim, já sem to teda nikdy s víc jak jednou holkou 

nedělal, ale samozřejmě každej chlap by určitě chtěl tak dvě tři holky 

kolem sebe, tay de vo to jesli by moh, já si myslim že ty dvě tři holky by 

se daly zmáknout, no 

B: Takže tvu je to tvym snem 

P: No snem, mym snem by bylo, já bych chtěl mít harém plnej černošek, 

takže mym snem by (B: Jo pozór) by to nebyly dvě dvě bělošky, spíš 

harém černošek, jo 

B: To řikal můj otec, Davide, že je to strašně nespravedlivý, že člověk má 

dvaatřicet zubů a jenom jednoho pyje, jo, že by to klidně bral vobráceně 

L.H.: Vobráceně, jasně 

B: Ovšem blbě by se s nima jedlo 

L.H.: Tak Davide měj se krásně, máme devatenáct minut po třiadvacátý 

hodině, a e s náma ve studiu s doktorem Bubnem sedí e náš dnešní 

host, dá se říct, jedna z vás, protože protože my už máme na příští týden 

taky už z a na příště i na přespříště taky sakra, plní se to plní, a vy 

můžete dál ale psát na e-milovou adresu ludek h zavináč Evropa dvě 

tečka cé zet, pokud je vám osumnáct až pětatřicet let, a nebo na e-

mailovou adresu  

B: buben zavináč Evropa dvě tečka cé zet. 

L.H.: A stačí napsat svoje telefonní číslo, abychom se s vámi mohli 

domluvit stejně tak jko s Nanou 

B: A můžete nám dívky volat na telefon nula dva deset sedumdesát nebo 

dvacetštyri dvacetšest dvacečtyry nula osum, a vy pánové dvacetčtyry 

dvacetšest dvacetčtyry nula sedum, jelikož Sexíček live jede dál 

 

L.H.: Na, pipi, na na na, na, pipi, na 

(smích) 
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L.H.: No nic, to mi tak napadlo, protože e dnešní naše e posluchačka, 

která je tady s náma ve studiu e má pseudonym, kterej se e kterej sme jí 

vymysleli tady, a je to Nana, jo, takže na pipi na na na na na 

B: Čéče, takle dyš višco, já sem minule šahal jedný slečně takle jako 

mezi nohy,  a nemoh sem se zbavit, ty řikáš na na na pipi, ale takle dyš 

to vezmeš tou dlaní plochou, víš, tak to je jako dyš ti žere z ruky kůň, 

hele já 

(smích) 

B: Dobře, já sem zvědavej, dovolala se nám Blanka, jelikož to střídáme, 

dva 

L.H.: Blanko, máš taky koně? 

P: No, nemám 

B: Jak nemáš, máš fousatýho koně nebo más takovýho eště 

holopyskatýho 

(smích) 

P: To je jedno ne 

B: Ne, nás to zajímá, abysme věděli jak vypadáš 

(smích) 

B: Ne, holíš se, a nebo se neholíš 

P: Nó, holim se 

B: Nó vidiš, takže Blani, vim vo tobě že ti je dvaadvacet a teďka, kdy si o 

to přišla 

P: No tak v to mi bylo asi už devatenáct 

B: Devatenáct, a zajímá mě jaký, hele hrála si si, dělala si suverénku, a 

nebo si vyloženě šla se svojí kůží na trh a řekla si hele já to dělám popr 

no vlastně u vás je to poznat 

P: Ne já sem n no je to poznat, já sem, my sme vo tom ňák nemluvili, ale 

to bylo ve stanu a byla tma, takže to asi vůbec nebylo poznat, naštěstí, 

takže 
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B: Jasně, akorát vypadal jak řeznickej učedník (výpadek záznamu) 

(smích) 

B: Ne počkej jako e byl překvapenej že si byla panna, nebo ne 

P: Nó on taky nic neřikal, tak asi mu to nevadilo, takže  

B: Jo takle, takže von a 

P: Já sem se nijak nebránila   

B: A chtěli ste to voba teda, nebo vyloženě byla těžká přemlouvačka 

P: No nejdřív chtěl on, a já sem řikala že se eště moc neznáme, a takle 

asi za dva dny to byo práe na táboře pod stanem, se sem ňák chtěla já, 

a tak 

B: Jasně, a kolik poloh tam v takovym malym stanu, nebo byl to velkej 

stan nebo malej 

P: To byl práe malej stan 

B: A kolik poloh nic jako 

P: Jenom jejednu no 

B: No pak eště vzali kamarádku, ta si mu sedla na vobličej a vona 

vlastně tim měl podepřený ty stan víš jako to dělalo to áčko jejich hlavy 

(smích) 

B: Místo Danielů tam měla normálně dvě praktikantky, no ale zajímá nás 

Blanko a teďka, jaký byly tvoje pocity poprvý, byla si zklamaná, nebos, 

čekala si od toho víc, od toho prvního pohlavního styku, a nebo si byla 

zklamaná že toe, vlastně vono se tam moc vymyslet věcí nedá, je to 

suchej dovnitř mokrej ven, je to tam a nazpátek, jo, jiný variace nejdou, 

(P: No já sem) zkoušeli ste to eště do ucha, pod paždí, ale neni to vono 

L.H.: Eště eště vy pane doktore máte tu speciální polohu, kdy si tam 

vlezete celej a děláte to ven 

B: No zevnitř ven, to je nejlepší antikoncepční poloha 

P: To musí bolet ruce pak, ne?  

B: Nebolej. Hele, Blani, jaký jaký byla si zklamaná, nebo tě to nadchlo? 
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P: No tak n nejdřív to jako bylo trošku nepříjemný, ale pak to ňák povolilo 

a bylo to dobrý, ale  

B: Takže to bylo ze začátku takový ááá „mlask“ 

P: Ne ale takhle to 

B: Luďo umíš to, já to neu 

L.H.: Ne 

B: No neumim, chtěl sem uděat vodevření šampanskýho ale neumim  

P: Takhle „plop“ 

B: Nó, tak takhle, a bylo to takhle 

P: Ne tak to nebylo 

B: Dobře a teďka teďka mi řekni jednu zásadní věc, bylo byl to stan, bylo 

léto, s tim klukem si měla pak na tom táboře eště pohlavní styky, a nebo 

už to bylo jenom jako 

P: Jó taky eště, pak to tak začlo bejt čim dál tim lepší no 

B: Lepší. A měla si poprvý hned orgasmus? 

P: Ne to ne, ale 

B: Tak ten tábor z Řecka nepřijel 

(smích) 

P: Ne, bylo to bylo to nakonec takový příjemný, ale orgasmus ne to jako 

B: Dobře. Blanko, chceš se naší Nany něco zeptat, to je normálně 

slečna, kerá to má místo snídaně voběda večeře, a chceš se na něco 

zeptat, třeba chceš se přidat do jejích řad 

P: Ne to ne ale, když to má tak místo snídaně obědu večeře, tak jestli by 

to dokázala spočítat kolik jich tak bylo, když to bere po štyrech tak 

N: Kolik bylo partnerů v mym životě 

P: Nó, celkem 

N: No já nechci abyste to špatně pochopili, já neberu sex jako e úplně 

teď už teda v poslední době jako náhodičku nebo něco takovýho, ale (B: 

cílený) je to cílený, a vyhledávám si takový partnery, aby mě dokázali 
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prostě uspokojit co nejčastějc, co nejlíp, takže na tomhle to asi 

zakládám, a kolik bylo v mym životě partnerů, e, kolem dvacet, třicet 

B: Ty bláho, to je jízda teda, ta má zálusk na jedenáctku fotbalovou 

(smích) 

L.H.: A mě by ale zajímalo, e, toe docela nasnadě tohle se tě zeptat, a 

za peníze? 

P: Na, za peníze to právě vůbec ne, nechci právě aby to posluchači 

takhle pochopili 

B: Luďo, dneska si nevyděláš 

(smích) 

L.H.: Ne já nevim, já se ptam, jako abychom místo nymfomanky tady 

neměli sociální prcovnici 

B: Né ale jako jesli za to platí nám, my jí to uděláme zadarmo 

(smích) 

L.H.: Dobře. Pane doktore, už sem to našel, hele. 

B: Počej ale eště se musí zeptat něco Nana („plop“) jo to je vono, i 

s výstřikem. Nani a máš tam Blanku, dvaadvacítku z Kladenska, tak se 

zeptej něco 

N: No Blanko, jak ty často třeba potřebuješ orgasmus, nebo sex prostě 

P: No to záleží jak kdy ale třea tak po tom tejdnu necelym, tak už to je 

B: Pak už máš pytloprask 

(smích) 

P: To ne ale, člověk si může vypomoct sám ale tak 

N. Pom pomáháš si sama 

P: No jo 

B: A ty taky Nano, když neni chlap, (N: No neni to vono) nebo spíš výdeš 

ven a prvního domovníka 

N: Né tak to tak to vůbec ne, samořejmě taky k tomu dojde občas 
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B: Dobře. Hele a prosimtě Blanko, já tě musim opravit, protože Nana to 

nebere po čtyřech, ale Nana je většinou u toho na čtyřech 

L.H.: Posloucháte Sexíček Live, je s váma doktor Buben, Luděk Hrzal a 

Nana. 

 

L.H.: Mike and the Mechanics [majk en d mekaniks] a samozřejmě 

Sexíček Live, a nešní naše posluchačka Nana je tady samozřejmě 

s náma, a vy můžete telefonovat na telefony které určitě už znáte ale já 

je zopakuju, vy dámy na nula dva deset sedumdesát nebo nula dva 

dvacet čtyři dvacet šest dvacet čtyři nula osum. A telefon pro vás pány je 

nula dva dvacet čtyři dvacet šest dvacet čtyři nula sedum 

B: Vyhráváte taky u nás ceny, pro který si Pražáci choděj na rádio 

Evropa dvě, Wenzigova štyři, Praha dvě, a nebo m mimopražskejm je 

posíláme. E máme tady taky posluchačku Nanu, šílenou nymfomanku, 

ale prvního koho vezmeme je posluchač kerej se dovolal, je 

osumnáctiletý, skoro devatenáctiletý Jindra, a je to z Příbramska, ahoj 

Jindro 

P: Čau 

B: Hele Jindro, takle, dyš slyšíš tu Nanu, v tom rádiu, je to trošku změna, 

je to lepší s tima hostama, nebo ne 

P: No já si mysim že jó 

B: A nehoníš se u toho dyš jí takle slyšíš, ale pravdu 

P: Tak abych řek pravdu tak né no, ale nejradši bych byl s tou 

posluchačkou 

B: No a co dyby hele e 

L.H.: No my ti věříme 

B: Jako, to je vopravdu dobrá 

L.H.: A dybys viděl, dybys viděl jak voní  

P: Jo 
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L.H.: No toe to je neuvěřitelná vůně nomáe 

B: Nó je to tady jak 

L.H.: Musim říc že i i mě, i přesto že sem takovej poloimpotent mě 

cvrnklo čoveče 

B: No je to trošku jak na rybim trhu tady 

(smích) 

P: To bych tam chtěl bejt s váma 

B: Ne hele, Jindro, e kdy si ztratil panictví (P: no) je ti vosumnác, skoro 

devatenác, tak jak dlouho už bodáš 

P: Jak dlouho, vod patnácti 

B: Vod patnácti, a e dělal si frajera e, nebos to vyloženě na sebe 

napráskal hele je to poprvý musíš mi to ukázat 

P: Rovnou sem to napráskal, na sebe 

B: A kolik bylo tý slečně? 

P: Tý slečně, ta byla vo dva roky starší, sedumnáct 

B: Takže sisi takže, učitelku sisi vzal  

P: No 

B: Učitělka tanca je moj sen (smích) to by se mně, hele já měl taky starší 

kolo, poprvý sem měl madší, ale pak sem si našel starší, a dyš chytne 

stará stodola, tak je to pořádnej požár (P: jo) Můžu ti říc že dyš mi poprvý 

kouřila tak sem vopravdu se mi protáčely panenky a měl sem vohrnutý 

ponožky 

P: To ti věřim 

B: E Jindro, eště by mě zajímalo, e jaký byly, byl si zklamanej e jako 

vubec, udělal si se rychle, nebo ti to dlouho trvalo, byl si trémovanej, 

nestál ti, stál ti dobře 

P: No jako, tréma trošičku byla, no, bylo to rychlý no dost 

B: Bylo to rychlý. Takže pocity byly smíšený. 

P: No 
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L.H.: Tak Jindro my ti díky za telefon 

B: Může se zeptat 

L.H.: My se no já mysim že 

B: Dotaz mu dáme, jako každýmu 

L.H.: Určitě 

B: Promiň Luďo, Jindro, můžeš se narychle zeptat naší Nany, alias no 

P: No já bych se chtěl jaký to bylo z e jejim prvním partnerem 

H: Tak s mojim prvnim partnerem, abych pravdu řekla, byl to takovej 

trošku výbuch, výbuch všeho, výbuch smíchu, výbuch z jeho strany 

(smích) ale 

L.H.: Se docela nasmějete u sexu 

B: Nana nám tady řikala promiň že její první partner, můžu říct jeho 

méno, normálě no 

L.H.: (řehtá) Byl to Šemík 

N: Vo zvířátku to nebylo 

B: Nebylo, dobře 

N: Ne to neni moje parketa (smích) 

B: Dobře no 

L.H.: Do koňů nejde prostě 

N: Ne ale bylo to takový, m i na do, než sem prostě postřehla že se něco 

děje tak už zkrátka bylo po takže (smích) 

P: Tak to jo 

B: Z jeho strany bylo po 

N: No samozřejmě 

B: A ty si měla poprvý orgasmus 

N: Ne ne, neměla 

B: A kdy si měla první orgasmus až 

N: První orgasmus, e to taky chviličku trvalo, po ňákym půlroce, jako 

inenzivního sexu 
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B: Luďo vydržel bys to půl roku v kuse? 

