
  

Příklady z mluvených korpusů češtiny 
 

 

 

Příklady jsou rozděleny do skupin podle korpusů a poté podle typu expletiva. Konkordance 

jsou také označeny kódem, který značí typ expletiva a číslo pořadí, a zároveň je u nich 

vždy uveden identifikační kód, pod kterým je lze najít v daném korpusu.  

 

 

 

ORAL2013 

Formálně expletivní to 

(FOR1) 08A064N . prostě   to je drsný jasně jasně   sem to pořád jako směřovala   jako 

taji na to ..   a dyž se to bližilo že měly přijet   tak sem nemohla prostě spát jako   

fak sem byla jako vyřízená ..   a teď jim to 

(FOR2) 08A083N budiž ale je . nepraktikující   no a součástí tý definice kněze je to . že 

to nemůže bejt zároveň voják to znamená že .   stejně jako to nemůže bejt 

zároveň prezident republiky   že má ňák tu víru v sobě ale nepraktikuje 

(FOR3) 08A086N to je právě blbý no   to --- že jo   nebo . eee já nevim . jako ale mně 

zase třeba to vyhovuje   že to je tady chladnější že tady se rychle dá udělat 

chladno   no jasně   já nemám moc ráda   totiž 

(FOR4) 08A091N než   ve kterym ti je dobře no ..   může to bejt já nevim kraj nebo jiná 

země a ..   a to je legrační jak ta moje kamarádka   co žije . v Itálii už asi sedum 

let ..   tak před tim když 

(FOR5) 08A116N . no takle (odkašlání) my sme pro ně byly taky .   (odkašlání) něco tak 

všedního a já .   možná že to (se smíchem) nebylo dobře že to udělali ..   víš . tak 

jak to dopadlo ten Štěpánek prohrál jo ? ..   to 



  

(FOR6) 08M004N jako tady ...:   proč je to divný ?   no tak jako já nevim to je prostě .   

tak tady je to uplně normální dyž jako někdo sám de si někam sednout   a čte si 

noviny nebo tak knížku   to jo   hej 

(FOR7) 09A020N mysim koupila no   (odmlčení)   a ty první . sou stejně nejlepší . ta 

puberta a tak .   i když takový to jak je mu dvacet tak to je taky dobrý .   jak jede 

třeba . jak píše . v tý redakci 

(FOR8) 09A026N to tady loupu a ty to budeš eště přebírat . hmm   (smích)   (odmlčení)   

si boží ..   hmm .. (smích)   chceš to slyšet jak to bylo dál ? . tak neruš ..   (smích) 

no promiň no (smích) ..   no takže ..   ve 

(FOR9) 09A098N ale snaha byla   no   ty remízky tady se to všechno zrušilo viď   hmm   

tak jak to hezky vypadá ..   ježiš to je hezký jak tam roste .   co to je .   nevim 

ňáká kytka mmm .   dobrý   jo to se tam 

(FOR10) 09A106N já mu dělam ten kšeft že jo takže (smích)   no to jo to jo . no .   že by 

mu to nic neudělalo dyby tu   hmm . hmm   informaci dycky dal no .. že bych ho 

neměla upomínat ..   tak jo 

(FOR11) 09A115N půl jo ?   že   podle   no   toho názvu dyž chtěj eee takzvaně   pěstovat 

ňáký ekologický rostliny a že jim je to fuk jak to bude vyvážený .   --- no a toho 

kluka . nejstaršího .   no a ten   Péťa   ---   --- 

(FOR12) 09A117N straně Brna .. jo   a vy ste nemo* hli ste jako přejít . nebo tak ?   no 

eee většinú je to tak že i teď to tak tuším je   že . jako z Veselí   jako do Brna je 

to celkem . 

(FOR13) 09A126N jo no   jo .   a tak jako já sem řikala to je poslední   (smích) osum   a 

pak říkal jako že to bylo dobré že sem odešla   prtože to byl impulz aj pro ně a že 

díky   tomu se jim taky lepší 

(FOR14) 09A138N (odmlčení)   tož zkusit by se asi . asi to mohla že šak snad   by se z 

toho nepokadil nebo   no to právě se neví že to je podle toho no ale tak .   anebo 

dyž . to bylo moc řídké vlasně 

(FOR15) 09A211N vysokou a dyby ti tam někdo napsal chodil do kostela   tak tě tam   

nevzali   no   hmm   jo jo .   tak to byl průšvih na vojně dyž sem byl že jo   z 

Moravy tam byl   NP   že jo .   šel se modlit 



  

(FOR16) 09A161N nejela   protože . protože bych se musela vrátit jako týden před 

koncem ..   srpna . a oni mi psali že to neni dobrý když tam   čověk jede jako na 

míň než tři týdny .   prtože tam jenom přijedeš než si zvykneš 

(FOR17) 09H001N ..   no ale ..   von dělá fušky furt chodí   --- ňáký těžký prachy jako ..   

(odmlčení)   to nikdo neví   a to že je bohaté staré vole   to ti nezaručuje přece že 

só tři že jo   hmm   tam máš   NJ   tu   NJ 

(FOR18) 09A175N to tam ty eee hned vedle hospody   jak je to . to sou ňáký   NP   tak ty 

.. to a to je dobře že to vzali voni .   pže tam jako . eee je to .   máma se synem jo   

jo 

(FOR19) 09A189N mmm   tak že si udělala známí a chodí prostě sama do ňáké .   hrací 

školky a tak .   takže už to začíná být docela dobrý že si vytvořila spoustu 

známejch a .   mmm .   už to začíná --- že se začíná 

(FOR20) 09M031N vono se to pronese   do posilovny a támle   já nevim . a voni že měli   se 

pronese nem* nemysli si to je   eee domluveny že na tu rakev daji nejaky madla 

. a   voni   že to tam nedali   je tam nedali 

(FOR21) 09M045N (hovor v pozadí) a že prej ešče bude mít jednu   (hovor v pozadí)   no 

tak se snaží aspoň no tak zhání něco (hovor v pozadí)   no to se vi že i to je dobrý 

(hovor v pozadí)   no   na ty   cigarety ne ?   dyž už nic jinyho tak kdyby 

(FOR22) 10A163N v prvnim ?   no v prvnim mmm domu bloku   jo to jo ..   čoveče eště že 

tam ten Honza to to nam jako tam nedošlo   tam bylo volno .   tam nabízeli podle 

mě po různejch podlažích ňák ty apartmány .   eště 

(FOR23) 10H022N Jirka bude z Markétou ..   ty mladý nějak nalákat jenomže dycky dyž 

se to kříží s něčím jinym viď ? to je jasný že ti semka nepudou .   hmm .. no 

uvidíme no .   no to bude po hned .   po 

(FOR24) 10H049N Honzo fakt   ne to ne to nebylo zklamání já sem to věděl   že to bude 

průser . na tobě se to dycky totiž poznalo   dyž si přicházel . jesi seš soustředěnej 

nebo ne že jo   hmm   ty prostě si někdy přišel 

(FOR25) 11A003N jako Rendys a nebo nebo   Andula ? .   Rendys .   Rendys ne tak ..   

proč se do toho sere pičo to co mi sme měli spolu to   mělo zůstat mezi náma a já 

sem s ním mohl dal komunikovat a ne 



  

(FOR26) 11A019N tak .   tak se to rozjelo a voni už taky sou starý už maj   vole pět let ..   

a hlavně to jak já vopotřebím boty za .   jeden rok tak tak nevopotřebí boty moja 

mamka vole za deset let ..   mmm 

(FOR27) 11A026N jakože by mě . že mě to třeba zajímá jo a   i ty texty sou zajímavý a .   

a i to co říkala třeba tu první   hodinu tak bylo zajímavý ..   ale všechno to bylo 

tak hr rychle rychle rychle . 

(FOR28) 11A036N .. co ? ..   nevim no .   eště sem neviděla nikoho .   kdo by to vydržel .   

mmm ..   a to že já jich znám těch lidí co to maji ..   no ..   nevim nevim 

(oddechnutí) ..   (odmlčení)   co vaříš na 

(FOR29) 11A058N stalo   neusnula si v nich ? ..   ty jo snad ne ..   snad ne ..   ne . nestává 

se ti to že se třeba učíš s brejlema a že ti spadne hlava na polštář   a spíš .   emem 

.   emem na 

(FOR30) 11A072N by to lepší stokrát .   ale někdo vyloženě .   někdo vyloženě prostě 

uplně ty nejsvětlejší áčkové zuby ..   ono je to rozdíl že dyž si to třeba dá mladý 

člověk chápeš   tak to nevypadá tak jak třeba ňáká stará   babka   no 

(FOR31) 11A102N to nemohli smrdět mrtvolama tam podle mě víc smrděly ty parafíny   

ne nebo nebo parafíny nebo já nevím jak se to menuje   to do čeho je to .   emem 

.   ňahňali ..   tak já nevim jesi to byli ti co přímo 

Inferenčně expletivní to 

(INF1) 09A042N ledničky . to mě rozvzteklila protože .   to sem nedokázal do ní . 

vpravit ---   to byl tejden teda hroznej to bylo dycky z Luckou viď vona si dyž 

sme jí drželi   a pak sme jí to dávali a vona dycky 

(INF2) 08A108N docela chápu tak voni spolu chodili ani ne rok jako jo .   dyž to začali 

řešit vlastně teď v listopadu to bude rok   hmm   co   spolu budou . co budou mít 

jako za sebou .   takže .   jako že furt nevěděli 

(INF3) 08A008N v ledničce Moni jo   vono už je štvrt na šest to je hrozný   no v ledničce 

ji mám   ---   jak to utiká   já nevim s kym ---   no tu máš načlou tak to bude 

nejlepší   to víš že jo   no mně 



  

(INF4) 08A013N myslela   ale zase spíš dyž tam dám to to prádlo   tak že by mohlo bejt 

rychle suchý   hmm .   je to tam takový ušmudlaný ale tak dyž si dám pozor ...:   

no a ta voda tam . teplá neni to jako 

(INF5) 08A026N co Marcela vůbec nevím   já říkám no říkám Marcela je vdana říkám 

v Praze má chlapečka ..   a eee . to už je možná víc   prče oni už tam bydlí mysim 

dva roky u našich to bylo nějak těsně   a ten 

(INF6) 08A040N (odmlčení)   sem řikala tak dyžtak dojdeme domů pěšky   a ráno si 

tam můžeme dojít pro auto   dyť jo . dyť to ze Svinnýho není tak strašný   nebo 

tam sjedem na kole   viď nebo něco   no   no tak to víš to von 

(INF7) 08A040N na sebe pyšná jak sem to odřídila babi   (odmlčení)   jo ? .. (kašel)   

hmm . jak sem hezky řídila   je to daleko ?   (odmlčení)   kolik kilometrů *s najela   

no to nevim   (odmlčení)   ale tak eee .. kolik je to do Žďáru 

(INF8) 08A041N ?   hmm   takže to vyjde nastejno   (odmlčení)   ne ne ne   ono je to za 

celý program . spočítané   ono je to jakoby za celý program   hmm   (odmlčení)   

ono to asi jako že to nejede asi to nehřeje   to je asi o 

(INF9) 08A050N chodí takže musí mít hůl jo   takže vono to je . no a dyž někde je . de   

tak je to fakt jako vo zabití . protože vona dyž na to nevidí .   jako nemá to holka 

jednoduchý   no a voni 

(INF10) 08A061N i já jako úplnej tupan strojař   si dovedu představit že by to mohla 

mět jako předchystaný   hmm . hmm   aby to trochu jako ubíhalo .   hmm   já 

chápu že to asi nemůže mět natažený nebo .   to asi ne no ale 

(INF11) 08A079N to se nezkouší   aha   my budem   zpí* . zpívat z voleje . na fleku bez 

zkoušení jednohlasně .   tak jak to prostě . padne   hezký   mmm   a co budete 

zpívat ? . máte bohatej   repertoár ?   ne je tam asi   pět 

(INF12) 08A126N jednou dostala čest normálně utírat   nádobí   todle je   NN   já byl 

jednou poctěn i umýváním .   (smích a odmlčení)   ale .   (smích a odmlčení) to 

chce léta . no .   ale . když --- .   je   ty je . ty   (odmlčení)   voni tomu řikaj eee 

(INF13) 08H005N von nám to jenom dá a pojedem   vy tam eště teď jedete jo ?   no 

musíme dyť volal .. dyť to je v prdeli . todleto   ---   tak si dej vodu ..   no tak to 

teď nedělej jesi jedete   no dyť 



  

(INF14) 08H008N je hezký   vo* voni si jí tam chválej   no . to to jo   no   každej se někde 

najde jednou   někomu to trvá dýl   no ale hele   jako třeba mně   ale hele ale   

nebo mně   podivej se . to máš všelijaký lidi 

(INF15) 08H010N . no vidíš . mmm   eště že ty seš na ty šaty   (smích)   (smích)   

(odmlčení)   přestává to pálit a de to do sebe a bolí to   to jo no   z ničeho nic ty jo   

ukaž Fandovi jakou *s dostal modelínu   z 

(INF16) 08M009N NM   do   NM   mmm   jo . a   NM   v podstatě . podle toho na jakou 

stranu se vydáš   ale je to fakt kousek si myslim .   a je opravdu   NM   taková 

jako se o ní traduje   že nebezpečná večer   že tam 

(INF17) 08M012N něco překladala do němčiny   že sem si našla . na netu .. takovej ten 

odbornej nebo to ...   hmm   ... to házelo . tak to bylo fajn   (odmlčení)   já třeba 

dyž sem byla líná .   tak sem používala ty .. translátory 

(INF18) 09A002N ale .   když to víš   ale celkově   sou lidi magoři jako jo tady s tim .   no 

. přehání se to všechno   to přeháněj prtože   hmm   no a .. tak to je takový   ale 

zase my taky Jackie dáváme . eee 

(INF19) 09A006N v pondělí úterý nějaké svátek . teď   (smích a odmlčení)   jo ..   to bude 

až v květnu hochu . svátky .   vychází to dobře ..   prvního května pátek .   děcka 

dyž sem na valné včera slyšel ty termíny tak mně bylo úplně špatně 

(INF20) 09A016N přivotrávil   ... přivotrávil   (odmlčení)   v koupelně bysme ho taky 

potřebovali nasypat v Hradci už   teď právě mně došel ale tam to nevodpadá 

taky vůbec ..   no tak třeba vlasy víš   nebo ---   --- my tam   sice máme sejtko ale   

(odmlčení)   tak 

(INF21) 09A021N strašnej to je z hluku ze stresu .   prostě dyť voni maj eště narvaný 

sluchátka do uší a .   teď to řve že to slyšíš až kdoví kam .   řikám voni si vědomě 

ubližujou .   ale to se nedá spravit . 

(INF22) 09A025N dýl co já vim .. a těch otázek timle stylem   je asi třeba tři sta padesát 

. prtože . se to nasčítá .   a to mně příde vyloženě ujetý teda .   hmm .   (smích)   

tak to jo no   (odmlčení)   no nebo 



  

(INF23) 09A038N no jo no tak   tak v sedumdestáti pěti letech no   (odmlčení)   to dyž 

to veme . to je lepší dyž to veme rychlej konec viď ? .   než abys ..   někdo se šetří 

celý život se hlídá a .   nedožije se 

(INF24) 09A039N je pořád někde --- .   hmm . to zas budou v Praze nasraný   (smích) 

patří jim to   (kašel)   patří jim to Pražákům jedněm   (kašel)   však vo Ústí je 

dennodenně někde něco   no hlavně průsery   (se smíchem) hlavně vo cikánech 

ne ale vo 

(INF25) 09A051N to už máš .   pět ..   hmm .   a tohle . to .   jako tady toho moc neni ale 

pak to začne skákat že jo .   no to   Voči ..   Modrá Hvězda ..   nahoře u Vietnamců 

..   ---   tam už je 

(INF26) 09A065N třeba to bude pak .   tě hoděj do toho servisu k někomu a tam zas 

bude ňákej mistr   a třeba to bude lepší že jo   no no .. to bych . to bych byl rád   

dybych viděl něco   ale zas co 

(INF27) 09A066N rozkapat nebo co   si vem dyž nemůžeš . popadnout dech   no . ale eště 

byl tady pro to vysvědčení je to ale štrnáct dní nebo kdy .   tak . se mně nezdálo 

nic .   no tak ono todle ...   von je 

(INF28) 09A067N že si fakt mákli víš .   vůbec tam ten materiál jako navest . hroznej 

problém ..   víš jak no je to do kopce a .   všechno to vodtahali .. v rukách   a voni 

to sami si kopali a všecko jo ti 

(INF29) 09A085N natáhnout eště o půl   metra dál na ňákou chvílu   (smích)   při   ňáké 

pozici ..   (smích)   (se smíchem) takže --- . však to bylo . pár minut a že jo že .   

vobežrala tam   --- a   hmm   to bylo fak . sem se 

(INF30) 09A093N mysim že to je fakt .   jo to asi jo no .. jo jako to tam prostě je takový   

jak to tam je . a jak oni maj ty spolky jo   jo . já si . že jo to nám řikal 

(INF31) 09A112N přijel tak už sem to měl . --- ..   hmm .   teď mě to svědí víš .   no   hmm   

--- to svědí   si to   zdezinfikuj .   --- to nepomůže .   ale tak jako   je to eee   ---   

dobře víš --- . 

(INF32) 09A123N tych velkoměstách tam je to   (odmlčení)   to je hrozné   (odmlčení)   

no jo ..   nedá se .. musíme to brat jak to ide .. co my nenaděláme nic ..   my enom 

brbleme a to nic nevíme .. tam ty páni . co 



  

(INF33) 09A128N .. a eště znova to přesýpával   znova to kontroloval .. a pak mi dal 

peníze a .   řekl že je to v pořádku a .. řekl naschledanou a š* jel pryč .   tak . 

takže . tak to dobře dopadlo a 

(INF34) 09A132N mezi d* . dokumentem a .   publicistikou   hmm   takovej . pořad   pro 

čé té dvacetčtyřku .   hmm . a jaký to je na volné noze ?   no já si to nemužu 

vynachválit   (smích)   uplně nejlepší ..   super ..   jako díky tomu 

(INF35) 09A133N mi   (se smíchem) do zelí .   (smích)   co víš co ne .   samá švanda klucí   

jo ?   tou   zbiječkou vole jak to tam bouchalo pod ten barák ..   co ? .   ty plechy . 

tam jim tam nešla voda .   ne nešla 

(INF36) 09A139N a   jo   moc se to nepovedlo .   hmm ..   takže pořád vás to tam zlobí jo 

?   hmm   --- mi to tam dře a   (odmlčení)   to musí bejt nepříjemný no   no . celej 

květen sem projezdila ..   voni přicházely . každá 

(INF37) 09A143N . na dvě tři   řady   jak Student   Agency ? . jak to mívá ? ..   --- .. ale . 

bylo to v pohodě . eště se tam mohla   v pohybu sledovat byla tam mapa animace 

..   s tím kde zrovna je 

(INF38) 09A146N a todle a von von . jako ..   jí povidal ten manžel a .   a teď až tam 

přijedete tak to bude dobrý a prostě .   eee bude to dobrý a a řek jí lnici t* . víš 

co ta lnice 

(INF39) 09A147N sranda .   dyž von ti takle de víš   a dyž ho tak tak von s tym metrem 

chodí   a dyby to bylo vo tři milimetry   tak už by jako to tam předělával jo .   to 

je prostě jako můj brácha . 

(INF40) 09A159N předem   prosinec   leden únor .   jo . jo .   jo . štyři měsíce asi no .   do 

března   no tak to babi   uteče .   a . na Vánoce tam pojedeš ?   ne až v únoru já 

sem myslela   jo až v 

(INF41) 09A160N opak teda no tak   (odmlčení)   jistá míra kooperace s rodiči je . 

důležitá zas na druhou stranu ale .   je to moc no   (odmlčení)   taky do něho 

nevidim . prtože nikdy nic   pořádně neřekne . ten půlrok co sme spolu chodili 

(INF42) 09A163N druhý   koleno   no chci no   to víš jesi mě vemou . to víš to s*   bolí tě 

. bolí   tě to no   hodně   to bolí hodně   hodně   no   tě to bolí .   v Budějicích .   v 

Buď* to víš že jo 



  

(INF43) 09A164N taky jít učit eee angl* němčinu teda do těch   co začínaly ty kurzy . 

tak ty to vodřek .   teda to bylo moc ale měl toho hromadu .   v Sole měl eště . i 

dyž byl na důchodu tak tam měl 

(INF44) 09A164N ?   (odmlčení)   že sem to nastavil . a pak už sem to nevypnul .   takže 

je to nastavený   že je to tam nastavený   na z* vypnutej telefon ..   no to bude 

zvonit i přes vypnutej telefon mně to teda zvoní . 

(INF45) 09A177N bysme jeli taky na j* no jakože někam   buďto jet za ňou jo . hmm   na 

jih . ale Honzu to naopak táhne někam na sever takže já   se obávám že   jasně   

skončíme někde na Islandu   to jako ne (smích)   jo 

(INF46) 09A198N a   tady mně teda zostalo při   posledním sem tady měl osumdesát 

osumdesát dva ..   no a . časem se mně to trošičku   jakkdyby zlepšilo ty   na ty 

injekce sem chodil každý rok tych deset ..   sem lehával jako --- tablety sem 

(INF47) 09A199N hledělo teď se třeba řekne je demokracie ale ..   na druhé straně ten 

socialismus ať byl jaký chtěl tak   tam to bylo tvrdě tam to hygienici   hlídali a 

tam se to muselo dodržovat ---   vopravdu čistá voda ..   tam sprchy jely 

(INF48) 09A200N pro tu mládež aby si .   měla něčim zabavit jak se začne . z* zabejvat 

drogama a chlastem   tak je to .   v hajzlu no   dělat . dělat bordel no ..   no ne 

tak největší bordel . dycky z . z 

(INF49) 09A215N doufám na ten Jeseník víš jako z toho Bludova tam ..   tam nic jiného 

nevyjede no ale (odmlčení)   mění sa to strašně dyž si zpomenu eště jak ..   tři 

štyry roky zpátky v tem Zábřehu jak bylo eště čé es dé 

(INF50) 09A216N Iráčani ..   ti když se smějou tak taky můžou zbuzerovat   to . Egypťani 

ne   (smích a odmlčení)   --- stejně řikám co mě to popadlo místo toho abych odjela 

někam   do Norska kde bude hezkých dvacet . tak prostě pojedu   někam do Íránu 

na 

(INF51) 09A216N a vlastně sousedí téměř s Grónskem   aha   a to byla strašně dlouho 

jako . dobrá představa a de facto   ono to vycházelo když jako vezmeš ten   hmm   

známý svět tak to dávalo smysl mnohem   větší než jako že je tam někde 



  

(INF52) 09A219N ---   na tom východoafrickym pobřeží .   (odmlčení)   kde měli eee 

muslimský města na po* eee podél moře ..   tak tam to fungovalo . i --- i tak že 

organizovali   nájezdy do hlu* . do vnitrozemí .   --- ale .. já to 

(INF53) 09A222N pro Adélku .   ale už už potom dál ten sníh byl už špinavý víš   hmm   

už sem nechtěl .   poď to stačí a byl tvrdý a on tema rukama nohama mával .   