L.H.: V kuse ne 

(smích) 

N: To je právě vono 

B: Týjo, to musí bejt teda, ta to musí mít jak krocan hudrovadla teda, to 

už musí bejt, po půlročnim styku najednou, to musí  

L.H.: (smích) To je jízda, tak jo, e já myslim že 

B: A eště se zeptat něco, zeptej se Jindry, a dej mu to teďka pořádně 

N: Tak Jindro, já se tě teda chci zeptat, e, tak napomáháš si něak dyž 

samozřejmě e neni po ruce žáná partnerka 

P: No tak, dřív jo, teď už ani tak ne 

N: Teď už ani ne 

P: Spíš vyhledávám ty partnerky 

N: Hele a t (B: Hele a máš) takle jak dlouho vydržíš, třeba to mě zajímá 

osobně, protože já samořejmě musim mít hodně výkonný partnery a 

zakládam si na tom 

P: No to jo zas musim mít docela výkonný partnerky, no 

B: Jo, že seš takovej lempl, závodíš kdo je dřív dole, jo 

P: No tak závodit kdo je dřív dole, to zase né no, ale tak čim víc tim líp, 

žejo  

B: Dobře. Já ti Jindro musim eště prozradit teďka, i Luďovi, protože mi 

přišel e samozřejmě mejlíček, že je to dobrý, sexíček, ale že určitě sem 

doktor Buben, kerej se honí třikrát denně 

L.H.: Ne, to neni pravda 

B: Neni to pravda, je to pětkrát denně, a nestydíme se za to 

L.H.: Tak jo, měj se krásně, chlape, a já myslim že v tuhle chvilku e si 

dáme Lucii a Kengi [kengy] a pudeme se podívat na to jesi naše 

posluchčka Nana sundá ještě víc, protože zatim má na sobě podprsenku 
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L.H.: Je tu hodně pyjů, až moc teda 

(smích) 

L.H.: Jeden vodešel, tak toe dobře, (smích) posloucháte Sexíček Live, a 

já myslim že voni to tak mysleli, ta Lucie, s těma pyjema, no no, nevim 

no, to bysem se musel zeptat třeba někdy se zeptam. Tak pane doktore, 

co vy a  

B: Já ti něco řeknu, to je jasný, to je specielní s písnička pro Sexíček 

Live, pi pij pi pij pij (L.H.: Jo) Co naše Nana, zazpíváš si se mnou pipij 

pipij, to je teď tvoje parketa, ne 

L.H.: Já chci hodně pyjů 

B: Pijů pijů pijů, zazpívej pipij pipij 

N: Pipij pipij pijů 

B: Nó, ano, dobře, ta to zná, zkušeně 

L.H.: Zpívá eště navíc, vo tyjo 

B: E Luďo, e dovolal se mi Petr, ale teďka byl chlap, takže sem si Petra 

dal do pořadí, Petře vydrž, jesi se slyšíme, ale máme tady třiadvacítku 

Martu z Českejch Budějovic, ahoj Marto 

L.H.: Počkej, počkej, Mae Marto vydrž, Marto vydrž 

B: Marto vydrž  

L.H.: Mě teď zajímá jedna věc. Tady je neuvěřitelný, že tady máme naši 

Nanu neustále oblečenou, jak je tohle vůbec možný 

B: Jak je todle možný, tady 

L.H.: Jak je todle možný, to prostě nedodržujeme žánou tradici 

B: Jasně. Hele, Nano, měla by sis sundat aspoň tu halenku. Ať tu praská 

pérko po pérku. 

(smích) 

L.H.: Jó, já bych do toho šel 

B: Nano, fakt, uděej nám radost, posluchačum, ty to obzvlášť zajímá 

(L.H.: Hm), sundej to, játo 
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L.H.: Voni to sice neviděj, hee podivej 

B: My si to budem  

(změť hlasů) 

B: Ta atmosféra tady bude 

N: Já se teda hodně zdráhám ale (B: Ale nedo) tak (L.H.: Poď do toho) 

pomaličku, pěkně, jó 

B: Dej mi sluchátka, neboj se, m teďka to musí přijít, teďka to musí přijít, 

no, jasně, ukaž, nebuď, puč mi sluchátka 

L.H.: Já myslim že tyjo 

B: Luďo 

L.H.: Nechce se jí teda 

N: Nechce 

L.H.: Nechce 

B: Proč ne 

N: Nechce 

L.H.: Protože neni exhibicionistka, ale nymfomanka 

N: Nejsem, možná do jinýho Sexíčku si pozvěte nějakou 

B: Ale né no tak dyť máš to tričko stejně takle hodně síťovaný, děravý, 

(L.H.: No v podstatě už je vidět všechno) dyť už vo nic, my už je vidíme, 

my vidíme i to mateřský znamínko na pravym ňadru 

L.H.: Jo. Na to je levý, ne? 

B: Levý? (L.H.: No já nevim) Anebo je to prdel? 

(smích) 

B: Já teďka nevim, rozumíš, vono tam, vidim boule jenom, pardon teda 

že sem zadeček, ae víš co, vezmem Martu 

L.H.: Ve vezmeme si Martu a necháme Nanu zase chvilku vodpočívat, 

přemejšlet vo tom jesli má tu síť sundat 

B: Dobře, tak 

L.H.: Martičko 
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B: Nazdar Charto 

P: Ahoj 

B: Marto ty seš Jihočeška, máš taky velký prsa, to by náš zajímalo, 

našem Jó počkej, eště, Nano, kolik máš přes prsa? Nečervenej se 

N: Já mam přes prsa m nějakejch devadesát 

L.H.: Devadesát, hm, devadesát 

B: Eště tam bude 

N: Devadesát něco 

B: Kolik, devadesá vosum? 

N. Devadesát, kolem těch pětadevadesáti 

B: Pětadevadesát. Tak to už nejsou kozy, to je stádo krav, takže Marto, 

ty jako Jihočeška by si měla bej krev a mlíko, ne 

(smích) 

P: No  

B: Kolik 

P: Nó, číslo štyry 

B: No (L.H.: Tak to de) Já už sem se lek že to bude ňáký (L.H.: to sou 

Strakonice) tou už já sem se lek že to je razítko na dvojtečku, nám se s 

Luďou strašně my preferujeme holky, kerý maj na prsou i kozy, to je 

vopravdu bomba. Hele Marto, jakej byl tvuj první pohlavní styk, e hrála si 

to, já vim že vy ženský to nemůžete tolik hrát ale přece jenom, některý 

ho dívky se odpaněj třeba e třeba tampónem nebo prstem sprchou, ale e 

ty dyš si měla první pohlavní styk normálně krev a všechno jako jo Bylo 

to na tobě poznat 

P: No to nevim protože to bylo strašně brzo ráno, bylo to venku, takže 

nic nebylo vidět 

B: Ano. Jak nic nebylo vidět?To se museo snad poznat na tobě ne 
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P: Ne no bylo to ve tmě a vlastně až dyš sem přišla domu takže ani 

partner to nemoh poznat (B: Aha) esli sem byla panna nebo ne, protože 

vlastně jsme to dělali na základní škole, na hřišti 

B: Ano a na základní škole se nekrvácí, to je jasný (smích) 

P: No ne takle, tu už mi bylo šestnác, vlastně už sem byla v prváku ale 

dělali sme to vlastně na škole kam sme kdysi chodili 

B: Jo takle, takže vy ste se tam 

P: Večer sme se tam, ne, sme se tam večer když sme šli z diskotéky tak 

sme se tam tak trošku zloupali 

B: Jasně. No a jaký byly tvoje m splnilo to tvoje očekávání ten styk 

P: No ze začátku sem jako nevěděla, jesi to je zrovna vono nebo neni, 

tak sem tak trošku přemejšlela, a partner vlastně protože byl byl starší 

tak to trvalo hodně dlouho, že sem to sem stačila poznat i ten orgasmus 

vlastně te při tom prvnim styku 

B: Tvůj orgasmus 

P: Hm, při mojem prvním pohlavním styku sem měla i můj první 

orgasmus 

B: Dobře, dobře, tak jo. Hele, Marto, nemáme už moc času, my sme to 

tady prokecali, takže tvůj první orgasmus (L.H.: To byla Marta) byl při 

prvnim pohlavnim styku, měj se krásně a nezavěšuj, já si napíšu adresu 

L.H.: Posloucháte Sexíček Live, je tady doktor Buben a taky Luděk 

Hrzal, a my si dáme Cher [šér] 

 

L.H.: Cher. Ta je výtečná tim že je tetovaná na zadku, a my se to asi 

nedozvíme, jesli naše nymfomanka je taky někde tetovaná, ale můžem 

se jí vlastně koneckonců zeptat. Tak Nano, seš někde tetovaná, třeba na 

prsou nebo 

N: Bohužel nejsem nikde tetovaná, ale taky (B: Pudeš do toho) chtěla 

bych do toho jít, láká mě to 
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(změť hlasů) 

B: A kam by si se chtěla vytetovat něco 

N: E chtěla bych e nad tříslo, trošičku 

L.H.: Nad tříslo, ukaž nám kam, ukaž 

B: Ukaž nám to kam 

N: Sem 

B: No počkej ale jako vopravdu, tam přesně to místo na tý kůži 

L.H.: Pane doktore mě to stačí takle, teda (B: Jó?) já myslim že i 

posluchačum to stačí takle, jenom vy chcete pořád prostě tu kůži, žejo 

B: Protože sem Buben 

L.H.: I když to tričko by si sundat mohla 

B: To tričko by mohla, nebuď no taky 

L.H.: Aspoň aspoň aspoň do tý podprdy, to by bylo dobrý čoveče 

N: Tak eště, eště mě nechte 

L.H.: Dobře no, necháme 

B: Dobře dobře 

L.H.: Koho máme na telefonu 

B: Na telefonu máme tentokrát chlapa, protože to demokraticky 

střídáme, je to Petr, Pražák, třicet dva let, takže zkušený bodač 

L.H.: Já bych se taky demokraticky střídal tak s deseti ženskejma třeba 

najednou. To by mohlo bejt dobrý, docela 

B: To by mohlo bejt dobrý, no, hele Petře, jak seš na tom ty, e zajímá 

nás neska řešíme to, jaký byly tvoje první e jako pocity při prvnim 

pohlavnim styku, jesi si pamatuješ kdy a kde to bylo, a jesi si hrál frajera, 

že to je poprvý, a nebo jesis to normálně napráskal na sebe, že si se za 

to nestyděl, že to je poprvý, a ať tě ta holka něco naučí, jaký to bylo u 

tebe 

P: No tak u mě to bylo takoý docela dost zvláštní, protože já sem vůbec 

netušil že se to stane 
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B: Jo takle. No dobře, takže ty to bylo poprvý najednou, kolik ti bylo 

P: Mně bylo patnáct a dívce bylo sedumnáct 

B: A kde to bylo 

P: Bylo to u kamaráda, po zábavě, nabídnul nocleh (B: No) Byo takový 

docela zajímavý protože to byly dvě kamarádky von byl starší, von 

propadnul k nám na gymnáziu, a protože byl starší tak choil se starší 

holkou, s tou spal u sebe, a nám takhle dolu hodil tý její kamarádce a 

mně jeden spacák, že si musíme nějak vyjít, a voni se do toho pustili, no 

a ta byla starší, tak mě taky sjela, a já sem do poslední chvíle pořád 

netušil co se děje 

L.H.: A že vy ste to slyšeli takle přes stěnu, jak to tam dělaj, viď 

P: Ne, my sme byli v tom samym pokoji, takže my sme 

(směs hlasů) 

P: Na začátek takovej hromadnější zážitek, no 

B: A prosimtě a tobě jako hupnul, jako bylo to klasický že zkrátkas to 

slyšel a najednou se ti postavil a vona toho využila 

P: Já mam takovej pocit že mě najednou ňák začla e že mi normálně 

vjela rukou pod kalhoty 

L.H.: Pod kalhoty, to je klasika 

B: Takže vyndala, klasika 

P: Jistě, klasika 

B: A a pokračovalo to dál e dál a nebo nebo to bylo jenom na jednu noc 

P: Pokrač mi no jako s tou dívčinou?  

B: No 

P: To bylo to bylo docela takový supr protože já sem 

B: Počkej, zajímá nás, chodil si s ní, nebo to bylo jedno bodání 

P: E až pak po delší době, dyš sme se znovu potkali 

B: Dobře 
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P: Protože já ráno dyš sem jel s ní vlakem zpátky domu, (B: Počkej) tak 

sem se tak strašně styděl, že sem seděl v celym vlaku uplně na druhý 

straně, prázdnej vlak, voni dvě jely spolu a já sem se tak styděl že sem 

seděl přesně na druhý straně toho vlaku 

B: Dobře, hele Petře, máš tady teďka možnost na naši Nanu, 

nymfomantickou blondýnu, strašně velikou (L.H.: Sexuálně závislou) 

ano, můžeš se jí zeptat na cokoli, ale staršně rychle, isi hrozně ukecanej 

P: Vy ste ji tak strašně abstraktně vykreslili, já sem ji spíš docela mysli a 

jaká prožívá fantazie při sexu 

N: No moje fantazie dalo by se říc nezmaj hranic, ale taky je to 

v takovejch e prostě e já upřednostňuju hlavně lásku taky, v posledních 

letech takže 

(funění, hlasy přes sebe) 

P: Takže seš pětkrát denně zamilovaná 

N: Ne to ne, já mam dlouhodobýho partnera, poslední vlasně půlrok 

spolu už jsme, takže nám to vyhovuje a 

B: Já sem ho viděl, znám ho eště z dřívějška, můžu říc, když spolu 

začínali chodit, měl devadesát kilo, teďka má štyricet pět, (všeobecný 

smích) a Nana si ho vodí, má ho na pouti jako balónek protože silnější 

vítr a už je nad ní 

P: Pouští ho jak draka na pobřeží 

B: Pokračuj Nano 

N: Noa můžu se zeptat já na na to co ten (B: Ano) Máš ty taky ňáký 

fantazie prostě který, nebo fantazie ňáký přání který se ti ještě třeba 

nesplnilo, který by si chtěl v sexu prostě já nevim třeba černošku, dvě 

holky, nebo lesby, nebo  

P: To už sem asi tak ňák všechno mam za sebou no já sem takovej 

aktivnější 

N: Taky uspokojenej 
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B: Hele a a někdy b já nevim jesi bych to takle moh říc ale já to rozdělim 

to slovo můžeš to zkusit jesi tě třeba někdy nezmr dá ňákej policista, to 

je taky dobrej styk třeba (všeobecný smích) na křižovatce na červenou 

Já sem to rozdělil, takže to neni dohromady 

P: Jasně 

L.H.: Takže to byl Petr 

B: To byl Petr, Pražák, Petře, máš tady cenu, Praha dvě, Wenzigova 

čtyři, Evropa dvě a naše nymfomantická Nana 

L.H.: Můžete samozřejmě nám posílat kazety se svýma 

audionahrávkama vašich souloží, na ty se taky hodně těšíme. Dáme si 

Richard Marks [ričrd márks] 

 

Zdraví vás doktor Buben a Evropa dvě. My s Luďou sice nejsme tolik 

přitažliví, ale je to furt lepší než masturbace, proto vydržte do jedné 

hodiny ranní, kdy Sexíček Live končí. 

L.H.: Máme půlnoc, Sexíček Live jede dál. ... 

 

 

K.K.: Na Evropě dvě Hnědojed a Jednotka Akademického Rapu. Tak to 

sem prodala svojí poměrně přednedávnem nabytou vědomost, že JAR 

[jé á er] nemusí vždycky nutně znamenat jen Jihoafrickou republiku, ale 

taky skupinu JAR, Jednotku Akademického Rapu. Je minuta po čtvrté 

hodině ranní, takže toto je časové znamení. Vy vstáváte s Evropou dvě a 

přeju vám krásný začátek nového dne.  

 

K.K.: Na Evropě dvě Savage Garden [savidž gárdn] a jejich Animal Song 

[eniml song], zvířecí song, hm hm, jak bychom řekli asi my Češi, no a 

minutu po čtvrt na pět si myslim že to je taková muzika, která vás určitě 

tak ňák aspoň částečně postaví na nohy, prostě lepší než nějaká 
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uspávanka. Takže dál si dáme Wyclefa Jeana [vájklefa džína] s Bonem, 

bude taky Jennifer Lopez [dženifr lopéz], no a teď něco malého, 

hezkého, zato českého. A já myslim že už asi ste v obraze, skupina 

Narvan a LOVE [el ó vé é], Love, s Evropou dvě 

 

K.K.: Já si myslim že tedndleten break [brejk], tup tudup tudup tudup 

tudup si Wyclef Jean [vájklef džín] společně s Bonem tak trošku vypučili 

od Ivana Hlase, ale to sem asi nepatří, autorská práva sou jejich věc, 

takže voni si to kluci vyřeší mezi sebou. Na Evropě dvě vás do páté 

hodiny ranní čeká Celine Dion [selin dion], a taky skupina Nirvana 

[nirvána], no a teď mám pro vás skutečnou hudební lahůdku v podobě 

skupiny Laid Back [lájtbek], a pozor, je tady jejich Sluneční Reggae, což 

si myslim že je vzhledem k počasí venku docela aktuální záležitost, a já 

sem v souvislosti s touhletou skladbou našla jednu docela zajímavou 

agenturní, která taky tak ňák nepřímo souvisí sluncem. Se sluncem. 

Podržte se. V té zprávě stojí, že cestující se budou brzy před letem 

zajímat o intenzitu slunečního záření. Je to možná neuvěřitelný, ale je to 

tak. E v Americe jistý e jistý americký lékař zavedl linku, kde informuje o 

zdravotním riziku a dobách, kdy vrcholí údajně bouře na slunci, a 

vychází z toho že sluneční záření neohrožuje jen lidi na zemi, ale je 

mnohem nebezpečnější pro osoby, které létají ve velké výšce v době 

vrcholících solárních bouří. Tak tohleto byla agenturní zpráva, odcitana 

odcitovaná jak se řiká live [lájf], e kdovíco nás ještě všechno čeká, v tom 

dalšim tisíciletí, ale teď, teď se budeme věnovat tý muzice. Je čtyři 

minuty po půl páté ráno, no a sou tady Laid Back.  

 

K.K.: Nevim jestli sto, jestli ste to taky zaregistrovali, jestli vám e neušla 

informace, kterou bych vám teď chtěla sdělit, ale možná taky víte, že 
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řada hvězd, ať už z oblasti popu, byznysu hudebního, tak i z byznysu 

filmového si hraje velmi ráda na restauratéry, někdy více či méně 

úspěšně. A je to případ i Celine Dionové, která otevřela společně se 

svým manželem řetězec restaurací, které se jmenujou Nitchell's (???) 

[ničels], ale bohužel teď se otevřela kauza, která vypadá velmi 

problematicky, protože se zistilo, že v pokladách se prej používá jakejsi 

ilegání software [softvér], kterej umožňuje umazávat jednotlivé 

transakce, no a ve finále, ve finále je Celine Dion [dión] společně se 

svým manželem obviněna z toho že, no že prostě ukracuje stát na 

daních. Tak to byl takovej drbík o Celine Dion, a tayto asi neni zas tak 

úplně horký, ale co se dá dělat, když je člověk hvězda tak se vo něm 

rozmázne kde co. Celine Dionové se teď docela daří, akorát, no akorát 

s tim byznysem to prej neni tak úplně, úplně košer. Je deset minut před 

pátou hodinou ranní, no a mam tady pro vás Garbage [gárbidž], taky 

Geri Halliwell [džeri halivel], no  teď už mi tady něco vypráví Jimmy Cliff 

[džimmy klif], Reggae Night [regi najt], s Evropou dvě. 

 

K.K.: Na Evropě dvě Mi Chico Latino [mičiko latýno], Geri Halliwell [džeri 

helivel], netřeba představovat. Minuta po páté, s vámi Evropa dvě. 

Hezký ráno. 

 

 

K.R.: Je tady osmá hodina ranní, vy jste s Evropou dvě, jsou tady zprávy 

Patrika Hezuckého. 

P.H.: Hezké ráno všem posluchačům Evropy dvě. Současné období 

přeje všem chřipkám a jiným nákazám. Poslanec za ODS Petr Nečas 

boural, ale kvůli alkoholu to nebylo. Zloději z Klausovy vily jsou na 
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svobodě a nikdo na ně nemá. Dnes bude mlžno s teplotami kolem plus 

pěti stupňů Celsia. 

Zprávy Evropy dvě 

Chřipka si nevybírá. Tento týden zůstal na lůžku pan prezident, a včera 

ho následoval premiér Zeman. Kvůli nachlazení zrušil svůj včerejší i 

dnešní program. Prezidentovi je ale už lépe, i když stále zůstává 

v Ústřední vojenské nemocnici. Naštěstí je bez teplot, takže příští týden 

už možná půjde domů. Poslanec Petr Nečas boural. S novou služební 

Octavií [oktávijí] nedal přednost projíždějícímu favoritu a srazil se s ním. 

Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Nečas přiznává svou chybu, a proto se 

podrobí disciplinárnímu řízení imunitního výboru, který mu může uložit 

pokutu. Dechová zkouška neprokázala, že by před jízdou pil alkohol. 

Policejní pátrání po zlodějích skončilo. Chlapíci, kteří v září vykradli vilu 

Václava Klause, nebyli nalezeni. Vyšetřovatel proto případ odložil. 

Kriminalisté ale budou nadále pozorovat stopy, které zachytili ve 

vykradené Klausově vile se stopami z jiných podobných případů. 

Mezinárodní soud projedná kauzu televize Nova v březnu. Spor 

společnosti CME [sí em í] s Českou republikou bude konečně vyřešen. 

CME požádala soud, aby se sešel co nejdříve. Chce totiž zabránit 

Železnému, aby se mezitím zbavil majetku, kterým by musel platit 

v případě arbitrážní prohry.  

 

Kazeta IV. 

 

Dominátor asi vynechá nedělní utkání hvězd v Torontu. Hokejista 

Dominik Hašek údajně nenastoupí kvůli zranění třísel. Tento týden se 

gólman zámořské ligy objevil po několika měsících poprvé na ledě a 

vychytal v Buffalu [bafalu] remízu dva dva s Anaheimem [anahajmem]. A 

teď už je tu zpátky Karel Rychlý a ráno na Evropě dvě. 
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K.R.: Breakfast at Tifanny's [brekfst et tifenys], snídaně u Tiffanyho 

[tifanyho], jojo, dal bych si říc a určitě nejsem sám. Osum hodin sedum 

minut, takový je aktuální čas, já pro vás mam za chvíli samozřejmě další 

muziku, bude to třeba Britney Spears [britny spírs], jeji Born to Make You 

Happy [born tu majk jů hepy], no a taky pro vás mam něaký informace, 

ta jedna zásadní hned na úvod, to musim říc teď, protože čas kterej máte 

vymezenej na telefonování, ten se prostě krátí. Mam pro vás otázku, 

která vás může vynést do osudí, z něhož vzejde poslední výherce tohoto 

týdne, který se stane držitelem a majitelem videokazety, na níž je 

zaznamneán kocert Metalliky a sanfranciského [senfrenciského] 

symfonického orchestru. Takže připravte se, soustřeďte se, je to 

jednoduché: Metallica měla ve svých počátcích ve svých řadách člena, 

kterého později vyhodili kvůli jeho problémům s drogovou závislostí, on 

se ňák oklepal, postě, dostal se z toho, vyhrabal a založil vlastní kapelu, 

kapela se menuje Megadeth [megadet]. Já myslim že víc nepotřebujete 

vědět, koneckonců řekněme si otevřeně, ono jako až zas tolik 

personálních [perzonálních] změn jako se v Metallice za těch bezmála 

dvacet let prostě neudálo, neodehrálo, takže ten výběr je hodně malej. 

No, otázka byla položena, telefon sem ke mně do studia, na který 

můžete volat, je nula dva deset sedumdesát, už teď v tomhle okamžiku 

je to osudí poměrně pěkně nabité, pěkně nadupané. Já vam samozřejmě 

držim palce, a teď se vrátíme k muzice, kterou vám budu mabízet 

aktuálně. Sliboval jsem Britney Spears, tak tady ji máte, Born to Make 

You Happy, přeju vám krásný ráno, tady je Karel Rychlý, Evropa dvě.  

 

K.R.: Tak to je Britney Spears a její Born to Make You Happy. 

Posloucháte Evropu dvě, máme osum hodin, k tomu dvanáct minut, 
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někteří z vás možná ví, že třiadvacátého února proběhne v pražské 

Akropoli konzert amerických Bloodhound Gang [bladhaund geng], co, 

kapela je to poměrnějako, no poměrně neobvyklá, teda jako, alespoň 

podle alespoň podle těch, kteří už nějakej konzert zažili a viděli, 

v každým případě, mam tady pro vás několik informací o tom, co kapela 

požaduje po organizátorovi svého pražského konzertu, během jeho 

konání následující věci musí být k dispozici po celou dobu konzertu, jako 

ten výčet mě hodně zaujal. Takže Bloodhound Gang vyžadují dva litry 

Absolut [absolut] Vodky, naprosto zásadní věcí je jeden litr 

Jägermeistera [jégrmajstra], potom cucavé bonbóny, mentolové 

žvýkačky, fajn, v pořádku, lentilky pro potřeby basáka, pozor, rozdělené 

podle barev, zásada, neobyčejně důležitý. E dál tři kartóny piva, 

jahodový kompot, cibule, rajčata, arašídový máslo, cornflakes 

[kornflejks] a nějaký další věci, no jako, já sem na to zvědavej, jak ten 

konzert bude vypadat, e když mi to posílali tak poslední poznámka zněla, 

já vám to he, já vám to přečtu jako: Asi to bude peklo. Takže uvidíme, 

v každym případě, hovořil jsem o Bloodhnound Gang z toho prostýho 

důvodu, jednak že bude ten konzert, jednak proto, že teď právě tady pro 

vás Bloodhound Gang mám. Já myslim že je to úplně jasný. Tak atyd je 

máte, jako takovou pozvánku na konzert, Blodhound Gang a jejich Bad 

Touch [bed tač]. Na Evropě dvě, ahoj. 

 

K.R.: Osum hodin a devatenáct minut, takový je aktuální čas, 

nezadržitelně se řítíme k tomu okamžiku, kdy příde losování a jeden 

z vás bude šťastný a taky pro tento týden definitivně poslední držitel 

videokazety se záznamem konzertu metalliky se sanfranciskym 

symfonickym orchestrem pod taktovkou dirigenta světového jména - 

Michael Kamen [majkl kejmn]. Ještě jednou vám naposledy takhle do 
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toho finále před půl řeknu otázku, pakliže jste jí ještě neslyšeli, abyste se 

do toho osudí taky mohli dostat, jestli máte zájem, noa samozřejmě 

dojde řeč i na muziku. Za chvíli třeba Wamdue Project [vamdú 

proudžekt], jejich King of My Castle [king ov maj kásl], a taky Brian 

Adams [brájen edems], Best of Me [best ov mí] Krásný ráno, tady je 

Karel Rychlý. 

 

K.R.: Tak tohle, to sou Wamdue Project a jejich King of My Castle, no a 

to co sem takle rozjel teď tady pod sebou, tak to už je pro změnu 

Metallica a jejich Nothing Else Matters [nasing els medr], spolu s fran e 

ze senfrenciským symfonickým orchestrem, takhle je to správně. 

Naposledy dnešního rána vám připomínám soutěžní otázku, která vás 

může dostat do slosovacího osudí. Ta otázka zní jak se menuje 

muzikant, kterej byl členem Metallicy, ale protože měl problémy 

s drogovou závislostí tak byl z kapely vyhozen, naštěstí se mu podařilo 

najít sebe sama a založil potom další hodně slavnou kapelu, kapelu 

Megadeth. Jako ne že bych chtěl srovnávat tydlencty dvě kapely jako ale 

prostě to sou jenom fakta to co vám říkám, na vás je, abyste mi zavolali 

na telefonní číslo nula dva deset sedumdesát... A Nothing Else Matters 

[nasing elz medrz], a na ničem jinym už potom nezáleží, jenom chce 

trošku jako toho příslovečnýho štěstí mít, a za nějakejch patnáct minut 

vyhrát poslední videokazetu pro tenhle tejden, na který je ten konzert. 

Věřte mi že to je památnej konzert, zaznamenanej. Nó ale teď teď se 

vrátíme zase d zpátky na zem, protože já pro vás mam další muziku, 

Nothing Else Matters [nasing els medrzzz], a tohle, to už je Tina Turner 

[tina tárner], vydala výborný album, kerý se menuje 24 7 [tuenty fór 

sevn],  a z něj je právě i tenhle singl, Whatever You Need [uodever jů 

níd]. 
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K.R.: Tina Turner a její Whatever You Need, další skvělej hit z alba 24 7, 

přeju vám krásný ráno, tady je Karel Rychlý, vy ste s Evropou 3, máme 

osum hodin třicet tři minuty, čekají nás ještě Status Quo [stejtus kvo], 

jejich In the Army Now [in dí ármy nau], to sem hodně dlouho neslyšel, 

potom taky Eurythmics [jůritmiks], Seventeen Again [sevntín egén], no a 

budeme losovat. Někdo se dozví, kdo dostane Metalliku. A neprozradim 

méno nic prostě rovnou tomu člověku zavolam, ať je nějaký překvapení. 

Tak už za chvíli na Evropě dvě.  