říká hlavičku nemáme tak bim   (smích)   je to měkké 

(INF54) 09H012N ?   zkoušim ten telefon . po dvaceti minutách to . eště de ..   teď je 

dvacet tři .. teď už to nepude ..   jak je to víc jak půl hodiny ...:   (odmlčení)   

(citoslovce)   a voni večer sou v Mrzkách ? . 

(INF55) 09H014N právě já si mysim   na Sněžku asi ...:   a počkej a co Táňa   (citoslovce) 

no jo no Tá* no tak to je   jasný   a co Péťa ?   která   no . Petička   Petička   no 

tak to už potřebujem další auto ale   no 

(INF56) 09H019N měl zlomenou ..   no ale teď *s to měl že jo natažený . už to je dobrý ?   

už tě to nebolí ? .   no . to už bylo dobrý . to už mě jenom .   ty jo neska vod dneška 

(INF57) 09H028N kolečkama .   no . to mě jako mrzelo že . pěknej kočárek vlasně taklen 

se zničil ..   ale jinak . to tam bylo moc hezký no .   pak dyž . Péťu dali na normální 

pokoj . tak tam už se mu 

(INF58) 09H035N eště . zastavíme se tam . něco natrháme .   a uvidíme právě jak v 

Semíně .   jestli . eee jak to tam bude vypadat   a buďto se tam zdržíme a nebo .   

jenom tam dáme kytku a prostě pojedem .   nemá 

(INF59) 09M029N myslela --- a tak   ta Helena mě nezajímá ta je . nez* ...   to mě taky 

nezajímá   ale   no   včera to bylo docela s tim Sagvanem . eee on mi právě dycky 

přišel   takovej . ten Sagvan ...:   ... ta mě 

(INF60) 09M035N .   v pondělí je škola v úterý je volno   já   jo   to právě . teďkom nevím 

. tam to je to úplně jiný   v Rakousku .   hmm .   no tak eee . mě velice mrzí že . 

tam nebudu   prtože . 

(INF61) 09M050N vlasně vůbec neměl ...   no jistě ..   ... ale vona ho v podstatě 

zmanipulovala .. (smích)   určitě ..   a je to vo vo vo té lidské síle .   vo té 

manipulaci člověka s člověkem jo ?   (odmlčení)   což to jo .. 



  

(INF62) 10A007N .. že majó štyry tisíce hektarů .   hmm .   půdy .   u toho Hradce   

Královýho .   sou no .   je to třicet . kilometrů od Hradca Královýho jak se tam . 

menovali to ..   ---   tak to   musí být už až 

(INF63) 10A026N takže nám bylo vcelku fuk jako jak ..   jak se to ňák tak bude . hrát .   

ale v* mě to tam nebaví akorát v tom velkým mě to nebaví   v te prostřední linii 

moc jako .   jo to říkal   NP 

(INF64) 10A033N --- půlku piva a .   a dělej dělej dělej jedeme pryč já řikám a proč ? .   

no   že že to (smích)   tam stojí za prd a že že už   že už že je to tam nebaví a   že 

je to 

(INF65) 10A056N mmm tak to asi třeba už bude mmm .   už to asi bude fak třeba 

domluvit protože ..   jak se to nechá tak volně plynout tak tam potom nebude 

místo ..   no tak co no tak . pojedem se stanem bude 

(INF66) 10A070N ale tam se blbě jede no ta de* .   tam . to byste musel buď autobusem 

tady timto ..   tady to je strašně do kopce ..   jo to ---   tady je vlasně tunel   jo t* 

t* to to   ta --- cesta 

(INF67) 10A070N lesti prostě .   jo nebo jít z tamato tam nebo nebo nebo tady tu trasu 

že no ..   a tady to je docela hezké   tam je krásný park no . jako takový . 

udržovaný ..   a de odsuď krásně vidět na 

(INF68) 10A082N .   jo .   ani v zimě . když se tam udělá led tak se prostě   roztahne nic 

nepraskne prostě nikam to neteče .   nemá to žadnou závadu   nebo   ne   žádny 

problém ?   ne . ne   mmm co s tím chce dělat 

(INF69) 10A083N první bylo procházka růžovým ša* sadem to co vidím teďkom ..   první 

ročník je takový nejhorší ždycky . pak   už to je v klidu ..   no je no ..   no ale tak 

nevim no je fakt že najednou .   je fakt 

(INF70) 10A095N křížek jo ..   s podporou to znamená .. heslo .   že je   hmm   dobře ..   

a nebo špatně že nás to nepustí ..   ---   ---   tam je heslo   špatně ..   není ..   mysíš 

že tam je heslo špatně ? .   hmm 

(INF71) 10A095N dame ou kej .. dame připojit .. --- potom zkusíme něco jiného ..   prtože 

ja na to teda --- mě to automaticky spojí ..   šak mě taky --- ..   a tak ty už tam 

maš to heslo   ---   eee za* . 



  

(INF72) 10A101N Porubu tak tam sou potom .   to co vede přes --- tam je uzavřené poče 

oni se pořád nedohodli   kde to tady v té Porubě vyústí ..   původně to mělo u 

těch potravinářských závodů vylezt ven . ne původně Turkov vlasně 

(INF73) 10A158N nejiskřilo nic tak to asi neni zlatá ta .   mami nevim Míša strčil takle 

talíř na chalupě a prej mu to jiskřilo řikala Verča .   tak třeba byl zrovna . jako 

pravý zlato to ale todle sou   starý hrnky .   hele 

(INF74) 10A168N budu v prdeli ..   to nevim no ..   tak ty viš jak to funguje ne   no tak 

ale tak by to nemělo vytect nic co to jenom zmačkneš   a nalivaš si .   teď si 

nalivaš .   zmačkneš .   a   jak to 

(INF75) 10A171N ale Alenko hele dyť Karel .   už je to štrnáct dnů co sekal to dříví .   no 

jo vono se to nezdá   utíká to . jako voda viď   no . takže   to bude tak zhruba 

měsíc a to sem právě řikala 

(INF76) 10A175N zvyklí . žít jinak   v té Africe . tam je to   no tak Afrika jo no ale .   ono 

se to posunuje . že jo ..   vezmeš . Afrika . Afrika (smích) .   tam našli nejstaršího 

člověka ..   nej* nejstar* jedny 

(INF77) 10H006N ..   dycky sme někam zajeli a bylo   já bych jel ale . ale .. ale . volal --- 

se mi to jako nezdálo z Verčou   víš že .. já sem byl na vodě jednou .   ty vole 

zrovna na rybářský pramici 

(INF78) 10H014N tej si*   na sítnici nebo jak to tam je viď   hmm   napsaný   v tej zprávě 

no a . a že to je prostě nějak uzavřený   nějak celý mmm něa* jaký ňáko ňákým 

pigmentem   hmm   a že . eee to ...   ... 

(INF79) 10H023N daj dohromady .   těch st* u naš* u nás je to sto osumdesát no   no u 

nás taky no   no to je fakt všude stejný   (odkašlání)   šedesát z* no .. šedesát za 

rok no .   u nás taky   takže vlastně ty 

(INF80) 10H028N taky někde v Kambodži jako se podivat   ale vod školy že jo .   to je 

dobry no   a řikala že to tam je hezký no (smích)   ty brďo --- . taky vod školy   no 

jo no   škoda že naše škola todlencto 

(INF81) 10H040 tom rozšířenym je už třeba padesát . šedesát programů . jo   hmm . 

to už je dost   a údajně se to chytá jako hru* eee hrozně kvalitně . jo   jo   eee   je 

to lepší jak to digi té vé jo . 



  

(INF82) 10H040N ale ..   já nevim tam to nějak blbne protože tam je tam je   tam sou ty 

Nusle a tam je to jakýsi (se smíchem) hrbolatý .   takže .. tam   jak Nus*   kopce 

že tam sou prostě   jo a no počkej ...:   těch 

(INF83) 10L008N druhé straně já si mysim že má v tom trochu pravdu . že ..   eee .. na 

tom intru je to takové jako ..   eee že oni se moc nechcou jako tam víš . eee   oni 

nemají kde se učit . 

(INF84) 10L010N tak do Plzně přideme nad   jo jo . tak to jo .   ránem . nebo já nevim .   

no včera to tam bylo zas hrozný .   ten Martin .   ---   mmm on je . on je už uplně 

out že ? 

(INF85) 10M004N no a ...:   ... což je chyba ..   a to ne že --- asi nejsou lístky v předprodeji   

tam . to funguje tak že . se to dává normálně se to   prodává to a že tam stojí . 

dlouhé řady a 

(INF86) 10P013N je základní . ale ne asi tak jo   tak na jednom je totiž . tak jedna a když 

zatopim tak to vyleze   třeba až na jedna . tři   no . to vyleze   tak ňák . a kdy . 

ten druhej tak   

(INF87) 10P018N mi krájet cibuli ..   (odmlčení)   nechci zmlátit   nebudu tě ml* já 

nejsem . já nejsem žádnej násilník (smích)   jak se to veme ..   fyzický násilí já 

nepožívam eee nepoužiju   já jen .. já používam jen   --- tim . ty bys mě 

(INF88) 11A004N měl .   vlasně ..   pět tisic tržbu denně .   hmm .   kolik .   já s Frantou   

sem tam počítal kolik to je za rok   ja řikam Franto   dobře   ---   ale . ty si musiš 

spočitat že eště musiš   zaplatit čišnicu .   