Evropa dvě - doprava 

M: Zdraví vás Marcela u dopravních zpráv na Evropě dvě, společně 

s Taxi Praha deset osumdesát sedum. Nejhustější zacpávka je na 

Vypichu, a je to ve směru od Motola nahoru do kopce, tam je pětka, tam 

to neodsejpá na křižovatce Vypich, Rašínovo nábřeží ve směru do 

centra na trojce, e uplně stejně to vypadá na obou magistrálách 

obousměrně, Argentinská do centra už houstne na čtyřku, a jinak si dejte 

pozor, na okrajích Prahy jsou námrazy, napřílad od Ruzyně do Prahy, na 

Proseku, na Jižním Městě a na Petřinách. To byly ty nejdůležitější 

dopravní zprávy a my se za pár minut uslyšíme na Evropě dvě. 

 

K.R.: Tak to tohle, to jsou Status Quo, jejich In the Army Now, tohlencto, 

to už je Metallica, Nothing Else Matters, spolu se sanfranciským 

symfonickým orchestrem. Přichází veliký okamžik, přichází okamžik 

losování. Já tady mam, ono je tady hodně men a hodně telefonních 

čísel, mně nezbývá než jedno to telefonní číslo prostě vzít a na to 

telefonní číslo prostě zavolat. Takže já sem si ale pozval Patrika 

Hezuckýho, Patriku, támhle je mikrofon, ty ho znáš koneckonců, ahoj 

P.H.: Ahoj Karle, zdravim posluchače 
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K.R.: Tak prosimtě, vem všechny ty papíry, který tady sou (P.H.: Ano, 

beru to) Jenomi jenomi jenomi prosimtě vem puč dej mi ten zaškrtni 

prostě jedno telefonní číslo normálně z toho obrovskýho seznamu, deme 

volat, teď hned deme volat 

P.H.: Tak hele, abysi viděl že to je naprosto korektní, tak to udělám tak, 

že se nebudu dívat  

K.R.: Poslepu, bezvadný, podej mi to prosimtě, a nebo poď to číslo 

rovnou vytočit 

P.H.: Poďme rovnou vytočit 

K.R.: Poďme, tady já ti takle dam normálně já ti dam takhle k ruce 

telefon, tak a můžeš normálně můžeš se mnou vytáčet 

P.H.: Já už sem to zapomněl, čoveče, jak vono se to dělá  

K.R.: Tak uvidíme, Metallica hraje, telefon se vytáčí  

P.H.: Co znamená to poslední číslo 

K.R.: Já nevim, co znamená to poslední číslo (smích), to je strašný, tak, 

je to v pořádku? (P.H.: Snad jo), deme na to? 

P.H.: Zvoní to 

K.R.: Zvoní to, deme na to. Deme na to. 

P: Haló tady Dáša 

K.R.: Tady je Karel Rychlý, rádio Evropa dvě. 

P: Nó ahój 

K.R.: Nazdar Dášo. Dášo, volala si 

P: Volala sem nó, ráno  

K.R.: Volala si, tak prosimtě, jaká je správná odpověď? 

P: Správná vodpověď je Dave Mustaine [dejv muštajn] 

K.R.: Jasně, je to tak, maximálně se můžem trošku hádat vo výslovnost, 

ale to je myslim v pořádku, důležitý je že to je on, ten chlápek, kterej 

začínal v Metallice, noa důležitý taky je, že ty teď v tuhlenctu chvíli 
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dostáváš videokazetu, na který je konzert Metalliky ze senfrenciskym 

symfonickym orchestrem, slyšíš to? 

P: Jo jo, super 

K.R.: Jak to tam (P: Mám radost) Neuvěřitelnej zážitek (P: Paráda) 

Neskutečnej. Dášo (P: Bezva) S kým se na to budeš dívat? 

P: Nó asi s přítelem, určitě 

K.R.: Asi s přítelem,  (P: Nó) takže prostě ňákej jako večerní program 

máte máte ňákej dobrej aparát jako ňákou velkou televizi a pořádný 

bedny? 

P: Nó celkem jó, celkem to de 

K.R.: No tak hele to bude ale lahůdka 

P: Jó už se těšim 

K.R.: Slyšim že ti tam zvoní telefon (P: Jó) že máš hodně práce, asi 

P: Jsem v práci no 

K.R.: Tak Dášo zůstaň mi na drátě ale jinak, a měj se hezky ahoj 

P: Díky moc, ahoj 

Karel Rychlý. Šest až devět, Evropa dvě. 

 

K.R.: Tak tohle, to je R. Kelly [ár kely] a jeho Turn Back the Hands of 

Time [trn bek dz hends of tajm]. Taky máme osum hodim padesát jednu 

minutu, e v podstatě sme ve finále. Videokazetu sme šťastně udali 

jednomu šťastnému výherci, respektive šťastné výherkyni, abych byl 

přesný, jako a zase prostě je to prostě je to ta štěstěna jako, moc těch 

ženskejch v tom slosování nebylo, jako, věřte mi, jako věřte mi dyž já si 

myslim že Dášu do toho vyhecoval jako spíš přítel a tak ale, taj toje toje 

jedno, to nebudeme řešit, důležitý je, že kazeta je na tom správnym 

místě, no a já pro vás mam vlastně do devátý hodiny už jenom jednu 

písničku. Budou to Ace of Base [ejs of bejs] a jejich C‘Est la Vie Always 
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Twenty One [selaví, ól vejs tuenyuan]. Mějte se moc hezky, přeju vám 

krásný ráno. 

Evropa dvě - doprava 

M: edne, zdraví vás Marcela a Taxi Praha deset osumdesát sedum, a 

my si povíme co chystá ministerstvo dopravy na příští rok. Sice už to 

mělo být schváleno letos, ale nějak se to opozdilo, takže od od e prvního 

ledna roku dvatisíce jedna by ministerstvo dopravy mělo vydat zákon, 

který bude platit, a to že například děti do dvanácti let budou mít 

povinnou dětskou sedačku, nebo například s rozsvícenými mlhovými 

světly se po městě bude dát jezdit pouze padesátkou, na dálnici 

osumdesátikilometrovou rychlostí v hodině. Telefonování z mobilního 

telefonu pouze e se specielní pří příručkou a přístrojem Hands Free 

[hends frí], ruce volné, abyste nemuseli prostě držet telefon a volant 

v rukou. Od listopadu do března se bude jezdit pouze s rozsvícenými 

světly; má to údajně zlepšit bezpečnost silničního provozu. A já se těším 

naslyšenou na Evropě dvě. 

 

K.R.: Je tady devátá hodina ranní, poslední dnešní ranní zprávy vám 

přináší Patrik Hezucký. 

 

 

M.Ř.: Jako švýcarské hodinky. Je přesně jedenác hodin, posloucháte 

Evropu dvě a já vám přeju hezké dopoledne. Marek, ahoj. 

 

M.Ř.: Zase jeden ze zásadních útoků na srdce jejich fanynek. To byli 

Backstreet Boys [bekstrít bójs], Show Me the Meaning of Being Lonely 

[šou mí d mínin of bíin lounly] na Evropě dvě. Máme přesně štvrt na 

dvanác, a tay mám takoou e zajímavost, aktualitu, spojenou s takovou 

s takovym bonbónkem, totiž možná ste slyšeli u Karla Rychlého ráno 
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dnes, pakliže ne, tak to bude pro vás nový, protože třiadvacátého února 

konzertuje tady v pražské Akropoli ameická skupina Bloodhound Gang 

[bladhaund geng], a že to sou chlapi ujeťácký pořádný, o tom svědčí i 

fakt že maj na pořadateli konzertu dost takový zásadní, zásadní nároky, 

poslouchejte: Během celého konzertu musí mit k dispozici dva litry 

vodky, Absolut, jeden litr Jägermeistera [jégrmajstra], cucavé bonbóny, 

mentolové žvýkačky, lentilky pro potřeby basáka, a pozor prosím pěkně 

rozdělené podle barev, jo, tři kartony piva no a dál a dál. Takže voni sou 

vopravdu hodně ujetý. Bode do džazda, tomu věřim. Jinak, u nás to bue 

pěkně klídek pro dnešní dopoledne, takže muzika, za chvíli Culture Club 

[kálčr klab], Do You Really Want to Hurt Me [du jú rily uont tu hrt mí], a 

taky Phil Collins [fil kolins] Strangers Like Me [strendžrs lajk mí]. A já 

vám přeju hezké dopoledne. Marek, ahoj. 

 

M.Ř.: Don't Be Stupid [dont bí sťupid], to byla Shania Twain [šenája 

tvejn] a její aktuální novinka na Evropě dvě těsně před půl dvanáctou. 

Ale ještě než vám řeknu co na vás čeká dál tady čtu, to co řeknu to slovo 

je ošklivý, ale sedí k tomu to co chce ten člověk udělat, je to humus, 

prostě, po vzoru zřejmě Moniky Lewinský nebo já nevim, bývalý 

exmanažer Ivety Bartošové o ní napsal knihu o jejích amantech a tak 

vůbec, to je, takle se v tom šťourat, to je ještě hnusnější než to co dělala 

ona. Ale poďme k muzice, Nek Laura Non C‘e [nek laura non če], Foo 

Fighters Learn to Fly [lrn to fláj], a taky Tal Batchman [tal bečmen] She's 

so high [šís sou háj]. Za chvíli, s Evropou dvě. 

 

Máš to mít, s Evropou dvě. 

M.Ř.: O dívce z vyšších sfér zpíval na Evropě dvě Tal Batchman, She's 

so high. Ahoj Lucko, přeju hezké dopoledne, tady je Marek 
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P: Ahoj 

M.Ř.: Co děláš teďka při dopoledni 

P: No já teď se chystam pracovat 

M.Ř.: A co děláš za práci, jesi to můžu vědět 

P: Já? Asi žehlit budu 

M.Ř.: Asi žehli budeš, to tě asi nebaví, viď? 

P: No, vůbec 

M.Ř.: Máš toho hodně?  

P: Ani né 

M.Ř.: A máš takový ty těžký jako košile (P: Né), a nebo máš jednoduchý, 

kapesníky a a ručníky a takový 

P: No tam to je dohromady všechno 

(smích) 

M.Ř.: Hele, vem prkno, vem žehličku, s chutí do toho a já ti zahraju 

(smích) co to bude 

P: No bude to písnička od Color Factory [kolor fektory], a bude to tak pro 

všechny co poslouchaj, pro sestru Hanu, která taky asi pracuje, pro 

bráchu, který ještě chrápe (M.Ř.: M hm) a pro vás tam do Evropy 

M.Ř.: Tak jo, díky, a pošlem to i těm co dou teďka žehlit, ostatně ono jich 

bude víc (P: Nó), jo? 

P: Jo 

M.Ř.: Tak se měj fajn, ahoj 

P: Ahoj 

 

M.Ř.: Tak to byli Color Faktory [kolor fektory] pro všechny dámy, které 

šly žehlit, a vůbec pro nás pro všechny. It's Always You [its ólvejs jů], jsi 

to vždycky ty. Teď máme přesně ze deset minut dvanáct hodin, my se 

pomalu budeme loučit, sme v tom dnešnim finále, ženský prominou, já 

se hrozně rád dívám dyž žehlí. Né je to fakt fajn. Noa mám pro vás 
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jenom (smích) nějakou muziku už jo, a to zkrátim. Jennifer Brown 

[dženifr braun] Life [lajf], a taky LEN Steal My Sunshine [stíl maj 

sanšájn]. S Evropou dvě. 

M.Ř.: Tak, a ještě předtim opět nabídnu telefon, nula dva deset 

sedumdesát, ještě než odejdu udělám někomu radost, a to v podobě 

pozvánky na dnešní taneční párty nazvanou Horečka páteční noci 

z Luďkem Hrzalem s Evropou dvě v klubu Mekka. Hity, oblíbené Brity, 

(smích) staré písničky, a jak znam Luďka von tam vobčas pustí i něco 

nového. Tady je Marek, Evropa, kdo tam? 

P: Marie 

M.Ř.: Marie? Marie voláš kvůli pozvánce do klubu Mekka? 

P: Ano 

M.Ř.: Ano? Řikáš to nejistě, voláš nebo ne? 

P: Volam (smích) 

M.Ř.: Jo? No tak voláš správně, já se tě rači na nic dalšího ptát nebudu 

(smích), vydrž na telefonu a pozvánka je tvoje, ju? 

P: Jo 

M.Ř.: Jo (smích) Tak jo. 

 

K.R.: Jo, zapnout mikrofon a oznámit že je dvanáct hodin, ahoj  

 

 

K.R.: Moby a Why Does My Heart Feel So Bad [uáj das maj hárt fíl sou 

bed], e proč se jenom mé srdce cítí tak špatně, je tady čtrnáctá hodina, 

připomínám že Moby bude šestého března konzertovat v České 

republice. Myslim že to bude koncert kterej rozhodně bude stát za to. 

Noa po tý čtrnáctý hodině mam pro vás připravenou další spoustu skvělý 

muziky, Na úvod Briana Adamse [brájena edemse], a nebo třeba Gloriu 

Estefan.  
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To nejlepší pro vás - hudební zprávy 

"Hi, this is Sean Kelly with Sixpence None the Richer, you're listening to 

music news with Patrik Bitomský on Europe two." Celý svět obletěla 

hitovka Kiss Me [kis mí]. Díky tomuto singlu se tak po dlouhých osmi 

letech proslavili Sixpence None the Richer [sikspenc non d ričr], kteří 

pocházejí z Texasu. Zakladatelem této kapely, která má pět členů, je 

Matt Slocum [met slokam]. První demáče vznikly v roce devadesát tři, o 

dva roky později byla na světě první deska. Na ní bylo dvanáct songů. 

Do roku devadesát osum stihli vydat ještě další dvě alba. Právě rok 

devadesát osum byl v historii kapely zásadní. Tehdy vyšel singl Kiss Me. 

V Americe se zalíbil tak, že byl zařazen na soundtracku k filmu She's All 

That [šís ól tzet]. Právě on byl taky nominován na cenu Grammy [gremy] 

v kategorii nejlepší popový kousek a nejlepší duet.Výsledky budou 

známy dvacátého třetího února, kdy proběhne slavnostní ceremoniál. 

Evropa dvě vám teď doporučuje další singl, There She Goes [dér ší 

gous], který měli původně ve svém repertoáru angličtí The L.A.‘s [d las]. 

Podle zpěvačky Sixpence None the Richer, která se jmenuje Leigh Nash 

[lí neš], je úspěch otázkou času. Prostě stačí přijít včas se správným 

songem do správné kapely a za správným vydavatelstvím. Patrik 

Bitomský, Evropa dvě. 

K.R.: Čtrnáct hodin, navrch dvě minuty. Tady je Karel Rychlý, jste 

s Evropou dvě. Příjemný odpoledne. 

 

K.R.: Ani nevím, jestli spolu v dobách, kdy oba dva účinkovali v Genesis 

[dženesis], někdy zpívali, Peter Gabriel [pítr gejbriel], Phil Collins [fil 

kolins], takhle mi to zní. V každym případě Genesis, The Carpet's 

Crawlers [the kárpits kroulrs]. Vy ste s Evropou dvě, tady je Karel 
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Rychlý, no a za chvíli nás čeká třeba Katrina & The Waves [ketrína en d 

vejvs], a spolu s ní výlet do osmdesátých let, Walking on Sunshine 

[uólkin od sanšájn].  

 

K.R.: Lightning Seeds [lájtnink síds], kapela vedená a v podstatě co se 

stálosti týče tvořená jediným členem, ty všichni ostatní se pořád mění a 

spíš sou takový studiový session [sešn], na který on si pozve něaký 

muzikanty, který mu to co on složí a nahraje nahrajou jako nazpívají a 

nahrajou ňáký ty katyrový party. Lightning Seeds, Life's Too Short [lajfs 

tů šórt], přesně v půl třetí. Za chvíli David Bowie [dejvid bouví], 

Thursday's Child [trzdejs čájld], a nebo taky George Michael [džórdž 

májkl] a Too Funky [tů fanky], na to se moc těšim, tady ve studiu pude 

volume výrazně doprava. 

 

K.R.: Musim se přiznat, chvílema mi to připadá naprosto neuvěřitelný jak 

strašně rychle ten čas letí. Aerosmith [erosmis], I Don't Wanna Miss a 

Thing [áj don uont to miz a sing], hit z filmu Armageddon, ve kterym 

ztvránil hlavní roli Bruce Willis [brůs vilis]. A sem o tom přemejšlel a řikal 

sem si je vůbec možný, že tohle je prostě z nějakýho roku devadesát 

osum, velkej trhák filmovýho léta roku devadesát osum tady u nás, přišlo 

mi to téměř nepravděpodobný, no ale už je to tak. A v současný době má 

v českých kinech Bruce Willis další svoje želízko v ohni, a řekl bych že 

co se jako svý kariéry týče, jako ňákejch mezníků, tak možná ještě 

zásadnější než je Armageddon. Ten film se menuje Šestej smysl, a 

prostě pokud ste ho neviděli, tak ho musíte vidět. Věřte mi, a ještě tam 

s nim hraje jeden malej kluk, já neznam jeho méno, prostě je to no nevim 

vopravdu nevim nevzpomenu si, ale nebejt jeho a Bruce Willise tak dost 

možná že ten film může bejt uplně vo ničem jako, sou výborný, vopravdu 
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jo. Pokud nevíte o čem mluvim, tak je to proto že ste ho neviděli, takže 

sio doplňte, je tady pátek, já myslim že to je přímo volá po tom, abyste 

takové během víkendu si skočili do kina já přestanu to rozebírat, 

popojedeme dál, čeká nás Metallica, Nothing Else Matters. Na Evropě 

dvě. 

K.R.: Tak a teď v tomhle okamžiku obracím list, a udeřím na zcela jinou 

strunu. Mam tady telefon nula dva deset sedumdesát, mam tady jeden 

lístek na dnešní večer do Mekky, kde se bude konat Horečka páteční 

noci. Je to hrozně jednoduchý. Pokud se někdo chce bavit dneska večer 

v rytmu diska sedumdesátých a osumdesátých let pod taktovkou Luďka 

Hrzala, kterýho myslim nemusim představovat, stačí když ten dotyčný 

zavolá na telefonní číslo nula dva deset sedumdesát. To je uplně 

všechno, co ten člověk musí udělat, protože ten lístek ode mě dostane 

jako bez jakýchkoliv obstrukcí a bez jakýchkoliv zatěžkávacích zkoušek. 

Tak schválně, uvidíme koho máme na drátě, tady je Karel ahoj 

P: Ahoj, tady Martin 

K.R.: Nazdar Martine, tak vyrazíme do Mekky? 

P: Jo jo, vyrazíme (K.R.: Vyrazíme) akorát eště nevim s kym, ale 

vyrazíme 

K.R.: Nó to si vyřešíš, na to máš v podstatě celý odpoledne, aby si 

obtelefonovával všechny svoje kamarádky prostě a všechny ženy kterým 

se dvoříš, a jedna hele já myslim že jedna z nich zabere 

P: Já doufam 

K.R.: Žejo, viď. Tak jó, hele, užij si to v Mecce, chlape, já ti držim palce 

aby to byla vopravdu dobrá zábava, i když se obávam že to je zbytečný, 

bude to dobrá zábava. Věř mi, žejo? 

P: To já taky věřim.  

K.R.: Je mi to jasný. Tak jó, zustaň na drátě, zatim se měj hezky, ahoj 

P: Díky, čau 
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K.R.: Prostě až do poslední noty do posledního taktu, Metallica, Nothing 

Else Matters. Noa teď už, teď už je tady patnáctá hodina, já se s váma 

loučim a přichází Martina Sokolová. Ahoj. 

 

 

M.S.: Jen díky novým technologiím může dnes nebožtík Freddie Mercury 

[fredí merkjůry] zpívat s Davidem Bowiem [dejvidem bouvím], nebo 

právě jako v tomhle případě Bob Marley [bob márli] s Lauryn Hill [lorin 

hil]. Bob Marley je už pomalu dvacet let po smrti, navíc tuto neděli by 

oslavil pětapadesát let, narodil se šestého února roku devatenácet 

čtyřicet pět, ale vždy tvrdil, to je zajímavý, že to datum není přesné. 

Nevim, kde ta pravda je, nicméně pro vaši informaci vychází nové album 

Boba Marleyho, menuje se Champ Down Babylon [čemp daun bebylon], 

na které Bobův synek Stephen Marley [stefn márli] oslovil Erycah Badu 

[erika bedu], extravagantního Busta Rhymes [basta rájms], Chucka D. 

[čaka dí], a dokonce taky toxická dvojčata Stevena Tylera [stívna tajlera] 

a Joea Perryho [džoua periho], aby oživili vzpomínku na krále reggae 

[rege]. Tak si tohlensto nenechte ujít, jinak sem vám taky chtěla říc že 

vám přeju nádherný páteční odpoledne s Evropou dvě. 

 

M.S.: Stejně tahle ženská vyzařuje neuvěřitelný množství energie, Tina 

Turner [tina tárnr] na Evropě dvě, Whatever You Need [uodevr jů níd], 

což je novinka z alba 24 7 [tuenyfór sevn]. Tak dneska je čtvrtýho února 

roku dva tisíce, určitě ještě vzpomenete na únor druhý roku dva tisíce, 

který byl po více než tisíci letech prvním dnem, kdy byly všechny číslice 

sudé, no a druhého druhý dva tisíce bylo také prvním datem od 

osumadvacátýho osmý roku osumset osumdesát osum, které 
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neobsahovalo ani jednu lichou číslici. A v letošním roce má být takových 

dat řada, jenom v únoru je jich devět, noa e dnešní datum je zcela 

logicky druhým sudým tohoto měsíce. A takže potom šestýho můžete 

znovu zapíjet, potom osmýho, desátýho, a tak dále a tak dále, až se 

upijete k smrti, ne to bych vám nepřála. Vrátíme se k muzice pěkně. Nick 

Kamen [nik kejmn] vás čeká, Gladiator, a taky Eurythmics [jůrytmiks], 

Seventeen Again [sevntýn egen] s Evropou dvě. 

Evropa dvě - doprava 

M.S.: Tak doprava nebude, jedeme dál. 

 

M.S.: No předpokládám, že už asi všichni víceméně tušíte, do čeho se 

teďka pustim, na telefonu nula dva deset sedumdesát teď někdo z vás 

získá poukázku na dnešek vlastně, do Mekky na Horečku páteční noci 

s Luďkem Hrzalem, ta poukázka je pro dva, takže partnera klidně sebou, 

jako dobrovolnosti se meze nekladou, haló, haló 

P: Tady Martin 

M.S.: Nazdar Martine, tak Martine, jak je 

P: Nó docela to de, eště sem v práci tak do šesti 

M.S.: Do šesti, počkej ty to fakt držíš v práci do šesti, to jako musíš, nebo 

P: Musim, neska mam službu 

(smích) 

M.S.: Jééžiš, to ti nezávidim. Hele Martine, nicméně prostě dnešní večer 

se můžeš jít pobavit do Mekky, jo (P: M hm) a už si někdy v Mecce byl 

vůbec 

P: Jednou sem tam byl, vyhrál sem už jednou dva lupeny, takže 

M.S.: A a spokojenost jako proběhla, jó 

P: Spokojenej 

(smích) 
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M.S.: Hele a na ňáký zajímavý akci v poslední době, nebyl si náhodou, 

že bys mě tak trošku třeba naštval žes byl na výborný akci a já tam 

nebyla 

P: No to sem nebyl protože tendle měsíc sem byl v práci vod rána do 

večera, soboty, neděle 

M.S.: Aha, jéžišmarja, tak to je mi tě líto (smích) Hele Martine nicméně 

přeju ti nádhernej víkend, a aby ses dobře bavil, jó dneska večer? 

P: Díky, ahój 

M.S.: Ahoj 

 

M.S.: Seventeen Again, to byli Eurythmics na Evropě dvě, tak sem se 

před chviličkou dívala na jak vypadá víkend co do počasí, nic moc 

přátelé, má být v zásadě teplo, v neděli dokonce až osum stupňů Celsia 

jo, nad nulou, prostě asi předčasně přichází jaro, jinak má být ale 

oblačno až polojasno, přeháňky, já vim že by určitě bodly přeháňky 

sněhové, ale při těch osmi stupních nad nulou o tom celkem pochybuju, 

jinak na horách sníh je jak sem se koukala na sněhové zpravodajství tak, 

dá se říci že všude nějaký ten centimetr najdete, takže pokud můžete, 

jeďte prostě lyžovat, pěkně na čerstvej vzdoušek, ať z toho taky e z toho 

víkendu něco máte. Ste s Evropou dvě, no a já vám zy chviličku 

z muziky nabídnu Jennifer Lopez [dženifr lopéz], za taky Foo Fighters 

[fúfajtrs], Learn to Fly [lrn tu fláj].  

Šest až devět, Leoš Mareš, Leoš Mareš. Evropa dvě. No konečně zase 

český film. Menuje se Ene bene. Mám pro vás od pondělí filmový ceny. 

Kdo tam hraje? Matka s dcerou ve skutečnosti i na plátně, Iva Janžurová 

s dcerou Theodorou Remundovou, taky Eva Holubová a Leoš 

Suchařípa. Mimochodem hezký křestní méno. Tak v pondělí v šest ráno 

čau.  

Evropa dvě - doprava 
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M: Krásné odpoledne, tentokrát už to snad vyšlo, já všechny posluchače 

Evropy dvě srdečně zdravím a přeju šťastnou cestu a máme tady 

dopravní zprávy. Wilsonova ulice ve směru do centra stojí až od 

Holešovic, takže úplná zácpa, na Praze deset na Vršovické ulici pod 

viaduktem ve směru do centra se měří rychlost, ale sou tam už celé 

odpoledne, Rašínovo nábřeží do centra mezi trojkou a čtyřkou. Ječná 

s Žitnou se zatím drží na trojce, na Sokolské je docela pohoda, 

Rumunská je taky průjezdná, Francouzská je v taky dobrá, ale na Ruské 

ulici při odbočení do Moskevské je dopravní omezení přímo v křižovatce. 

Žitná do centra pohoda a Chotkovy sady zatím volně průjezdné. To byly 

ty nejdůležitější dopravní zprávy a my se zase uslyšíme v příští vysílací 

hodině na Evropě dvě. 

 

M.S.: Tak už můžu, na Evropě dvě to byli Foo Fighters a Learn to Fly, 

dneska je čtvrtýho února roku dva tisíce, jenom pro úplnost k tomu e 

dnešnímu dni e doplním, že se e čtvrtého února roku osumnáctset 

dvacet narodila česká spisovatelka Božena Němcová, jinak bude taky 

šestnáct hodin, předpokládám že i vy cítíte jak se každou e minutou 

přibližujeme k víkendu, což je podle mýho jedna z nejkrásnějších 

představ, i když, i když no neni nó, ale dobře, nicméně po šestnáctý 

hodině z muziky vám nabídnu Celine Dion [selin dion], a taky Alanis 

Morisette [alanis moriset]. Evropa dvě. 

 

M.S.: Šestnáct hodin, jste s Evropou dvě, noa dneska má zprávy Jiřka 

Ungerová.  

 

 

M.S.: Toe swing! Osumnáct hodin, k tomu půl minuty, je tady Leoš 

Mareš, čeká vás Pepsi Top dvacet s Evropou dvě.  
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L.M.: Už tři týdny má náš žebříček tři první místa naprosto stejná: na 

třetím místě kapela Five [fájv], druhá Jennifer Lopez [dženifr lopéz] a 

jedničku stále obhajuje Celine Dion [selin dion]. Uvidíme, jestli v první 

únorový hitparádě v roce dva tisíce nastane konečně něaká změna, a já 

mám takovej pocit, nevim proč, že se tak stane. Kromě toho, v normální 

dvacítce letí přímo nahoru neuvěřitelnou rychlostí singl Sex Bomb 

[sexbomb] neboli Sexbomba, a další mladá sexbomba jmenovitě Britney 

Spears [britny spírs] dosahuje e velkejch úspěchů s novym hitem Born to 

Make You Happy [bórn tu mejk jú hepy]. Ahoj, já sem Leoš Mareš, 

opravdu vás vítám u nejnovějšího vydání Pepsi Top dvacet. Začínáme 

čtyřmi hitparádovými tipy, ještě předtim než se do nich pustíme rád bych 

upozornil na flashback [flešbek] pro tento týden, budeme se dívat do 

roku devatenáctset osumdesát osum, kde byl boom [bům] takovejch 

tech hezkejch, melodickejch, popovejch písniček, jó, čeká nás Kylie 

Minogue [kájlí minog], Tiffany [tifany], a nebudu dál prozrazovat, prostě 

počkejte si na to. Slíbil jsem hitparádový tipy, poďme na to. 

Pepsi Top dvacet na Evropě dvě 

L.M.: Doufám, že se vám bude poslouchat naše hitparáda stejně tak 

pohodově jako začíná první hitparádový tip, dámy a pánové, tady je hit 

Rise [rájs] a zpěvačka Gabrielle [gejbrijel].  