(INF89) 09M044N ten Havel seděl na jak dlouho ? .   na jak dlouho to bylo nevíš ?   to 

nevim .   mysíš že to šlo do roků nebo do měsíců ?   asi roky ale . dohromady ale 

jak to bylo nevim .   ---   ale   

(INF90) 11A032N .   a já jak sem potom jezdil tak sem si . najel vlasně na tu vesnicu .   

a ono mě to tam dovedlo zhruba jako jo . takže .   i tak mně to jako pomohlo ale 

..   ale . dobrý no   

(INF91) 11A032N jí to chodilo každý rok ..   takže dyby takhle dělala ro* prostě rok ..   

pravidelně   no to je supr že to .   tam je supr fak ty následné že to chodí každý 

rok že ? ..   to jo ..   tobě už    



  

(INF92) 11A039N mám zkouškové   (odkašlání)   ale   jako měla bych to mít co tam já 

mám .   NP   to je formalita   Alenko je to pět pět dnů   jo jako že počítat   to je 

málo ..   jako že to je v klidu   je to je 

(INF93) 11A040N ti někdo nabízel že si koupíš .   prostě dyž vemu ceduli Brandýs tak 

osum kilometrů nebo   dyž pojedeš vrchem tak to je snad čtyři pět kilometrů   od 

Prahy byt za osum set tisíc ..   a pak budeš platit nějaké štyry pět 

(INF94) 11A040N .   od cedule   ne ? .   jako od --- mysiš jo ?   od Prahy ?   no jako od   --

- je to eště dalších   ---   pět kilometrů pak do Prahy ne   no   no tak to jo   no ale 

kam chceš jet že 

(INF95) 11A044N . ty jo . mazec ..   to má normálně . to má ňákých pět set šedesát koní 

..   žere mu to dvacet dva litrů jako ..   takže uplně .. to je jak tank . to je jak 

dybys tam .   lil 

(INF96) 11A048N a teď ju nesnáším kůli té jejich psychologii .   vem si že Nova je jedna 

velká rodina .   tam je to všecko jenom po známostech tam jak sem se bavila s 

tim kamarádem .   tak ten tam měl . nabídku jenže 

(INF97) 11A048N našeho boha . tak proto prostě .   ho musíme zabít a také věci . takže 

...:   tady to . tady to není tak o náboženství   jako u nich eee na tom Blízkém 

východě jo .   oni nás berou jako pohanské psy 

(INF98) 11A050N ---   že kdysi tam bylo i hodně levno a teď už že tam není tak levno .   

ale pořád je to tam asi hezké no ale zas sou tam Bulhaři ..   srpen tak zadame 

dvaadvacateho srpna .   zkusíme cenu do pěti 

(INF99) 11A060N teda to eee že sem udělala   eee to ty obrázky . a já už sem to už sem 

cítila jak to jde do hajzlu a teď country a teď sem nevěděla . a   pak sem se uplně 

chytla ne a to 

(INF100) 11A062N týdny a to mně akorát tak vyřídijú pas .   sice já chcu letět až na 

podzim a kdo ví jak to bude .   ale radši ať ho mám prtože chceme jet aj . enom 

na ch*   do Chorvatska aj z malú 

(INF101) 11A071N .   dyž už mu bylo jasné že prostě mu to neco dalo ..   chapeš tak by* 

tak už by mu to nedalo znovu . a prostě ..   znovu tam dal a ..   a on tam byl celú 

dobu co my zme 



  

(INF102) 11A077N .. a to eee to skoro vyšlo (smích)   skoro až na to že *s ..   no a takže 

volali že to tam je hrozně hezký   a že mu   aha   ukazovali už ten . salónek kterej 

by to byl a .   jo 

(INF103) 11A079N do neděle nebo prostě tak abych   přijela   (oddechnutí)   v ponděli   

ráno do Prahy   jenže viš jak   ---   těžko řic jak to bude z mladym .   no .   jak 

bude trénovat .   jesi bude jesi bude hrát nebude hrát .   čili jo 

(INF104) 11A079N proč ? .   no *bo mě to roščiluje   však já se taky ---   *bo se někdy 

zatahnu a (se smíchem) mě to pak bolí . když   je ukousnu . no ..   ale bobešku 

(smích) ..   ty brďo furt nic .   no . 

(INF105) 11A080N měli .. jednu skříňku na postaveni   a dvě . navrch na pověšeni a 

zrcadlo ..   (odmlčení)   no a teď ti to vyjde na dvě stovky aj s tým zažádáním ..   

a ..   od příštího roku . nebo . nevim jesi . 

(INF106) 11A081N z tama dom .. a teď sem slyšel hochu něco ja* .   něco prostě jelo a u 

toho bylo .. to strašně vrzalo a jenom slyšel *s . ach .. ach .. ty pičo .   ve mně 

uplně zamrazilo vole začal 

(INF107) 11A082N mmm tak jakože to srovnám na tom .   jako .. když sem tam nastoupil 

.   j* co to obnášelo že to (se smíchem) bylo uplně vo něčem jinym .   a co je to 

dneska ne .   no .   tam sem přesně jako 

(INF108) 11A085N zkušenost   a jak ste spolu dlouho ? (odmlčení)   teďkon . dvanáctýho 

to bude . deset měsíců   hmm ..   v srpnu to bude rok ..   jo . ty jo ..   v srpnu . to 

byl srpen ty *s jak   dojela na   dvanáctýho 

(INF109) 11A089N lehnu si do obyváku a ona dojde za pět minut oblečená ..   houknu ať 

si vyčistí zuby   aj u nás to tak   funguje   pak eště mě   budí jednou třeba v těch 

deset víš že už chce .   třeba eště svačinu nebo 

(INF110) 11A099N chce začít dálkově .   a teď de o to jesi tam fakt dojde .   ale já si mysim 

že jí to všechno popichuje . že prostě   ona to nemá a všechny ty její známý ...   ... 

už to dělaj . ty  

(INF111) 11A103N jako na ten trest   tak to já ---   ---   nereagujou no   no jak bys 

vychovávala třeba to že tady . to de jednosměrně všechno jenom dolů do 

obejváku k televizi že jo   hele ty to   máš zavřený --- to máš   hrnek 



  

(INF112) 11A103N pětaštyrycet   no jo no tak ježišmarja to já mysim že .   ---   dyž 

náhodou příde dcéra na návštěvu tak je to zlatý teda   jo .. no to je tak akorát   

no ..   prže ta je snesitelná to je žencká že jo 

(INF113) 11A103N je droboučká teď je rázná umí se vo všechno postarat .   vona je taková 

napůl chlap ..   evidentně na žencký to nebude ..   tak tak jako nevim jo nevim .   

--- ale .   kde je . to nikdo neví nikdo nikdy 

(INF114) 11A108N no ...:   fakt jako uvažovali jesi su na cestě nebo na chodníku   (smích)   

řikám aha   tak eee dyž stáli tak to bylo ještě dobré ne ?   no jako ten jeden už to 

jako ...   (smích)   bral horší (smích)   (se smíchem) to to 

(INF115) 11A109N ..   na konečné . protože tam už se ..   tady po levé straně .   uplně v 

zádu a tam už to šlo do vrat nebo do dvora   ano .   už nic nic .   tak sme se vrátily 

. ale pěkné . 

(INF116) 11A109N co nepatří k tomu baráčku . takovej ostrůvek .   že byl vysekaný jako 

krásně .   ale .   právě u baráku to nebylo .   vysekané . takže kdo ví jesi to   obec 

?   obec   obec to tam udržuje   no .. ano . 

(INF117) 11A109N bych aj jela jako .   podivat se   jo ?   víš zas jinam prostě vypadnout 

..   *ko i dyž tady je to taky dobré tady je to   fajn . prostě že celý   ano no . tady 

taky ne   týden furt f* v 

(INF118) 11A110N uvidim samozřejmě jak to bude . já nechcu říkat .   nic .   jo prtože si 

mysim že d* dycky se to změní pro mě úplně všecko .   dyž už si myslim . že mám 

ňákou jistotu ale .   ale prostě . 

(INF119) 11A110N je to supr .   tady mam . tady mam právě základnu na Valachách a ...   

hmm   ... i když je to tady takové malúčké tak .   prostě dobré je to ..   klíd ..   

přesně tak   hmm tu je krásně no   kdo 

Konstrukce se slovesem hrknout 

(HRK1) prostě (smích)   anebo řekne no to nevyměňuj dyž to   je jako staré tak to tam 

nech staré ne že to hrká šak .   co na tem najezdíš jako no je na . většinou je to 

pravda že tyto   staré kola co  



  

Potenciální expletivní předmět 

(OBJ1) 09A127N taky   tak si vem Názory a   tak já dojdu ---   Martin si veme . knížku 

ňákou ..   no tak sme to probrali všechno .   děda spí a Hanička se   učí --- no já 

vam   ---   udělám potom ty kremrolky   a děte    

(OBJ2) 09A177N bude tak málo že   jako   ne tak   to budem parta hic jako .   to bude   

hmm   tak třicet lidí kerý to spolu potáhnou ---   a tak třicet lidí .   a tak tam je 

to o srdíčku víš co tam to není 

(OBJ3) 08A083N patří pod Střešovice taky   nebo voni sou   ne   ňák samostatný nebo   

já myslim že sou samostatný   sou samostatný . chtěli to ňák dát dohromady a 

chvílema jo chvílema ne .   j* . já jenom eště chci uzavřít ten Izrael   jesi se 

(OBJ4) 09A141N docela líbilo je to ňák . většinou dyž du se ségrama   tak ch* tak . 

kolem Logrů .. jakože tam to mam prošlý a .   a mam to tam ráda ale už si toho 

tak nevážim víš že   sem si říkala 

(OBJ5) 09A153N kousíček . vlasně na konečné šaliny .   se dá napojit na takovou tu 

dálnici která tě potom tam   přivede objedeš to zpátky a dojedeš na tu křižovatku 

akorát   zvrchu směrem od Glóbusu   vůbec .. ---   ---   ti to ukážu   --- ono 

(OBJ6) 09A181N učitelství filozofie   náboženství a etiky . ale já si teďko nedovedu 

představit   že bych učil ..   hmm hmm   za prvý to nemam srovnaný natolik 

abych moh někoho učit .   a za druhý neumim vysvětlovat . protože to .   já dycky 

dyž 

(OBJ7) 09A194N hmm . kam já budu chodit   do Vočí ne   nebo kam jinam   jo   Broněk   

hmm   budeš to mít da* budeš to mít daleko no   ---   Broněk s Vojtíškem 

a s Lukášem .   a všichni prostě jako že měli jako to . 

(OBJ8) 09C007N tu to jako to z toho prádla čistýho no   (odmlčení)   tak to je jasný no 

. ale tak   (odmlčení)   nesmíme to svíst na drbání o chlapech   to sem . to sem 

teď seděla z holkama   (odmlčení)   v tom ..   sme udělaly 

(OBJ9) 09H030N hmm   ale nevim jak je to daleko .   čtyřicet tak bych řekla štyřicet no 

..   no jo no tak každej to dělá jak umí no .   a von . von by nesehnal práci tady ? 

.   já nevim von v něčem 



  

(OBJ10) 09H038N ---   já nevim proč mně je táta vrátil   taky si . taky sem z toho dost 

špatná taky nevim proč to nebere . já to nechávám vždycky dýl zvonit   hledám 

důvody proč nevíš ? nevíš ..   asi ňáká chvilková ta . 

(OBJ11) 09M010N chodit .. do té práce   že takže sem v pondělí vlasně sem měla vždycky 

přesčas ...   mmm   ... tak sem to nestíhala ..   a od tý doby už to nestíhám mmm 

.. tak nevím   no máš toho ho* . hodně že 

(OBJ12) 09M029N pig pig ...   no   ano eee   ... anglicky no   ale tak my a tak šeci se řezali   

protože jak on to vidí viš jako s těma ženama   že to jako . no . fak sranda .   to 

se podivej na tom 

(OBJ13) 09M031N to je hrobař . hrobař   a ten to nemá asi v hlavě v pořádku   ten člověk   

to bylo vidět   že to nemá v hlavě v pořádku prže mi byl nepříjemnej už vod 

pohledu   ne ten eee . von eee . ne 

(OBJ14) 10H019N a to se* to sem byl posranej   protoe byla trochu mlha   hmm   tak 

sem jel asi šedesát   a tam sem to moh* kulit kolik sem chtěl ne   hmm   dybych 

jel rychlejc vole tak ho .   napíchlýho na to ...   (smích)   ... 