 

L.M.: Když se řekne [rájs], možná vám naskočí na mozku rejže, ale tohle 

je [rajs] psáno ze s, rise [rise] to byla Gabrielle, já už sem to řikal jednou, 

v hitparádě protože minulý týden sme tudle písničku hráli v rubrice Co 

teď nejvíc frčí ve světě, zopakuju to, samořejmě byl použit klasický motiv 

Knocking on Heaven‘s Door [nakin on hevns dór], v originále od Boba 

Dylana [dylena] z roku devatenáctset sedumdesát tři. Tak to byl 
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pohodový začátek a první hitparádový tip a přátelé, je tady Ondřej 

Hejmič, Ondřej Hejma už natočil tolik desek, dokonce hrál i v muzikálu, 

ale že by jako rapoval [repoval], to přišlo až s Psim životem.  

 

L.M.: Tak milí, který běháte sakra v jednom kruhu, myslim si že tohle se 

vydařilo, Žlutej pes a druhý hitparádový tip.  

Posloucháte Pepsi Top dvacet na Evropě dvě 

L.M.: Co se týče hitparádových tipů, asi ste si spočítali, že sme 

v polovině, nó a teď zahájíme tu druhou půlku skutečně královskym 

singlem, menuje se taky King for a Day [king fór edej], přátelé na Evropu 

dvě přichází J.K. [džej kej] a Jamiroquai [džami rokuaj]. 

 

L.M.: Neskutečnej interpret, navíc majitel sbírky superrychlých vozů, 

nedávno dyž si koupil dvě nová Lamborghini [lambordžíny], tak se ho 

přátelé ptali, proč si koupil uplně dvě stejný auta, on řikal že nejsou 

vubec stejný, že jedno řadí víc e jako líp při třechapůl tisících otáčkách, 

jedno při čtyřech tisících. Jinak ty Lamborghini v Diablo [dájablo] byly 

přátelé uplně stejný, a obě dvě stály a taky stejně, stopadesát tisíc 

dolarů. Ještě mě docela baví, že si kupuje takovýdle auta, a přitom 

v okruhu jeho bydliště neni polovin e povolená větší rychlost než 

devadesát. No, nechme to bejt, poďme na čtvrtý hitparádový tip, což už 

je Eric Clapton [erik kleptn] s tanečnim rytmem. Tady je. 

 

L.M.: Tak co se týče horkých novinek, je to uplně všechno pro tento 

týden, pro první únorové vydání Pepsi Top dvacet v roce dva tisíce, 

mysim si že se, že ste si vybrali, byla tady zpěvačka Gabrielle, Žlutej 

pes, Jamiroquai [džami rokuáj] a teď Eric Clapton.  
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Když chceš víc muziky, dej si Pepsi Top dvacet. Ask for more [ásk for 

mór] na Evropě dvě.  

 

L.M.: Vstoupili sme mezi nejlepších dvacet pro tento týden, no a do 

hitparády se vrací Ricky Martin [riky mártin], zcela překvapivě s pomalou 

baladou All I Ever Had [ó aj evr hed]. 

 

L.M.: Tak to byl velmi pomalej začátek naší hitparády, my sme vás už 

informovali o tom že Ricky Martin před Silvestrem radikálně změnil 

image [imidž], když se nechal obarvit na blond, jenže pozor přátelé, 

paparazziové [paparaciové] ho objevili, vyfotografovali, a když Ricky 

Martin viděl svoji blonďatou hlavu v bulvárních novinách, strašně se 

leknul jak vypadá, okamžitě šel do ložnice, vyndal nůžky a sestříhal se 

na strašně kraťounkýho ježečka. Takže pokud byste třeba hledali teďka 

ňákou blonďatou hřívu, tak Ricky Martin je teďka strašně nakrátko, 

uvidíme jesi se nechá obarvit zpátky nebo jesi mu ten blond ježek 

zustane. Každopádně teď už můžeme oslavovat kapelu Těžkej Pokondr, 

která se stále udržuje mezi nejlepšími dvaceti se singlem Vinetů. 

 

Flashback [flešbek] 

L.M.: Tak přátelé před námi první pohled do minulosti, a přichází zásadní 

song, pro někoho určitě, ze zásadního filmu. Hříšnej tanec to se to sme 

snad skutečně viděli uplně všichni, noa první únorová hitparáda 

znamenala velkej úspěch v roce osumdesát osum pro Patricka 

Swayzeho [patrika suejzího].  

 

L.M.: Nějak se nám to dneska jako pomalu vleče ta hitparáda, nemyslim 

že by byla nudná, ale prostě něak je plná samejch pomalejch balad já 
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myslim ale že to je takle jako příjemná změna, protože pomalý písničky 

se prostě líběj, a líbily se vždycky, to byl velkej hit roku osumdesát osum, 

eště nás čekaj dneska dva, ale teď poďme zpátky do roku dva tisíce. 

Čeká nás aktuální hit číslo osumnáct, a tam je už čim dál tim známější 

kapela Him. S aktuálnim hitem Join Me [džójn mí].  

 

L.M.: Tak to byl další hit Pepsi Top dvacet, a teď nastražte uši prtože nás 

čeká e novinka, ale neni to písnička 

Ask for More [ásk for mór] na Evropě dvě.  

L.M.: Tak jak ste si určitě všimli máme novou upota upoutávku na Pepsi 

Top dvacet, a je to proto že pro rok dva tisíce se partnerem Pepsikoly 

stal Robbie Williams [robí uiliems], který právě pro Pepsikolu natočil 

tuletu speciální písničku, která se menuje Ask for More [ásk for mór]. 

Tak, s tou se budeme teďka jaksi e vídat, nebo slýchat se s ní budeme 

poté co jaksi Robbie Williams [viliems] vystřídal Janet Jackson [dženet 

džeksn] s Ricky Martinem. Pojďme dál, čeká nás další hit na Evropě dvě 

pro únor roku dva tisíce, kapela která je mezi nejlepšími dvaceti s I Knew 

I Loved You [aj ňú aj lavd jú] už strašně dlouho, takoví veteráni – 

Savage Garden [sevidž gárdn] 

 

L.M.: Tohle je Pepsi Top dvacet, já sem Leoš Mareš, a přátelé Zeleného 

údolí, a přátelé rychlých motorů, teď konečně na šestnácce nakopneme 

hnědku: Eiffel 65 [ajfel sixtyfájv]. 

 

L.M.: Zpěvačka, kterou nedávno ještě vůbec nikdo neznal a teď 

překonala obrovskejm skokem všdchny svoje kolegyně a je mezi 

nominovanými na americkou Grammy [gremy], sama se k tomu vyjádřila 

že je obrovsky šťastná a překvapená, zaskočená svým úspěchem, to byl 
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její velkej hit I Try [aj tráj], v pořadí už druhej v Pepsi Top dvacet. Jenom 

pro orientaci, ten první se menoval Do Something [dú samtin]. Noa 

pokud vám trošku chybí stará muzika, tak je tady druhej flashback 

[flešbek] právě teď. 

Flashback 

L.M.: Noa poďme na ten optimismus, na tu veselost, Kabriolet, film 

s tanci o videoklipu, Kabriolet, Kylie Minogue, sluníčko, prostě krásnej 

den, pohoda, no. Tak taková byla hitparáda v únoru roku devatenáctset 

osumdesát osum a druhé nejúspěšnější dění. Kylie Minogue I Should Be 

So Lucky [áj šud bi sou laky]. 

 

L.M.: Já vim že mam takovou pořád jako obrazotvornost, ale prostě, mně 

to nedá, jen co jsem vám jako tošku roztáh ty oblaka, timle hitem z roku 

devatenáctset osumdesát osum, od Kylie Minogue, tak teď znovu 

zatahuju, protože se zatahuje nad celým světem. Noa jedinej kdo s tim 

může něco udělat je James Bond [džejms bond].  

Přátelé sme v aktuální dvacíce pro tento týden, na místě číslo čtrnáct, a 

tady jsou Garbage [gárbidž]. Jeden svět nestačí The World Is not 

Enough [d uórld is not inaf].  

Myslíte si dže Jamese Bonda [džemse bonda] zabijou? Hm… 

 

L.M.: Tak to byla Melanie C [melani sí] a její Severní hvězda, poslední 

písnička která se nám vešla do první hodiny Pepsi Top dvacet, noa pode 

mnou teďka jeden takovej jako rytmus, kterej mimochodem taky pochází 

z muziky Spice Girls [spájs grls], noale to teďka neni vubec důležitý, 

přátelé, Melanie C byla spatřena v objetí s jednim mužem, pár hodin 

poté e dementovala zprávu, že by s nim ně něco měla, dokonce použila 

výraz že pro něj e že pro mě skutečně vubecnic neznamená, je to jeden 
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britskej herec, méno neni důležitý, prtože ho neznáte, možná znáte seriál 

Brookside [bruksájd], tak e v tomhle seriálu tento herec hraje, noa 

přátelé o dalších pár hodin poté co prohlásila že pro něj (smích) že pro ni 

vubec nic neznamená, tak se znovu vobjímali no a měli ňák jako 

pocuchaný voblečení. Tak vidíte, tolik Melanie C, která to jako tak na nás 

tady hraje nějak nebo skovává, každopádně my sme na to stejně přišli. 

Tak to byla první šedesátiminutovka pro první únorový týden v roce dva 

tisíce, noa teď nás čeká ta finálová hodina, tak zůstaňte s námi. 

 

 

L.Ho.: Bellini, Samba je Janeiro [samba de žanérou], a jako by mu to 

nestačilo, tak toe pozvánka pro toho onoho, za chvíli bude deset hodin, 

takhle, ono už bylo vlastně ale odtikáme to až za chviličku, a potom 

budou takový lidi jako Belinda Carlisle [belinda kárlájl], třeba, In Too 

Deep [intu díp] vám pustim. 

 

L.Ho.: Prostě a rychle, ještě jednou, deset hodin, jedna minuta, Belinda 

Carlisle, Macy Gray a t d. 

 

L.Ho.: Takle to zní, když se spojí když spojí síly Gloria Estefan [gloria 

estefan] a Miami Sound Machine [majami saund mešín], Bad Boy [bed 

bój]. Za chvíli vám pustim zase spojení Bona Voxe z U2 [jů tů] a člověka 

který je z Fugees [fjůdžís], a nejenom, řiká si Wyclef Jean [vájklf džín], 

takže vám pustim New Day [ňjů dej], záležitost, no ale předtim, erytmus 

který mě bere, takže si troufám říct že Evropa dvě bude mít za chvilku 

opravdu rytmus který, který který bere spousty lidí, a nedávno tady byl, 

nebo už dávno David Koller, já mu něco pouštěla na chviličku a jemu se 

to moc líbilo, a chtěl říc jako že to je erotický, že to je dobrý, a řekl Hele, 



 III-106 

hele, v tom je v tom je fakt. A byl to fakt, že tam byl fakt, a já myslim že 

v tomhletom taky je. Evropa dvě 

 

L.Ho.: Tomu se říká český spelling, Love, Narvan, řiká o sobě, že je, 

nebo jak to řiká, já su vtipný kořen. Hm, tak třeba. Ještě ste si to 

nekoupili?  

 

L.Ho.: Muž, co spadl na zem, David Bowie [dejvid bouví], a ten druhý, 

Freddie Mercury [fredí merkury], a a ti třetí, Queen [kvín], a Under 

Pressure [ándr prešr]. A mě napadlo, nebo mě né, včera nás napadlo, 

s kamarádama, že by mohla bejt soutěž o nejintenzivnější život, a že by 

to bylo skvělé kdyby si každej člověk myslel, že by vyhrál. Já si o třeba 

myslim žeo. Nevim jestli vyhraju, to neni důležitý, ale myslim si to že 

bych vyhrála soutěž o intenzivní život. Haha. Life's Too Short [lájfs tů 

šórt], je to tady příliš krátký, na to jak je ten život intenzivní. Lightning 

Seeds [lájtning síds], budou Corrs [kors], to bude Irsko, příde 

latinoamerický Ricky Martin [riky mártin], Evropa dvě 

 

L.Ho.: Kdybych řekla jenom bon [bon] a šla, tak to by bylo moc prudký, 

protože Ricky Martin [riky márten], toje energická střela, já vam pustim 

za chviličku fakt ukolébavku, Wet Wet Wet [uet uet uet], tak mezi tim 

taková páka jako takový tý hudební trip od Patrika, mějte se moc moc 

moc třeba taky úplně, ha, ahoj 

Novinky z hudby. Fatboy Slim [fetboj slim] má veliké plány. Britský DJ 

[dý džej] se nechal slyšet, že má velkou radost z toho, že o spolupráci 

s ním požádal kytarista slavné skupiny Oasis [oejzis] Noel Gallagher 

[noel geleger]. Bude to určitě velmi zajímavé. Já teď připravuji nové 

album a doufám, že výde má spolupráce jak s Noelem, tak i s Princem, 
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uvedl Fatboy Slim alias Norman Cook [nórmen kůk]. Patrik Bitomský, 

Evropa dvě. 
 

 

 

K.K.: Píšťalky, kytárky, prostě pohodička, na Evropě dvě Rod Stewart 

[rod sťjůart] a Ooh la la [ú la lá]. Loňský hit, který uzavřel tu uplynulou 

hodinku, protože teď sou dvě minuty po páté, je sobotní ráno, přeju vám 

hezkej začátek víkendu, s Evropou dvě. 

 

K.K.: Vzhledem k tomu, že páteční noc je za námi, a vzhledem k tomu že 

páteční noc bývá pro řadu z nás e takovou jedinou možností jak tak ňák 

bez takové té myšlenky že druhý den musíme vstávat, odcházíme na 

různá setkání, mejdany, prostě společenské akce, možné je, že pro vás 

dnešní sobotní ráno je mírně dramatické, ja doufám že to není tak 

hrozný, a budu vám hrát. Voyage, Voyage [vojáž vojáž] 

 

K.K.: Troufam si tvrdit, že videoklip k tomuhle hitu byl minimálně stejně 

dobrej jako jako Pohyby, na Evropě dvě od Lucie. Ale mluvit o 

videoklipech na rádiu, to je vždycky tak trochu malé faux pas [fopa], 

takže já, já to nebudu příliš rozpitvávat. Co vás čeká a nemine? Na 

Evropě dvě rozhodně Texas, taky ATB [ej tý bí], a nebo Tina Turner [tina 

tárner], ovšem teď si dáme All Saints [ólseints]. 

 

K.K.: When the Heartache Is Over [uen d hártek is ouvr], na Evropě dvě 

Tina Turner, krátce po třičtvrtě na šest, dáma která se vrací ze všemi 

superlativy, o kterých se zřejmě jí ani nám ani nesnilo. Ale je zpátky a je 

to dobře. No a na Evropě dvě do té šesté ještě Ricky Martin [riky 

marten], taky Lightning Seeds [lajting síds], no a teď jedna vzpomínka 
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na velký fenomén irské rockové hudby – Need You Tonight [níd jů tunajt, 

INXS [inexes] a Mick. 

 

K.K.: Jsou hity, který účinkujou líp než kafe po ránu, a tohleto, to byl 

jedna z nich. Mike and the Mechanics [majk an d mechaniks] a Over My 

Shoulder [ouvr maj šouldr]. Minutu po šesté hodině na Evropě dvě, přeju 

vám krásné sobotní ráno. 

 

 

Kazeta V. 

 

P.K.: Devátá hodina ranní odbila, a to sebou přináší poslední ranní 

zprávy s Jiřinou Ungerovou na Evropě dvě. Ahoj 

J.U.: Ahoj, hezké vstávání, je sobota pátého února. Václav Klaus se 

moci nevzdává, už se vidí na premiérském křesle. Svět splnil své hrozby, 

na Rakousko uvalil klatbu a sankce. Rakušáci vyšli do ulic a na hlavu jim 

pršelo z vodních děl. Dneska můžeme i my zmoknout: bude oblačno a 

devět nad nulou.  

Zprávy Evropy dvě 

Václav Klaus vypustil mediální balónek. V tisku se nechal slyšet, že by 

mu nebyly proti srsti námluvy s Unií svobody a že by dokonce znovu vzal 

premiérské křeslo. Unionisté to ale vidí jako provokaci, která má rozbít 

čtyřkoalici. Nic takového se prý ovšem Klausovi ani náhodou nepovede. 

Počítačový podvod poslal za mříže výtečníky, kteří se pokusili okrást 

ostravskou Unionbanku. Trojlístek pachatelů se z pohádkových milionů 

neradoval dlouho. Dostal sedumapůl a šest let natvrdo. Řidiči ve velkém 

odhlašují plechové miláčky. Jenom loni takhle vypadlo z evidence půl 

minionu aut, za které už majitelé nechtěli platit povinné ručení. Když totiž 

nezaplatíte, můžete podle nového zákona zacvakat až dvacetitisícovou 
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pokutu. Západ se točí k Rakušanům zády. Ihned poté, co prezident 

Klestil podepsal jmenovací dekret vládě složené z lidovců a svobodných, 

západ utáhnul Rakousku kohoutek. Německo, Španělsko, Finsko, ale i 

další státy daly včera na vědomí, že s alpskou zemí omezí vztahy. Ani 

samotní Rakušané nejsou z nové vlády nijak nadšení. Demonstranty 

nerozehnala ani tma ve Vídni. V ulicích se křičí proti nové vládě 

nacionalistů s lidovci. Před půlnocí zkropila policie davy vodním dělem. 

Jako odpověď dostali muži v uniformách spršku z dlažebních kostek. 

Nedělní utkání hvězd zámořské NHL [en há el] v Torontu nakonec 

ozdobí osum českých hráčů. Dominika Haška totiž nahradí český 

gólman Roman Turek. Výběry kontinentů Ameriky a Evropy se proti sobě 

postaví už potřetí v historii. Mimochodem, oba předešlé duely vyhráli 

zámořští hokejisté. Já vam přeju krásný den a příjemné vstávání 

s Evropou dvě a s Petrou Krajčinovič. 

 

P.K.: Bulháři a JAR na Evropě dvě, a tady už sou Texas se svým 

posledním singlem When We Are Together [uen uí ár tugedr]. Přeju 

krásné ráno, s vámi je Petra, ahoj 

 

P.K.: Slyšeli ste Garbage [gárbidž], The World Is Not Enough [d úrld is 

not inaf] na Evropě dvě v půl desáté přesně. S vámi je Petra Krajčinovič 

a v tuto chvíli už i Wamdue Project King of My Castle [vamdú proudžekt 

king of maj kásl]. Když se mnou vydržíte, uslyšíte ještě ABBU, Lucii, Tinu 

Turner [tárnr] nebo George Michaela [džordže majkla]. Krásný den. 

 

P.K.: Tak takhle na začátku devadesátých let viděl George Michael 

svobodu. George Michael na Evropě dvě a Freedom [frídom], deset 
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minut do desáté hodiny, a vy se můžete těšit ještě na Stinga a Buty. 

S vámi je Petra, mějte se fajn. 

 

 

K.R.: Třináct hodin, navrch jedna minuta. Jste stále s Evropou dvě, čeká 

nás spousta muziky. Ahoj 

 

K.R.: Tak tohle, to byla Britney Spears [britny spírs], já koukám na 

hodiny. Přesně za nějakých no přesně za nějakých šedesát minut 

začínaji naši tenisti hrát podle mě rozhodující utkání tohohle kola 

Davisova [dejvisova] poháru, tak jim držte palce. A tohle sou Ten Sharp 

[ten šárp].  

 

K.R.: Čas letí, já sem vám prakticky ani nestihl popřát dobrou chuť, tak 

no dobře no, s křížkem po funuse krátce po půl druhý na Evrope dvě, 

Těžkej Pokondr 

 

K.R.: Třináct hodin padesát dvě minuty, už spolu moc dlouho nebudeme, 

do štrnáctý hodiny nám zbývají prakticky už jenom Roxette [rokset] a A 

One [ej uan]. Mějte se hezky a v pondělí ahoj 

 

R.H.: Za chvilku tu bude čtrnáctá hodina, jste s Evropou dvě, a s vámi už 

je Renáta Hojdarová 

 

 

R.H.: Odbila nám sedumnáctá hodina, na Evropě dvě jsou připraveny 

další zprávy a opět je tu s nimi Jiřina Ungerová. 

J.U.: Já vám opět přeju hezké odpoledne. Hluchoněmí dnes bojovali za 

svá práva na Staroměském náměstí. Michael Žantovský si dnes nebral 
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servítky při hodnocení Klause. Itálie vypudí z městských ulic auta každou 

čtvrtou neděli v měsíci. I zítra bude teplo – osum až dvanác stupňů a 

polojasno.  

Zprávy Evropy dvě 

Neslyšící a sluchově postižení dnes bojovali za svá práva na pražském 

Staromáku. Demonstrace měla upozornit na to samé, kvůli čemu před 

časem protestovali nevidomí, na nerespektování práv a potřeb 

nedoslýchavých lidí. Stát jim totiž značně zkrouhnul dotace. Senátor 

Žantovský dnes zpucoval Klause za jeho postoj k Rakousku. Klaus 

kritizoval Evropskou unii za uvalení sankcí na Rakousko kvůli účasti 

nacionalistických Svobodných v tamní vládě. Podle Klause je to 

zasahování do suverenity státu. Postoj Klause je podle Žantovského 

katastrofální. Do Brna se dnes sjeli snad všichni milovníci psů z celé 

zeměkoule. Do zítra se tu během mezinárodní výstavy musí vybrat psí 

šampión roku dva tisíce. Psích kandidátů je na tři tisíce. Vedle toho se 

bude soutěžit i o nejlepšího vystavovatele, nejlepší chovatelskou skupinu 

a nejkrásnější psí pár. Vědci a experti varují Spojené státy před bioteristy 

e (smích) bioteroristy. Zhruba tři stovky odborníků se na sjezdu v San 

Diegu shodly na tom, že tak během pěti až deseti let napadnou teroristé 

ve Spojených státech viry neštovic nebo slezinnou snětí. Specialisté se 

tak snaží upozornit na to, že svět není na takový útok připravený. Itálie 

chce být za zdravější a za krásnější. Proto napříště každou čtvrtou neděli 

v měsíci zmizí z ulic sto pěta čtyřiceti měst všechna osobní auta. Přísný 

zákaz má přispět ke zlepšení kvality vzduchu třeba v centrech Milána, 

Říma, nebo i Florencie. Možná se chce Itálie přiblížit kanadskému 

Vancouveru [venkůvru]. Tohle město podle odborníků nabízí 

nejkvalitnější život co se týká třeba lékařské péče, bezpečnosti a 

hospodářské úrovně. Kvalitně se žije i v Curychu, Bernu a Ženevě. 



 III-112 

Praha nebo jiné české město se v žebříčku jaksi neobjevilo. Já vám 

přeju krásný podvečer s Evropou dvě a s Renatou Hojdarovou.  

 

R.H.: Jak se a Chinaski [činaski] na Evropě dvě. Cry Me a River [kraj mi 

a rivrr], to už je Joe Cocker [džou kokr]. Máme sedumnác hodin dvacetři 

minut. 

 

R.H.: Dávejte si velký pozor na to když někam jedete, na co si také 

sednete. Mně se podařilo včera si sednout u jednoho taxikáře ve voze na 

okurku, no docela se mi to neveplatilo. Kalhoty, kalhotám se to trošku 

nelíbilo, ovšem poďme k něčemu příjemnějšímu, k O.M.D. [ou em dý] a 

k jejich procházce po mléčné dráze teď na Evropě dvě. Máme sobotu, 

pátého února.  

 

R.H.: Je osumnác hodin, poslední odpolední zprávy na Evropu dvě 

přináší Jiřina Ungerová. Krásnej večer. 

J.U.: I já vám přeju krásný večer. 

 

 

M.Ř.: Je přesně dvacet hodin, posloucháte Evropu dvě, a právě startuje 

sobotní Dance Extravaganza [denc etravaganza]. Hezký večer! 

 

M.Ř.: Za jedenác minut půl deváté, posloucháte Evropu dvě, je tady 

sobotní Dance Extravagnaza já vás všechny zdravim, tady je Marek 

Řeřicha, no a pro dnešní večer mam toho hodně. Zařadil sem hodně 

starých i nových, ta byla třeba před chvílí, ??? [tíš sark] a Music [mjůzik], 

a tady je naopak stará. Duke [ďjůk] a So in Love with You [sou in lav 

uitjů]. Na Evropě dvě. Hezký večer! 
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M.Ř.: Tak co tomu řikáte, za námi první z několika částí sobotní Dance 

Extravaganzy na Evropě dvě. Část, které můžeme řikat též whomping up 

[vampink ap]. Jako poslední Jamiroquai [džimyrokuej] a Kanneth Heat 

(???), a teď si dáme Something Tunes [samtin ťjúns] (???), a vy teďkon 

slyšíte třeba Unique Two [júnik tú], Alici D.J. [alici dý džej], Shamen 

[šimejn], a teď Kim Lucas [lukas] All I Really Want [ól aj rely uont]. 

Evropa dvě. 

 

M.Ř.: Tak jak můžete slyšet sami dnes vám nabízim opravdu vše, tohle 

byl Sash [saš] a Le Soleil Noir [l soleil noa], podíváme se na další 

muziku. (smích) Jo, ale moment, teď jsem zmáčkl úplně něco jinýho, teď 

poďme na to, máme přesně jednadvacet hodin dvě minuty k tomu, 

sobotní Dance Extravaganza, Marek, hezký večer. 



 V-1  

PRAKTICKÝ PROJEKT 
 

 Mým projektem jsou tři zpravodajské relace. Na základě rozboru 

jazykové stránky zpravodajství Evropy 2 jsem sestavila jednu z relací 

(č. 1); další dvě se vyznačují odlišnými jazykovými prvky 

(komplikovanější větná stavba, jiný komunikační záměr sdělení atd.). 

Všechny tři relace se týkají stejných témat, každá je ovšem pojímá 

jinak. Rozdíly jsou patné jak v použitém výrazivu, tak v syntaxi, tak i 

v celkové stavbě zpráv (např. používání domicilu v jedné z relací). U 

některých zpráv se částečně liší i obsah; v rámci strukturního a 

funkčního modelu jazyka jsou ovšem stavba textu a způsob, jakým má 

text působit, zahrnuty do jazykových prostředků.  

Způsob, jakým jsou zprávy napsány, by bylo možné hodnotit 

z hlediska „rozhlasovosti,“ z toho, jak respektují pravidla rozhlasového 

zpravodajství; to ovšem není předmětem práce.  

Praktické ohodnocení relací provedl šéfredaktor zpravodajství 

rozhlasové stanice Evropa 2 (a Frekvence 1) Miroslav Škoda. Měl 

vybrat, kterou z relací by si případně zvolil do svého vysílání. Rozhodl se 

pro relaci č. 1. Tím potvrdil, že zjištěné závěry jsou platné. 
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RELACE 1 

 

V Maďarsku jednají prezidenti, v Polsku zase premiéři. Ve sněmovně si 

založili vlastní odbory, a je z toho poprask. CET 21 a ČNTS nejspíš 

neměly v pořádku hospodaření. Ve vzpírání padá jeden rekord za 

druhým. Zítra nás opět čeká letní počasí. 

 

Vítám vás u večerních zpráv. 

 

V Maďarském Székésféhérváru se sešlo 11 prezidentů 

středoevropských zemí. Vedli tam řadu neformálních rozhovorů, které se 

točily hlavně kolem Balkánu. Dohodli se, že nejdůležitější je naučit se žít 

a spolupracovat s etnickými menšinami. Prezident Havel přispěl do 

debaty několika výroky na adresu Ruska. Kritizoval ho za postoj 

k Čečensku a NATO.  

 

Premiér Zeman oproti tomu rozdával bonmoty v polském Hnězdně. Tam 

se sešli předsedové vlád zemí Visegrádské čtyřky a Německa. Kancléř 

Schröder si se Zemanem popovídal o tom, kdy by mohla Česká 

republika vstoupit do Evropské unie. Shodli se, že by to mohlo být v roce 

2003. Oba si také pochvalovali vztahy mezi oběma zeměmi: jsou prý 

nejlepší od roku 1990.  

 

Rusové a Bělorusové od konce května budou potřebovat ke vstupu do 

České republiky víza, Ukrajince čeká taková povinnost od konce června. 

Ministerstvo zahraničí dnes předalo zastupitelům všech tří zemí 

diplomatické nóty, které ruší dohody o bezvízovém styku.  
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V Poslanecké sněmovně si zaměstnanci založili odbory. Předseda 

sněmovny Václav Klaus si nejdřív myslel, že je to novinářská kachna, ale 

pak zjistil, že je to pravda. On i Ivan Langer si myslí, že by se 

zaměstnanci měli starat o jiné věci než jsou jejich vlastní sociální výhody. 

Zástupci ČSSD vznik odborů naopak vítají. Podle některých informací 

mají odbory ve sněmovně asi 7 členů.  

 

Společnost CET 21 má další problém, tentokrát jde pro změnu o peníze. 

Podle finančního úřadu společnost dluží na daních víc než miliardu 

korun. Zástupci společnosti ale popírají, že by do státní kasy dávali 

méně než jí náleží. Potížím se ale nevyhne ani rival CETu, společnost 

ČNTS. I ona podle cifršpiónů dluží několik set milionů korun.  