(OBJ15) 10H030N teďka   (odmlčení)   neni předseda Strany zelených . teďka ?   

(odmlčení)   to je možný no .   teďka že jo . Bursík to zabalil .   hmm   (odmlčení)   

ale to je taky škoda   (se smíchem) še* šel se věnovat kytičkám   (odmlčení)   hmm   

(odmlčení)   to možný 

(OBJ16) 10H030N ničem . který pro nás nejsou jakoby ..   obohacujicí ale prostě   jenom 

že to tam jakoby mus*   že to deš to tam vodsedět   (odmlčení)   tam bylo minule   

a tak   dvě děti   co tak ty t* dyť   já nevim co předná*   jak 

(OBJ17) 10H042N vlasně na podzim měli strašně .   nebo v zimě teď .   hmm   v období 

měli .   hroznou tu . hrozně to vyházeli ..   bylo tam asi já nevim .   tak štyrycet 

fanoušků Jihlavy   ale na začátku hrozný ty .   problémy s 

(OBJ18) 10H042N tam šli jenom na Strahov   hmm   tak by ty lidi tam . to . zlemovali   

by napadali slávis* ..   baníkovci to tam lámali v Příbrami .   voni si hrozně voni 

vš* všichni hroznej respekt .   na hooligans .   ze Sparty a 



  

(OBJ19) 10P006N hotely nahoru protože oni ví že to platí z univerzity z akademií   že to 

neplatí lidi normálně   z kapsy takže to natahujou   (rámus) hmm hmm   tak já 

sem pustila teď příležitost ject do Paříže . my si dopřáváme   to sem říkala 

(OBJ20) 11A029N ..   anebo pudu v pondělí do práce a úterý a středa to je posledního ..   

budu doma že se na to vybodnu ..   vona tam má vejšku . ať se zblázní   hmm   

všechny tři . to by potřebovaly ..   my tam   

 

 

 

ORTOFON 

Formálně expletivní to 

(FOR32) 12P004N jo . takže to zase je naprd   1 v pátek .. zase na Fandovi   ukaž   hmm   

počkej .. počkej   no to by ti vyhovovalo kdybys byl v práci viď .. to jsi ?   

no to jsem   jo jo   & . se 

(FOR33) 13A074N jako mazlí ..   (smích)   no a když jsou holky na pláži tak jde zase 

zpátky ..   jenomže u ní je to že ona je . malá . a ona nám prolízá 

brankou   hmm   a teď hárá .. to jsem říkala Nikole 

(FOR34) 13A074N zítra že tam zajdem se Šárkou ..   že kdyby to možná mohli @ tohlenc 

pustiť .. že jednou se mi to taky stalo že jsem potřebovala   hmm   

(mlasknutí)   já vím že jsme to taky tak .. dělali . a pak to 

(FOR35) 13A078N že jo tak s* musíš možná trošku víc vědět ..   (nadechnutí)   co kde jak 

ale   no právě ale už jenom to že .. tě můžou okrást hnedka na letišti   

(nadechnutí)   no jo ale tak tohle -   tohle prostě pr svědčí o 

(FOR36) 13A089N fary ? .. ty mají NP .. jo nevím tak oni se neozvali tak to jako já ..   od 

chatičky to je domluvené že prostě se ozvou třeba až ve čtvrtek . až se ozve 

ta paní no no no .. 



  

(FOR37) 13A089N mělo normálně sedlovou střechu +   (nadechnutí)   hmm   (mlasknutí)   

+ byla by tam kruhová velká okna   no ale .. fakt by to asi chtělo aby se to 

otvíralo no .. a to jde ? . to umíš takhle udělat ?   otvírací   ano 

(FOR38) 13B019N tam má ty malý . ty jo   no a jenom to okolo a to ten . tu . to plato

 to co je to žlutý víš to plato co je na ty bobky .   hmm   hmm   @ .. vytřít 

vysát a 

(FOR39) 13B028N pak nakonec předjel protože přece jenom to mám prostě pomalejší +   

hmm   (rušivý zvuk)   + ale všichni teda prý nechápali jak to že to tak 

dokáže jet   Pepa NP má nový auto to víš .. co to má ? .. golfa ? 

(FOR40) 13P005N pak nějakej chlap s dítětem jeden chlap s dítětem .. a .. jestli ještě 

ženská s   no prostě .. vypadalo to že prostě rodina NP ..   (pousmání)   a 

ještě nějaký vždycky chlap s dítětem ženská s dítětem že jako to bylo 

(FOR41) 13T021N zvědavá že dostala už nějaké cédéčko ..   hmm   hmm   (smích)   a že 

jako .. ale . já to nechápu jak to je že ona má jako jenom cédéčko a jako 

ona nebude chodit na nějaké -   doufám   @@ ne ona se 

(FOR42) 14A005N že . že si to i nutí být aktivní +   (vydechnutí)   jasně   hmm   

(nadechnutí)   + no na druhé straně .. to . jak ten systém je nastaven @ ..   

že to je prostě opra* opravdu jenom o to* . o tom 

(FOR43) 14C009N kilometry . mezitím ..   (rušivý zvuk)   (hluk v pozadí)   (nadechnutí)   

a pak jsme jeli domů .. a to už jsme měli věci hotový to už vypadalo jako že 

už tam není co řešit   (rušivý zvuk)   (rušivý zvuk)   (hluk v pozadí)   (hluk v 

pozadí)   (rušivý zvuk)   hmm .. hele a co ty 

(FOR44) 14E001N a .. a   (nadechnutí)   (vydechnutí)   ...   tři už z toho @@ . vlastně 

jakoby zahr* . zaplatili .. takže . to vypadá že ten novej kraj ..   zaplatili   

(nadechnutí)   (rušivý zvuk)   (nadechnutí)   @@ se bude dařit .. lépe .. a díky 

tomu 

(FOR45) 14O010N za účet ..   a teď já jsem si udělala ten prostě .. ty odpisy jsem si 

spočítala . a mě to vyšlo . že můžu udělat jenom jediný dvě téčka ..   

oprávky .. odpisy .. & .. nula .. su na 



  

(FOR46) 14P008N když mají všichni vodoměry tak je tam někde únik vody ..   a 

nedokážem je zjistit   že @ že @ nesouhlasí to co je na tej patě   jo je třeba 

vo devět set kubíků ročně navíc   to co je na tej patě 

(FOR47) 14X007N že jo .. což -   (odkašlání)   tak jako pár lidí tam zjistili že prostě 

nenahraditelný jsou .. naštěstí teda .. to vypadá že my taky protože tam . 

lidi píšou hrozný prasárny   kdo to asi je   (pousmání)   a tak ty seš 

(FOR48) 15A009N já nevím tož kdyby chtěl . taťkovi popřát -   (citoslovce odporu)   & .. 

po schodech . těžko on půjde   no je to možné že se mu nebude chtět do 

schodů no . právě proto jsme se minulý týden nestavovali ..   když to 

(FOR49) 15E010N .. třináct povinných předmětů   (klepání)   ...   (ruch z ulice)   (lusknutí 

prsty)   ...   (klepání)   (lusknutí prsty)   to je dobrý no   jako máme my   (klepání)   

(ruch z ulice) to tě zprudí už jenom když vidíš ten rozpis   no ..   

(nadechnutí)   když jsem každý .. rok .. každý semestr viděl 

(FOR50) 15E011N byla jsem z toho úplně nadšená no   no   já taky jsem byla nadšená . 

a hlavně jsem si říkala že to je úplně něco jinýho než když jsem   byla 

na tom @@ na tom pilates to bylo to bylo něco strašnýho 

(FOR51) 15E011N .. myslím si že jsou jenom tydlety dvě co jsme byly my a po nás ..   jo 

.. a že to je fajn že tam můžeš přijít jako my začátečníci viď a ..   hmm 

. hmm hmm   a je super že 

(FOR52) 15E011N no   no .. ale většina ne   ale stejně jsem říkala .   stejně na tej podložce 

jseš . i tak jako to není že bys to přikryla celým ručníkem že jako máš 

pocit že   @ to .. no .. no přesně   na 

Inferenčně expletivní to 

(INF120) 12A001N je to na něj ?   protože to jsou manželé .. to je to je   takže když nemaj 

SJM tak je to prostě v prdeli   tady jde o to že prostě .. jakmile jsou manželé 

tak jsou vlastně jakoby .. ohledně tady 



  

(INF121) 12A006N přežije všechno .. to .. ty ale jestli tam je něco dalšího nahoře .. tak .. 

to bude .. tak to vyrostlo tam   to bude strašně divoký   to bude hrozně 

divoký to jednak to nedostanem domů   no a taky otázka je 

(INF122) 12A010N kafe . do do města .. a do do cukrárny .. a ..   pak jsme pili víno no a 

pak to skončilo úplně hrozně děsivě ..   jak to ?   nebo jako hrozně super 

právě že ten Honza je taky takovej jemu 

(INF123) 12A012N prosím tě pořádně to přitlač na to čelo aby se to vyfotilo .. jo takže .. 

já nevím no jaké to je ..   já jsem taky právě říkal a to jsem ještě chtěl .. s 

tebou probrat vlastně .. že ohledně 

(INF124) 12A015N mlč .. *ím mlčím .. nevšímej si mě   já si tě nevšímám   já si tady .. 

chvilku držkuju .. mě to přejde .. vyprdni se .. na to vůbec mi   ...   jako 

logicky když se votočíš zády .. k oknu tak 

(INF125) 12A025N zastávky a von no počkej já už jsem ale zaparkoval jako ..   

(nadechnutí)   říkám no ale tak to se projdeš to je tak ještě jako pět minut 

pěšky tak to si #s měl to auto zaparkovat někde vejš ..   a jo 

(INF126) 12A025N šli jsme pro víno a pro chipsy ..   a jsme šli nahoru tak říká tak si 

sednem sem tady je to takový pohodlnější protože jsme seděli v 

kuchyni normálně na židlích ..   no jasně no   tady je to takový pohodlnější tak 

(INF127) 12A034N takový no .. přijde mi tam spíš @ . tma . než jasno   ...   (hluk v pozadí)   

a to ale na mobilu to ukáže že je tma   (mlasknutí)   no i v notebooku mi 

ukáže že tady třeba mám osm stupňů a mám tam 

(INF128) 12A037N tou .. pade* padesátiletou grafičkou .. tak už se na to těším ty jo ..   

(smích)   je celkem bohatá tak to bude fajn .. takže dobrá no ..   (smích více 

mluvčích najednou)   (nadechnutí)   no ale to počkej já ti musím pak dát ty 

webovky 

(INF129) 12A037N to   ...   to jsem blbý .. vlastně galerii . v Praze . tu největší jak se 

jmenuje ? .. mi to vyletělo .. co je na Strossmayeráku @@   ...   no 

Výstaviště .. ne ale to je to je Výstaviště je bokem 



  

(INF130) 12A037N té jejich indiánské stezce v lodičkách v kánoích ..   nebo jak jsem 

teďka viděl ty Benátky ty jo jak jim to tam šplouchlo   ...   jako žádná 

sranda no .. tak .. no ale jako v* směšné bylo to že že prostě 

(INF131) 12H002N +   (rušivý zvuk)   + no na ty futra .. vrchní   + skoro až úplně .. že to 

bude .. & .. to bude možná centimetr . že to bude nad tím .. nad touhletou 

zasklívací lištou .. jo .. vidíš ?   (citoslovce opovržení) 

(INF132) 12P001N ?   hmm   ...   já tady nějak nevidím datum vidíš někde datum ?   já 

tam na to nevidím pro mě je to moc daleko   data   ...   je to aktuální ?   

kde se .. prosím ? .. no .. právě jo tady hele 

(INF133) 12P003N hmm . to já nevím . možná by ho půjčili každýmu .. jo ..   jo .. no . tam 

je to hezký . no   jo takže to je dobrý no . a jako na Kozlu jsem byla ale 

naposled vlastně . 

(INF134) 12P003N půdě . tak nikdo nespal to .. prostě vona   (smích)   to já už jsem slyšela 

od jedné kolegyně jako že to je na Bohnice   vona .. vopravdu . když 

běhá to je jak dospělej chlap nad tebou .. jo   jo   no 

(INF135) 12P004N už je přelepený . to se na to vyprdnu   + ty říjnový . že jo   no tak to 

zas . to zas nebude tak dlouho trvat . to jenom vytisknu +   no . tak 

vidíš   tam je pár položek   to jenom 

(INF136) 13A001N Kolíně o půl sedmé   ...   no tak v kolik musíte vodsud vyjet ?   no já 

myslím že do Kolína je to půl hodiny   ...   no tam ještě ta objížďka není   

no my musíme na Osek . přijedeme k nádraží a zase 

(INF137) 13A005N to je to městečko ne ?   já bych řekla že jsme .. takhle @ no .. městečko 

.. nebo kde to jsme ?   (nadechnutí)   no jsme na nějakým vejletě   já myslím 

že .. no uvidíme podle fotek .. jestli to je 

(INF138) 13A005N jo no .. holt ten čas běží no   ještě zabrousíme ch* -   jediná 

spravedlnost +   (rušivý zvuk)   no ?   + že to běží všem stejně   no .. to 

asi jo .. ještě se podíváme .. na rok dva tisíce dvanáct .. což 

(INF139) 13A009N tam byly jako s čévéčkama a to jsou tak nádherný prostě cesty a ..   

hmm   (nadechnutí)   s tím psem je to úplně super   hmm   (hluk v 

pozadí)   no tak teďka z* je spousta to teda nevím jak s ním . že jsou tam 



  

(INF140) 13A009N až před barák . @ někam   takže . se to bude muset @ se s nima 

domluvit a bude se to tam muset nějak zaizolovat no   no možná že by 

stačilo kdyby spravili @@ udělali jenom tu rýnu nějak   s* no 

(INF141) 13A014N mu řekni ..   @ aspoň jednou by se tam měl podívat do divadla aby 

viděl jak to tam vypadá jak to ..   já nevím jestli mají něco podobnýho 

jako u nás je třeba Národní divadlo nebo ..   no nějakej divadla tam 

(INF142) 13A015N nějaký hodiny ..   (nadechnutí)   (nadechnutí)   tak už tě vidím že .. si 

to vybereš .. vždyť tě znám .. ti to nevydrží dýl jak tejden   (pousmání)   

hmm   no .. tak vidíš   (pousmání)   (nadechnutí)   (nadechnutí)   takže úterý jo ?   

hmm   to ještě 

(INF143) 13A021N + to . asi nemůže bejt   + to asi nebude   hmm   (nadechnutí)   

(nadechnutí)   no uvidím no . uvidím .. jak to bude ale stejně si to 

nechám ještě zkontrolovat tu šlachu +   (povzdech)   podívej se -   hmm   + že mně 

to 

(INF144) 13A023N osm .. tři . devět . tři . osm   mám ti to nadiktovat ?   (nadechnutí)   

(rušivý zvuk)   (hluk v pozadí)   no a asi to chce znovu i tvoje heslo   

(lusknutí prsty)   no heslo to chce moje z* znova počkej já to jenom ještě . abych 

(INF145) 13A023N mňe asi jim to jedno není ale prostě .. to nebezpečí je vždycky . jo ?   

hmm   samozřejmě vždycky je to jiný než když v tom sedí jenomže ..   voni 

třeba když bombardujou jo ? .. tak bombardujou já nevím z 

(INF146) 13A023N to asi ještě ustála jo ? ale .. vždyť vono je jí .. tak zhruba jako mně . 

tak ono to utahá   no .. no takže oficiálně se sem jako by .. přijela rozloučit 

se spojencem ale ..   bylo to teda 

(INF147) 13A027N kdo nic nedělá nic nepokazí .. toho já se .. toho já se dr* . *žím .. a 

zatím mně to vychází   bylo to na zemi a bylo p* ale nebylo po narozkách .. 

jo jo tydlety aha   (cinkání nádobí)   (hluk v pozadí)   (hluk v pozadí) 

(INF148) 13A027N to je daleko ..   (nadechnutí)   (nadechnutí)   (polknutí)   (hluk v pozadí)   

(hluk v pozadí)   tam už to zn* tam už to znám .. tam už to znám . ne ? ..   

(smích)   tak ses svezla nebo co ?   (smích)   půjdu do Žebětínského dvora a nebylo 

mně 



  

(INF149) 13A031N v pátek druhou promoci .. a na stejné na stejné škole   (smích)   jo jo 

jo   byla to hrozná prdel   tak to bývá všechno na té právnické ne ? nebo 

je to ještě někde jinde ?   ne ne ne .. kluci dělali 

(INF150) 13A032N že tam je .. je ten jídelní prostor ..   (nadechnutí)   (odkašlání)   tak 

tam všude .. všude jsou fotky .. jak to tam vypadalo dřív ..   aj s těma 

hospodskýma co tam bývali a tak . na té Pinduli ..   a . 

(INF151) 13A036N (pláč dítěte)   no právě jsem si to pak úplně říkala ty vole ale jseš fakt 

hustá ty jo no a jaký to bylo v pondělí .   (rušivý zvuk)   (pousmání)   

prosím tě ? jak ses jakoby cejtila potom když #s to doběhla ?   hele 

(INF152) 13A036N (cinkání nádobí)   (cinkání nádobí)   prostě musíš si hledat . můžeš 

bejt ráda že ti ten zaměstnavatel jako platí nebo že to jakoby to .   jo   

hmm   vychází po tý . po tu dobu mateřský   a přitom voni jako nabízej i odstupný 

u nás 

(INF153) 13A038N @ ..   takže . budu muset budu muset tam zavolat . no . v to pondělí a 

zeptat se jak to teda s tím vypadá   hmm .. hmm   no .. tak . že @ jako 

zatím to nemám tak to ale 

(INF154) 13A039N já jsem potom byla na vyšetření .. na krev .. a já jsem měla 

chudokrevnost .. no takže ..   ale to bylo vo tom želez* .. no jasně   to 

jsem mohla mít i z toho vono tam byla jako že jo 

(INF155) 13A046N předloni ale vloni taky +   vloni ano   + tak do půlky to byla zima to 

bylo hrozný .. než se to vytopilo protože před náma taky nikdo nebyl 

žádnej zájezd ..   takže než se to vytopilo a todle tak tam byla 

(INF156) 13A046N jsem to tady tak viděla to tady -   ani bych neřekla   no tak já ti něco 

řeknu tak tady je to ještě přepychový ..   my co jsme jeli z toho . muzea včera 

..   fakt   @ pak druhou stranou .. to 

(INF157) 13A049N jestli jsem se nějak přehlídla ale . myslím že tam bylo napsaný dvě 

stě za kilo +   hmm   + nakonec to bylo tři sta .. původní cena .. a bylo to na 

polovinu .. to znamená sto padesát za kilo + 



  

(INF158) 13A049N co bude jo ?   no jasný   to zas jako bych jako tak zas strašně neřešil 

jo   jo tak jako není to o tom mít něco . na dalších patnáct let a . nesmí 

přets to jet vlak jo .. ale - 

(INF159) 13A049N ale -   ...   (nadechnutí)   spíš jakože teďka mně příjde že do toho 

vstupuje jakoby . dost věcí .. jestli by to nakonec nebylo třeba jako na @ .   

(nadechnutí)   fakt na pokec s tou Lucií jo .. jo protože pro nás 

(INF160) 13A049N trávě že jo   no tak . z terasy ju nehodíš jo   (rušivý zvuk)   no hodíš   

no i když vlastně tam se to fakt dá že . před to   to má jako můžeš tu terasu 

tam .. to je to seš prostě na 

(INF161) 13A049N no někam na nějakou tu zastávku jakože   no ale .. t* to máš hned 

tady . prostě to je .. to je pět minut .. od té zastávky   emm   jo tam bys 

musel chodit .. jako   tak je fakt že tady 

(INF162) 13A049N můžeš jít přes @ Grohovu jo . kolem Obilňáku .. to je všechno prostě 

blízko   no   hmm   jo všechno je to do čtvrt hodiny   hmm   jo . takže to je 

prostě -   (odkašlání)   (rušivý zvuk)   a jako čtvrt hodiny pěšky je prostě 

(INF163) 13A050N seděli po večeři s Jirkou tak jsme povídali já jsem se ptala co ta práce 

..   tak říkal že si to rozmyslel .. že . že do toho letos nejde   no já nevím já 

jsem se ho ptal a on říkal 

(INF164) 13A051N aby to slyšeli a teď přecházeli do druhý třídy a tam .. na tom 

pokračovali   no tak jak t* je to s teda s těma fleškama ? . ty bys to 

zkusila stáhnout na flešku ?   (smrkání)   ale mně to loni 

(INF165) 13A054N . no jako ale že to .. původně jako . víš ?   no .. no to jo ale jako bylo

 to tam hezký prostě ..   a jako co si budem povídat to je fakt hezký mít 

jako hezký prostředí v kterým 

(INF166) 13A069N . kolem těch osmi devíti hodin +   hmm   + plus teda tu sobotu že dělaj 

no .. ale hlavně je to prostě něco jinýho no .. v jiným městě a že to člověk tak 

nevnímá   hmm   (nadechnutí)   (mlasknutí)   tak hlavně že 

(INF167) 13A069N ...   + takový trošku 1   (rušivý zvuk)   no no tak ta první @ .. 

třičtvrtěhodina ještě za něco stála .. a to už je to takový jako rozpačitý . no   

no to jo no   jenomže   vono ti jo má to začít o 



  

(INF168) 13A069N jednou potkal na schodech . když jsem se právě vracel z frisbee ..   