 

Rakušané přemýšlejí, co podniknout proti sankcím ostatních zemí 

Evropské unie. Jörg Haider a jeho Svobodní navrhli plebiscit, se kterým 

souhlasí i kancléř Schüssel. Chtějí ukázat světu, co si Rakušané 

opravdu myslí.  

 

České tenistky zdolaly ve Fed Cupu Švýcarky. Souboj rozhodla čtyřhra, 

ve které Daniela Bedáňová a Květoslava Hrdličková vyhrály ve třech 

setech. Pro český tým to znamená jistotu, že nesestoupí ze semifinálové 

skupiny.  

 

Mistrovství Evropy ve vzpírání přineslo dva nové světové rekordy. Polka 

Agata Wrobelová ve váhové kategorii nad 75 kilogramů zlepšila rekord 

v nadhozu hned dvakrát: na 158 kilo, a pak dokonce na 160. Bulhar 

Zlatan Vanev ve váhové kategorii do 77 kilogramů dokázal v nadhozu 

zvednout nad hlavu 207,5kilovou zátěž.  
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Zítra nás opět navštíví léto. V noci by mělo být dvanáct až osm stupňů, 

přes den dvacet dva až dvacet šest. Má být jasno až polojasno, tak 

hlavně pozor na spálení.  
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RELACE 2 

 

Dobrý večer, vítám vás u hlavních zpráv.  

 

Podle prezidentů středoevropských zemí se Evropa musí soustředit na 

problém menšin. Premiéři Česka a Německa by nás v Evropské unii 

chtěli vidět v roce 2003. Cestující z Ruska budou víza do České 

republiky potřebovat už za měsíc. Finanční úřad zjistil více než 

miliardový nedoplatek daně u společnosti CET 21. České tenistky vedou 

semifinálovou skupinu Fed Cupu.  

 

Ze zahraničí 

 

Prezidenti 11 středoevropských zemí jednali v maďarském 

Székesféhérváru na svém už sedmém summitu. Hlavním tématem jejich 

rozhovorů bylo hledání základů soužití v příštím tisíciletí, se zaměřením 

na oblast Balkánu. Politikové se shodli na tom, že pro budoucnost 

Evropy je klíčovou otázkou problematika menšin. Právě na Balkáně jsou 

přitom etnické minority v ohnisku většiny problémů. V Jugoslávii není 

podle bulharského prezidenta Petara Stojanova největší otázkou 

odstranění Slobodana Miloševiče; důležitější je vyléčení země z etnické 

nesnášenlivosti. Podle názoru slovinského prezidenta Stipeho Mesiče by 

měly menšiny působit jako most a být zdrojem kulturního obohacování. 

Prezident Václav Havel na summitu zmínil i současné problémy 

v Čečensku. Podle něj Rusko trpí nedostatečným uvědoměním identity, 

což se projevuje tím, že Rusové v Čečensku používají zbraní místo toho, 

aby demokraticky respektovali odlišené tradice kavkazského národa. 

Tuto situaci by ale podle Havla svět neměl tolerovat. 
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V Polském Hnězdně rokují premiéři Polska, Maďarska, Slovenska, 

České republiky a Německa o situaci v Evropě. Státníci podepsali 

Hnězdenskou deklaraci, v níž vyhlásili svůj společný cíl angažovat se při 

výstavbě evropské budoucnosti, tvořit Evropu svobodných společenství, 

bezpečnosti a blahobytu. Miloš Zeman se kvůli možnostem vstupu 

České republiky do Evropské unie sešel s kancléřem Německé spolkové 

republiky Gerhardem Schröderem, jehož vláda podle kuloárových zdrojů 

hodlá posuzovat uchazeče o vstup přísně individuálně, bez ohledu na 

geopolitická hlediska. Jak Zeman uvedl, při jednáních zmiňovali oba 

státníci rok 2003 jako datum možného vstupu České republiky do unie. 

 

V Rakousku se možná schyluje k všelidovému hlasování. Předseda 

vlády Wolfgang Schüssel podpořil návrh svých koaličních partnerů 

Svbodných na uspořádání plebiscitu o tom, co si Rakušané myslí o 

sankcích čtrnácti zemí Evropské unie. Ty zmrazily vztahy s Rakouskem 

už v únoru, když Svobodní předsedy Jörga Haidera vstoupili do vlády. 

Haider nyní navrhl plebiscit, aby Rakušané sami dali najevo, co si o 

situaci myslí. Průzkumy veřejného mínění zatím ukazují, že většina 

obyvatel Rakouska se sankcemi Evropské unie nesouhlasí, přeje si ale 

zůstat nadále jejími členy. 

 

Z domova 

 

Zástupci ministerstva zahraničí dnes diplomatickými nótami vypověděli 

bezvízový styk několika východoevropským zemím. Tento krok schválila 

vláda už na začátku února, platit by měl začít v následujících měsících. 

Rusové a Bělorusové budou vízum potřebovat od 29. května, Ukrajinci 

od 28. června. 
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Zaměstnanci Poslanecké sněmovny mají vlastní odbory. Odborová 

organizace zaměstnanců Poslanecké sněmovny byla založena 

v listopadu loňského roku a nyní byla podrobena kritice předsedy dolní 

komory parlamentu, Václava Klause. Podle Klausova stranického kolegy 

Ivana Langera by se lidé, placení z daní občanů, měli věnovat hlavně 

tomu, aby peníze, které na ně daňoví poplatníci vynaloží, byly použity 

účelně; až na druhém místě by měl stát zájem o vlastní sociální a jiné 

výhody. Člen sněmovní odborové organizace Igor Brett ale řekl, že se 

zaměstnanci prostřednictvím odborů nebrání práci, chtěli by jen 

vypracovat kolektivní smlouvu a obdobné záležitosti. Podle vedoucího 

Kanceláře Poslanecké sněmovny Petra Kynštetra by ustavení odborů 

nemělo nijak narušit fungování této organizace. 

 

Společnost CET 21, která je držitelem licence na vysílání televize Nova, 

byla obviněna z daňových nedoplatků. Podle údajů finančního úřadu pro 

Prahu 1 za období od září 1996 do konce roku 1998 dluží CET 21 na 

dani z přidané hodnoty více než miliardu korun. Zástupce této 

společnosti Roman Bajčan ale tvrdí, že daně byly řádně zaplaceny. 

Někteří odborníci připouštějí, že by daňové nejasnosti mohly souviset 

s rozchodem CET 21 s její bývalou servisní společností ČNTS. Přitom i u 

ČNTS finanční kontrola zjistila možný daňový nedoplatek kolem tří set 

milionů korun. 

 

Ze sportu 

 

Ve Fed Cupu v Bratislavě si české hráčky připsaly další úspěch. Daniela 

Bedáňová a Květoslava Hrdličková ve čtyřhře zdolaly pár Gagliardiová – 

Schnyderová po setech 4:6, 6:1, 6:1. Tímto výsledkem rozhodly klání 

Česko – Švýcarsko ve svůj prospěch. Nyní naše tenistky vedou svou 
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semifinálovou skupinu Fed Cupu před druhými Švýcarkami, třetími 

Rakušankami a čtvrtými Slovenkami. Znamená to pro ně jistotu, že 

nesestoupí, a pokud zvítězí v klání se Slovenkami, postoupí do finálové 

skupiny turnaje. Tu v listopadu hostí USA. 

 

V Sofii vzpěrači pokořili světové rekordy. Mistrovství Evropy v Bulharsku 

dnes přineslo dva nejlepší světové výkony a vyrovnání dalšího. Polka 

Agata Wrobelová, závodnice nejtěžší kategorie nad 75 kilogramů, zvedla 

při nadhozu v druhém pokusu 158 kilogramů, a při třetím pokusu 

dokonce 160 kilogramů. Dosavadní rekord přitom činil 157,5 kilogramu. 

Všechny tři zlaté medaile ve své kategorii do 77 kilogramů si odnesl 

bulharský vzpěrač Zlatan Vanev. V nadhozu přitom zvýšil dosavadní 

světový rekord na 207,5 kilogramů. Jeho výsledek v kombinaci, 372,5 

kilogramu, současný světový rekord vyrovnal. 

 

Předpověď počasí 

 

Zítra bude jasno až polojasno, s nejnižšími nočními teplotami 8 – 12 

stupňů Celsia, denními 22 – 26 stupňů. V 1000 m nad mořem bude 

kolem 17 stupňů. Ráno se mohou ojediněle vyskytnout mlhy. Bude vát 

jihovýchodní vítr rychlostí 14 – 28 kilometrů za hodinu, ve vyšších 

polohách místy až 36 kilometrů za hodinu. Rozptylové podmínky budou 

po celý den dobré. 
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RELACE 3 

 

Příjemný poslech, začínají večerní zprávy. 

 

SZÉKESFEHÉRVÁR (Maďarsko) – V maďarském Székesfehérváru se 

sešlo jedenáct prezidentů středoevropských zemí. Shodli se na tom, že 

jednou z nejnaléhavějších výzev pro budoucnost Evropy je soužití 

s národnostními menšinami. Evropa nyní hledá cestu, jak dokázat, že se 

poučila z minulosti a je schopna čelit novým nebezpečím a problémům; 

podle středoevropských politiků je takovým důkazem rozšíření Evropské 

unie.  

Prezidenti dále hovořili o tom, jaký by mohl být recept na mírové soužití v 

budoucnosti. Jedním z kroků, jak se chránit před ozbrojenými konflikty, je 

podle Václava Havla to, aby si každý národ určil vlastní identitu. 

Nedostatečným uvědoměním identity podle něj trpí Rusko, které upírá 

obyvatelům Čečenska možnost svobodně rozhodnout o postavení své 

země. 

 

HNĚZDNO (Polsko) – V polském Hnězdnu se koná schůzka šéfů vlád 

zemí visegrádské čtyřky a Německa. Jednají o tom, jak si představují 

budoucnost Evropy. 

Vstup České republiky do Evropské unie byl hlavním tématem rozhovoru 

českého premiéra Miloše Zemana a německého kancléře Gerharda 

Schrödera. Na dotaz, jaké datum při rozhovoru padlo, Miloš Zeman 

uvedl, že se mluvilo o roku 2003. 

Se slovenským předsedou vlády Mikulášem Dzurindou rekapituloval 

premiér Zeman definitivní dělení majetku z dob společného 

československého státu. Jejich rozhovory se týkaly také možnosti 

zlepšení průchodnosti hranic mezi oběma zeměmi.  
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PRAHA - Občané Ruska a Běloruska budou moci do České republiky 

cestovat od 29. května pouze v případě, budou-li mít víza. Vízum pro 

vstup do ČR budou od 28. června potřebovat i Ukrajinci. Nóty o 

vypovězení příslušných bezvízových dohod dnes předalo české 

ministerstvo zahraničí zástupcům velvyslanectví všech tří zemí. O 

vypovězení zmíněných dohod rozhodla vláda již 2.února, ale vízová 

povinnost pro občany uvedených států může vstoupit v platnost až po 

uplynutí třicetidenní výpovědní lhůty od předání příslušné diplomatické 

nóty. 

 

PRAHA - O více než miliardu korun zřejmě připravila stát společnost 

CET 21, která drží licenci na televizi Nova. Mnohamiliónovou částku 

neodvedla na daních z přidané hodnoty pravděpodobně ani společnost 

ČNTS, která v minulosti chod Novy zajišťovala. Vyplývá to z dokumentů 

finančního úřadu a informací, které zveřejnila ČTK. 

 

PRAHA – Václav Klaus nepříznivě reagoval na skutečnost, že 

v Kanceláři Poslanecké sněmovny vznikají odbory. Podle jeho názoru by 

v podobných institucích odbory vůbec neměly být povoleny. Vedoucí 

kanceláře poslanecké sněmovny Petr Kynštetr ale říká, že vznik odborů 

nijak zásadně neovlivní chod této instituce. Vytvoření organizace přivítal 

šéf sněmovního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Zdeněk 

Škromach z ČSSD, který před svým příchodem do vysoké politiky 

působil jako odborový funkcionář. Ten se domnívá, že na založení 

odborů ve sněmovní kanceláři není nic špatného. 

 

VÍDEŇ - Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel dnes připustil, že by se 

v zemi mohla uspořádat plebiscitní dotazovací akce, při které by občané 
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vyjádřili svůj názor na sankce zbývajících čtrnácti členů Evropské unie 

vůči alpské republice. Nejprve je ale třeba vyčkat výsledků rozhovorů, 

které se zahraničím vede on a ministryně zahraničí Benita Ferrerova-

Waldnerová. 

 

BRATISLAVA – Až v závěrečné čtyřhře utkání se Švýcarskem 

vybojovaly české tenistky v semifinálové skupině Fed Cupu v Bratislavě 

druhé vítězství a zajistily si minimálně setrvání mezi elitou. Daniela 

Bedáňová a Květoslava Hrdličková porazily dvojici Patty Schnyderová, 

Emmanuelle Gagliardiová za hodinu a 35 minut 4:6, 6:1, 6:1. Postup do 

finálové skupiny, která se hraje na podzim v USA, si mohou české 

tenistky vybojovat zítra proti domácímu Slovensku.  

 

SOFIA - Polka Agata Wrobelová dnes na mistrovství Evropy ve vzpírání 

dvakrát zlepšila světový rekord v nadhozu v nejtěžší kategorii nad 75 

kilogramů. Při druhém pokusu dostala nad hlavu 158 kilogramů, čímž o 

půl kilogramu zlepšila výkon Číňanky Ting Mej-jüan. Třetí pokus 

znamenal další zlepšení, a to na 160 kilogramů. 

Světový rekord vytvořil na cestě za třemi tituly mistra Evropy i bulharský 

vzpěrač Zlatan Vanev, který na šampionátu v Sofii dominoval kategorii 

do 77 kilogramů. V nadhozu překonal Vanev výkonem 207,5 kilogramu 

rekord Číňana Čan Sü-kang o jeden a půl kilogramu. Jeho výsledek 

v kombinaci - 372,5 kilogramu - je vyrovnáním stávajícího světového 

rekordu. 

  

PRAHA – Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní 

Evropou bude zítra na území České republiky proudit teplý vzduch od 

jihovýchodu. V noci bude jasno až polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří 

mlhy. Noční teploty 12 až 8 stupňů Celsia. Přes den bude skoro jasno až 
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polojasno. Denní teploty 22 až 26 stupňů. Teplota vzduchu v nadmořské 

výšce 1000 metrů bude 17 stupňů Celsia. Jihovýchodní vítr 14 až 28 

kilometrů v hodině, ve vyšších polohách místy až 36 kilometrů v hodině. 

Tlaková tendence: slabě kolísající tlak vzduchu. 