(pousmání)   jsme dali slovo .. trošku se to protáhlo tak Lence jsem 

právě ještě před barákem říkal jo už su tady ..   že jenom vyjdu schody a došel 

(INF169) 13A069N vyměnit kuchyň nebo tak . to už taky bude vlastně ..   hmm   měnili 

před sedmi rokama takže za deset let to už bude skoro dvacet let ..   hmm   

já nevím jestli to ovlivňuje neovlivňuje   hmm   no ty výměny asi ještě proběhnou 

(INF170) 13A073N ty řemeslníky musíš uhánět furt to je hrozný jako   ...   no tak   ...   tak 

aby mě .. 1 -   vždyť to je všude ale úplně stejný   ...   všude já jsem to 

zažil vždycky protože .. kde to bylo ? .. jak 

(INF171) 13A074N to .   tak jsem myslela že něco vdechl to jsem taky s ním tehdy byla u 

toho veterináře a tam to mě taky stálo   hmm   a furt jezdíte tam k tomu 

+   + NP   + š* NP   už jenom k ní 

(INF172) 13A074N + na výměnu   hmm   hmm   ale má to pořád takový ještě oteklý no 

troškuj ji to bol* no bolí ju to (mlasknutí)   mně fakt tenkrát pomohli 

.. po *pomohli to napíchání té kyseliny hyaluronové . to mě nějak dostalo .. a 

(INF173) 13A076N tak to skončilo   jo .. tak #s to přežil   jo jo ale .. dneska to bylo dobrý 

.. se mi to skoro líbilo   jo ?   skoro to odsejpalo .. jaktože je jenom voda   

to je transparentní glazura   ...   ach jo .. 

(INF174) 13A089N po bazénu . po plavání v pátek pros* pro -   tak seš v pět tam ne 

maximálně   *s ne . to je kousek   ty ses na to díval už ?   ne ty #s říkala 

že to je zajížďka ten kousek   brácha 

(INF175) 13A095N (klepání)   pane řediteli .. oficiálně konkurz .. vy tam sezvete .. na 

jedné straně jako zástupce města . tak jak to bývá zvykem ..   (rušivý 

zvuk)   hmm   jo . to znamená zřizovatele .. a na druhé straně uděláme .. uděláme 

prostě tu 

(INF176) 13B006N . ten účet se dá velice precizně nastavit .   samozřejmě Facebook to 

má od začátku .. nastavený tak abys . to měla nechráněný .. ale já si dám 

že veškerý .. ty @ ..   ty události co já tam .. @ 



  

(INF177) 13B006N asi aby .. no .. Gábině jí sedly na tu výšku ..   tak @ . že to bude . že

 to bude těch sedm tisíc jako no   no však to je v pořádku .. no tak . 

svatební šaty .. @ 

(INF178) 13B007N . emm emm .. no do toho nejdu .. ale jako -   + v průběhu   (cinkání 

nádobí)   (pousmání)   hele tak je to tam aji v angličtině tak já ti pošlu 

co mám   no to bys mohl .. no ale .. dneska jsem 

(INF179) 13B026N že to -   (nadechnutí)   (nadechnutí)   no 2 bylo tak nějak no .. jako 

hele takhle stov* do stovky   (nadechnutí)   že to moc nejelo no .. no   

(nadechnutí)   vlastně to .. jak jsme byli v tom @ v tom v té Třebíči 

(INF180) 13B031N v prdeli   (cinkání nádobí)   no tak jako blbec se vyzná prý i v chaosu 

tak tak se to říká +   1 to je v hajzlu   + ne přeci   Luky ..   já nemám 

kuželíkový   (pousmání)   běž mu pomoct hledat   nepomožeš mně to najít 

(INF181) 13B031N nebo co ?   no takový podo* něco podobnýho   krb nebo kamna ?   

kamna .. tak ..   a .. a tam to bylo jak v palačinkárně normálně   3   to 

byl popcorn   ty .. ty #s nemohla bejt .. paní ohně protože ty 

(INF182) 13D004N křtění toho cédéčka Davidovýho   kdy ?   ...   v úterý říkal že to má   

teďka todle úterý ?   příští tejden ale to by chti mu na* chtim jim chtělo 

napsat teďka protože .. to tam prej bude hodně lidí -   a tak 

(INF183) 13D009N to bys i tak došla ne vždyť . já jsem tam už .. já jsem tam k vám šla 

vždyť to bylo za chvíli   ses posrala 1   jako s kufrem ? .. s tím těžkým 

kufrem ? ..   co potáhnu vodsaď 

(INF184) 13D017N to není tak .. není problém ale ..   jedná se potom o tom .. o to .. jak 

jak mu to vychá*   1   + jak . jak to vychází jako když na to s* . když na 

tom dílci strávíš hodinu 

(INF185) 13D021N v procesu že se to má furt doko* zdokonalovat jo ale ..   když jim něco 

navrhnem tak to jo . to to nejde tak rychle . jak nejde rychle ? tak máte 

prachy kapitál .   tak ho do toho investujte .. 

(INF186) 13E001N přes +   + pokoj   + dveře .. do toho . do pokoje .. a teď házel . přes 

celou stěnu to házelo ..   (polknutí)   takové určité obrazce .. jsem se 

normálně p* asi .. po hodině ležení jsem se vzal vzal 



  

(INF187) 13H005N (rušivý zvuk)   jsme byli taky v září   + v Řecku @ .. Zampika viď se 

jmenovala .. Zampika beach .. a to bylo úplně jak když ..   (mlasknutí)   

přesypeš ale při* no přesypeš ten písek pětkrát jako to bylo tak neskutečně 

jemňounkej 

(INF188) 13H005N Zampika beach .. a to bylo úplně jak když ..   (mlasknutí)   přesypeš 

ale při* no přesypeš ten písek pětkrát jako to bylo tak neskutečně 

jemňounkej písek ..   křemičitej   (odkašlání)   ale tam malinko foukalo a to bylo 

jak akupunktura .. to jsme 

(INF189) 13O001N hmm   + @ přijela tam nějaká firma která to . jakože asanovala tady 

tohle +   hmm   + a pak se to měřilo několikrát a pak tam přišel 

nějakej borec z @ z té hygieny a říká .   (hlasitý hovor v pozadí)   tady budete 

padesát 

(INF190) 13O001N přinde . přinde   ...   ale toto .. jako já být váma . já bych řešil 

samostatný bydlení já vím že to se mně lehce kecá jo ale .. ty vole .   no 

bude hůř a hůř no   no přesně   jo kdybych 

(INF191) 13O002N +   + s* to je sedm osm kil jen to hvízdne   + no nevím jak . možná že 

se na to vyprdnu že pošlu ženu +   ...   (pousmání)   (zívání)   + a ju zas 

to Futurum ji vůbec nezajímá .. ona by 

(INF192) 13O003N já nikam nemusím .. ale bylo mi ho hrozně líto   ...   to už je ale dó* 

dlóho že ? . to už je taky několik let ? .. jsme byli u Drahuš zrovna   no to tak 

dlóho nebude zas   tak tři 

(INF193) 13O007N a to bysme museli jít ještě ne ?   tak bysme tam byli jenom . se psem 

ne s Honzíkem . to by bylo jinak   to by asi nebyl Honzík .. mám to zavřít 

to okno ?   jo tak jenom se psem 

(INF194) 13O007N je takový aktivní   já si myslím že nám to zařídí a myslím si že 

počkáme až udělají tu střechu jak to bude vypadat   no to jo   

odvzdušníme to topení pořádně   oni vám dají úplně ta střecha bude úplně jinak 

.. ať* 



  

(INF195) 13P004N .. místo sportu budeme poslouchat   (pousmání)   sport sledovat v 

televizi   (pousmání)   no tak nakonec když to tak vezmeš tak ti to ještě 

dobře vyšlo že když teď nemůžeš hrát   tak že i to počasí si to snad vodbyde teď 

a . 

(INF196) 13P006N anebo jestli .. no nevím možná bude i třeba tenhle tejden michaliáda 

já nevím   ...   vždyť jsi říkal že by to vycházelo na třetího a čtvrtýho ne 

? ..   2   (cinkání nádobí)   no jo to mi volal NP to zjišťoval teprv jestli 

(INF197) 13P007N byla ne   no právě no   no tak jsem do sebe naklopila další dva rumy 

a šla jsem radši pryč protože to nešlo jako   hmm   to jsem říkala jako jo 

já bych skončila stejně jako von vlastně protože @   hmm   no a 

(INF198) 13P010N to je ..   to víš jako tam . hmm   mně to přijde jako docela těžkej jazyk 

a .. @ jenom to pochytit viď .. no   hmm hmm   no já jsem jí říkala jak 

ta malá NP ta vlastně je @ byla 

(INF199) 13T003N jo ale . tak dívej se jednou .   by se ty 1 smrky asi musely pokácet 

protože pak už by to bylo strašný a ony by už byly nebezpečné že ..   ale je to 

škoda trošku jako mohli aspoň ten jeden 

(INF200) 13T005N .. kašlite na to vůbec to nezeserazujte protože vy budete   

(nadechnutí)   (nadechnutí)   chtít naladit nové programy nebo něco znova se

 to bude přelaďovat a znova se vám to ten .   (nadechnutí)   a znova to 

budete řadit jak to tak se naučte 

(INF201) 13T009N tam tak do kopečka +   hmm   + nebo co to tam je Černotín Bělotín ..   

hmm   no a tam jak to foukalo přes tak nebylo poznat kde je cesta a 

kde je jako . pole +   mazec .. no   + takže 

(INF202) 13T021N fotek .. h* u* hnedka za sebou .. a tam už většinou jako najdeš .. jednu 

kde jakoby ..   je to tak třeba v pohodě .. nemám ráda když .. se udělá jedna 

fotka a . a konec protože tam jako 

(INF203) 14A001N .. to bylo prostě neskutečný oni museli udělat čtyři skupiny ..   a . bylo 

úplně narváno   tak vono vono se to rozjelo jako svině mi přijde .. jako 

tam když se 2   (smích)   hele my jsme my ne* my jsme neměli 



  

(INF204) 14A005N vychlastali včera   (mlasknutí)   (zvuky při jídle)   (rušivý zvuk)   

otázku ano ?   no mám .. připravenou otázku .. @ s těmi čtyřmi studenty jak

 to nakonec dopadlo . #s říkala jsi vlastně teda tři se ozvali +   (rušivý 

zvuk)   (nadechnutí)   ano   (nadechnutí)   + tři se ozvali 

(INF205) 14A006N takže sp* milion propisek jsme měli a nějaký bloky a prostě ty 

reklamní blbosti ..   ty vole   (nadechnutí)   tak se to muselo 

pobalíčkovat že jo aby to bylo tak nějak jako dohromady pěkně všecko to .. no ..   

(nadechnutí)   (nadechnutí)   a 

(INF206) 14A007N třicet korun nebo za nějakých dvacet pět ..   aha   takže si ho koupím 

vždycky když je v akci -   a to ti tam padne jako celý ?   no   jo ?   hmm   

takže to děláš na plech třeba . 2 máš hodně 

(INF207) 14A008N (citoslovce)   (klepání)   děcák   děcák .. ložnic* -   zase jo ?   no ale 

jako modrej ale jako v* @ vono je to tam vodřený ..   ...   Pepík to tam 

někde vodřel nebo vod nějakejch krabic a Máťa jak takhle tu zeď .. 

(INF208) 14A010N (nadechnutí)   (nadechnutí)   no taky izolace podhled .. ve verandě   

no   ...   hmm .. bylo toho dost no . co by to chtělo ještě chtělo by to ..   

(nadechnutí)   (rušivý zvuk)   (povzdech)   vyměnit časem vokna vokýnka ve .. ve 

sklepě   ve sklepě   ... 

(INF209) 14A010N (nadechnutí)   no a .. no je to takový . je to takový složitý všechno ..   

(nadechnutí)   tak jsem zvědavá jak to bude teda dál .. ale dneska to 

bude asi nebo v těch dalších dílech to má být ..   (nadechnutí)   (nadechnutí) 

(INF210) 14A011N až tak dávno ..   to je kolik let co to .. nebo se mně to už zdá . že je

 to moc dlouho ?   (nadechnutí)   (mlasknutí)   no . hmm tam .. 

rekonstrukce s* byla asi hotová v roce ..   (polknutí)   (cinkání nádobí) 

(INF211) 14A011N Bauhausu nebo z toho Obi a tak .   hmm   (odkašlání)   tak to je to je 

jako docela známý že prostě to tam . za moc nestojí no tydle +   hmm 

hmm hmm hmm   (nadechnutí)   + stromky nebo nebo prostě cokoliv takhle 

(INF212) 14A011N aha .. hmm .. to pak je blbý no hmm   a .. vždycky jako . všechny ty @ 

voni . to vykvetlo v někdy na konci dubna +   hmm   (nadechnutí)   + 

objevily se tam ty malý hruštičky . a pak to 



  

(INF213) 14A011N na kole tam jezdili no   jo . hmm   aha .. a na kole je to tam dobrý jako 

@   jo to se dá projet obvzlášť když je teďka sucho . tak není .. nikde 

bláto no asi když . je mokro 

(INF214) 14A018N tam jako bydlet   aha   no tak to je asi lepší než ta ubytovna   a to 

bude +   + no .. to bude za pár korun . víš co   no . protože jako jsem si 

zase říkám no že s* s ně* 

(INF215) 14A018N ?   hmm .. hmm   (nadechnutí)   no . koukali jsme a zatím se to furt 

zlevňuje ten hotel takže . zatím to vypadá dobře ..   jo ?   (nadechnutí)   a asi 

tak nějak jakoby s tím počítáme no že bysme tam jeli   to 

(INF216) 14C002N smrděly   ty js* . ty js* no ty smrdí to jo .. a když třeba k ní přijdu .. 

tak to tam není cítit psem   no ale vem si když vona ho jde vyvenčit a zrovna 

leje celej den   (rušivý zvuk)   no 

(INF217) 14E001N už jezdit kemprákem že jo   (vydechnutí)   (rušivý zvuk)   no . to by 

bylo dobrý   (rušivý zvuk)   (polknutí)   no   (rušivý zvuk)   to uvidíme jak to

 vyjde   to jestli . no to jestli uvidíme že to takhle nevyjde tak prostě radši 

pojedu ..   (rušivý zvuk)   (odkašlání)   (nadechnutí) 

(INF218) 14E005N . mám tam .   hmm   jo   hadr .. pořádný a .. jak se to zmlží . no a .. 

teď to . teď to vůbec žádnou chybu nehlásí ..   hmm   (pousmání)   jestli to 

zřejmě .. a taky si říkám .. taky 

(INF219) 14O003N nebo jak   jo já jsem si objednal @ jak jsem měl objednané ten lístek 

do Prahy a zpátky   no   tak to vyšlo na tři sta šedesát korun   (cinkání 

nádobí)   (hluk v pozadí)   no a stornoval #s to ?   jo jo   jo ? .. no 

(INF220) 14O007N sledovat .. kolik kus* .. taká rychlost .. to jenom to je ?   to jsou velké 

ty ty . takže to jde rychle   co ?   to Sconto ?   no   hmm   ukaž mi jedno 

Sconto ? .. já se podívám na . 

(INF221) 14O008N prostě ne* @ . neumím to tam vůbec todle .. jako trefovat .. na té pravé 

straně   tak tam je to aj o nahrávce že tak . tam potřebu* .. přesně tak 

. no tam potřebuješ dlouhou a ..   tam potřebuju 



  

(INF222) 14O008N fakt jako   jenže pak jsme dostali střevní chřipku   (smích)   nějak nás 

to úplně rozhodilo   (pousmání)   jo jo no a mě to bere teď . ty brďo   

(pousmání)   co ?   že mě to bere též . budu muset fičet hned na záchod 

(INF223) 14O008N to úplně rozhodilo   (pousmání)   jo jo no a mě to bere teď . ty brďo   

(pousmání)   co ?   že mě to bere též . budu muset fičet hned na záchod   

ještě vydrž prosím tě   ...   ty . dělá se obchvat Krnova 

(INF224) 14P002N . ukrad tam někdo jo ?   no to víš   aha   já myslel že +   no a   jste to 

ztratil   ale to n* to nebylo pět minut já se srovnal .. a jemu povídám takhle 

aby ji nebral .. kroutil jsem hlavou 

(INF225) 14P005N toho nic neměli   no právě že to takhle dělají .. a ten Petr zase říká .. 

no . vono by to asi chtělo možný .. jestli je tady něco neruší   no tak +   

hmm   no tak z z husích neměli nic 

(INF226) 14P008N elektr* von je sice plynovej ale je v elektrice buchne elektrika   

bouchne do toho a vyhoří to jakoby . zkratuje to přes . elektriku   hmm .. 

hmm   no . to je . to je jedna varianta jo .. no a počátek 

(INF227) 14T003N něco říkat   jak z divokých .. hmm   (cinkání nádobí)   hmm   (klepání)   

(cinkání nádobí)   takže to už bylo takové no .. ale jinak to bylo dobré 

tam   no   (rušivý zvuk)   (nadechnutí)   já jsem si s* +   + já jsem si vzpomněla 

jak jsme byli tam 

(INF228) 14T004N prostě zeptat se i na jejich názor co si o tom myslí oni ale takhle právě   

hmm   u tohohle je to takové že .. buď k tomu něco víš a nebo většinou   

no   teda nevíš nic k tomu tématu teda aspoň 

(INF229) 14T010N to ..   to tam vytlačí těch -   a to máš ten Malík ten -   no to tam vytlačí 

ten . to je na tři sta @ tři sta dvacet že je ten motorový proud ale ..   

hmm   ale nádoba je na 

(INF230) 14T010N zpětnou klapku .. a +   a bez problému . jo ? .. hmm   + klid   vidíš to 

takže to vlastně to pak . utíká vlastně ..   ven asi nebo dovnitř do toho 

potrubí a anebo odkapává   no . to   no protože 



  

(INF231) 14T010N vlastně jak to jak jsou k těm brzdám k těm válcům   asi každé kolo 

má svůj válec nebo tak nějak to tam je na tom na těch tatrách novějších 

už jo ..   no   a taky se mu tam jedna hadica prodřela 

(INF232) 14T010N teď #s to vlastně @ teď #s to vlastně tam vykácel tu borovicu nebo 

něco že . tak teď   no to tam zas třeba bude nějak jinak víš   já si skočím 

na záchod jo ?   jo .. dobrý dobrý skoč si 

(INF233) 14T013N ještě to ti musím říct říkám co ? ..   že Ilona jí řekla ..   (mlasknutí)   a 

že prý už je to tak deset dnů zpátky ale tak .   Kačka to ona prý já to 

vždycky víš jedním uchem sem a druhým 

(INF234) 14T014N stará se o* hodně o ni Míša ..   a jeli zase na kontrolu do toho Zlína a 

protože babičce se to nehojí ona je cukrovkářka ..   a říkala mi sestřička tady 

.. jak já k ní chodí Magda s ní tam 

(INF235) 14T016N no .. @ . třeba bys ani neprosoudila ale ..   @ že bys třeba @ v takovém 

domnění žila jak to dopadne jestli prosoudíš nebo neprosoudíš ..   tak to 

člověk radši zaplatí než aby se tahal zase někde   no   no   to 

(INF236) 14T024N centru okamžitě ..   vždyť oni tam byli čtyři pět jich bylo ve vápně ..   

tam furt byla šance tak nakonec to uhráli jako v devadesáté minutě 

ale ..   bylo to už jsem si říkal .. jestli ho nedaj .. ale už 

(INF237) 14T027N v podstatě v v v roku   ...   čteš si hraješ si já teda nevím jak to v těch 

jesličkách jak to funguje vůbec si nedokážu představit no ..   to je 

brutální   ale nemá na vybranou protože je svobodná matka že jo 

(INF238) 14X016N protože pak pojedeme ..   a jo   no ty bys . to by ti vyšlo   no a v* a vono 

mi to vyjde jo protože my pak pojedeme devatenáctýho až dvacátýho 

třetího +   to ti vyjde . hmm   až dvacet čtyři . 

(INF239) 14X018N jo že ..   (rušivý zvuk)   (rušivý zvuk)   hmm   (nadechnutí)   tak ví co 

dělá ty denní kontroly já potřebuju ty její sestavy takže to vyšlo 

naštěstí dobře no takže +   (rušivý zvuk)   hmm   (nadechnutí)   + jsem měla kliku 

no ale zůstala tam celej den tak 



  

(INF240) 14X021N si vzala tu bundičku ..   no jasný   (smích)   no tak byla zima jak sviňa 

já v teniskách na běhání takže to profukovalo krásně ..   hmm   no .. a tak 

mně byla zima takže já jsem jela na němčinu už jsem se 

(INF241) 14X025N .. málokdy   a . jsou tam vůbec jako nějaký možnosti ?   no tady je 

možností uplně nepřeberně ale .. mě to nějak netáhne   (smích)   jakože s 

nějakýma těma dalšíma erasmákama nebo něčím takovým ?   no třeba nebo 

prostě .. no .. 

(INF242) 15A002N podstatě .. tak mě to vrtá hlavou tak já mu napíšu ještě předsedovi 

z* .   (hluk v pozadí)   teďka .. se mi to rozleželo   no to určitě . to se do 

toho do toho pusť . to je škoda   že . že prostě 

(INF243) 15A006N přišla vítězoslavně   a pak přišla úplně šťastně se usmívá a já . aha 

tak už se rozešli ..   (smích)   většinou to bejvá naopak jo ale .. -   

(nadechnutí)   hmm ..   (mlasknutí)   ne ale fakt vona vypadala šťastně až když 

se rozešli 

(INF244) 15A010N .. nemyslím si   s tím soudem nic ? .. nic se . nedělo . ale .. jako vono 

už je to docela dost dlouho ne . máme všechny ty podklady ?   (rušivý 

zvuk)   já myslím že pro mě .. já jsem řekl 

(INF245) 15C006N kluk   jo .. tam by bylo furt co dělat .. a na chalupě taky   (nadechnutí)   

(smích)   (smích)   taky   tam je to hrozný   u vás jo ?   jo   to není možný to 

byla . vždyť to tam bylo pěkný   (nadechnutí)   ne jako 

(INF246) 15E004N no   @ no já na tydle blbosti moc nejsem ale .. ale určitě se to dá 

protože tam . je to .. @ jakoby blízko no   no +   ...   + no .. a teď vobjevili . 

na Galapágách objevili nějakej .. 

(INF247) 15E007N teda @ z tady z toho počítače prostě na tom dělat no ..   no prostě že 

už ..   chtělo by to ten Linux no   no a ty na tom nemůžeš dělat . vzdáleně 

?   no nemůžu protože prostě tak jak je 

(INF248) 15E007N jo .. když že to mě štvalo pod Linuxem vždycky když to ..   že jo před 

těma deseti lety dvaceti to bylo tak že ..   (nadechnutí)   @@ . všechno sis 

musela zkompilovat na svým počítači . že sis stáhla někde zdrojáky 


