
I 

 

Neformální rozhovory (N) 

Rozhovory v rodině (NR) 

 

NR 1 

A a jak se ty dva snášej? 

B výborně protoţe von vţdycky • jako jí začne volat • a: vona prostě příde a • votevře 

mu •  

 

NR 2 

B jé a co Andrejka ty měli taky ňákýho pejska ne? 

A jezevčíka mají • ___ hele to to je tak divoký  to lítá jak splašený ___ lítá to po stole a 

to je • to jiný nebude • 

••• 

B a vona je venku  jo? 

A venku voni by jí ani vevnitř nemohli mít von je hodnej jo  to je furt v pohybu, jo • 

 

NR 3 

A a jakou teď děláš Aničko školu? 

B prosim tě já furt studuju tu češtinu teda na vejšce a: literaturu a tak teďko mám jako 

třetí ročník takţe moţná ze mě bude bakalář teda a uţ bych mohla skončit nebo můţu 

pokračovat tak teda uvidim jak dopadnou přímačky ţe jo další na ty dva roky další • 

ale jakoby uţ bych mohla mít ukončený teďko: • 

A jo? 

B uţ bych mohla končit no • 



II 

 

A ale tak to by byla škoda • 

B no já uvidim, jak dopadnou přímačky a ještě si zkusim dát přihlášky na další školy na 

pokračování • 

 

NR 4 

A  a nechce pít nebo něco?  

B nenene • 

A nechce? 

B ne, měla vodu vona je trochu hysterická • 

 

NR 5 

A bylo krásně dneska viď? 

B bylo krásně •• 

A byli ste venku?  

B byli • hrabali sme listí na zahradě • 

A ano: 

B paráda to bylo  

A =paráda • příjemný teplíčko • já sem koukala, ţe osmnáct stupňů bylo  

B = bylo no •  

A jo a nefoukal tu vítr? 

B no v poledne • tak kolem poledního pak uţ ne pak se uklidnil pak uţ to bylo dobrý 

 no •• 



III 

 

A v Praze byl hroznej vichr • hroznej dopoledne vichr a @  vodpoledne uţ teda nevim • 

to sem tam nebyla 

B = né vodpoledne uţ ne  já sem věšela prádlo • kolik bylo hodin • asi půl desátý nebo 

kdy to bylo to foukalo jako blázen • já sem tam dávala tudletu (ukazuje na deku) • ta 

uschla za chvíli • 

A no • 

B jak to vyfoukal vítr a pak bylo hezky no • vodpoledne • my tam šli teda aţ po vobědě •  

A hm •  

B to sme schrabali všechno zase no • 

 

NR 6 

A tak tys gruntovala jo? To seš dobrá •  

B no: •  jenom tak zběţně • máma přávě řikala ţe sem jedinej člověk kerej má na to 

nervy toho věčinu zlikvidovat • tak sem likvidovala • 

A  tak si likvidovala •  

B no jo: 

 

NR 7 

A máš volno takový malý Jo? 

B no já mám volno v pátek ve škole • tak sem si řikala ţe vyjedu • 

A aha: •  

B kdyţ je takle krásně •  

A bylo krásně • 

B bylo • 



IV 

 

 

NR 8 

A tam sme tankovali v úterý ? dvacet osum devadesát • 

B @ no: 

A to je vo dvě koruny dvacet • lacinější 

B jo? teď bude ten • ta benzínka v Planej 

C =měla by bejt taky u tej zelenej no • 

A neska psali v novinách ţe byla votevřená benzínka v Planej ONO •  a té té vono • táta 

tam jezdí taky v Hradci i béemváka tankuje • 

B jo? to zvládnul jo? 

A benzínu• ___ tam taky to bylo @ to stálo kdyţ sme tam byli spolu  já nevim • von řikal 

to to @ natankuješ pomalu sto litrů do toho •  

B to jo no •  

A no a hele přijel a řikal • tři stovky sou doma 

 

NR 9 

A to bylo • jak sme byli v tom bazénu ne? 

B  a tam je jenom bazén nebo sou tam eště ňáky ty: 

C = tam je ta ralexační 

A = bazén • pak je tam ten • ta sjezdovka • takový to • 

B tobogán? 

A no: ten taky je tam 

C = a ve všední den 



V 

 

A = tam práve taky • 

C tam je to za polovic •  

A tam je to právě za polovic • ale do děckýho ne: jenom do tohohle. •  

B no: • 

A relaxačního 

B takţe se dete pěkně @ bublat a: 

A = vybublat sou tam dvě ty vířivky 

C = třicet jedna třicet dva voda 

A =  třicet tři byla taky • 

C no •  

A no a taky je tam ten protiproud kolem tý jedný výřivky @ pak děda chodil do páry •  

C jo? pára je fajn • 

A my tam chodíme • chodíme na ty dvě hodiny za @ za padesát pět korun pro jednoho • 

C té krásný •  

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

Rozhovory mezi přáteli (NP) 

 

NP 1 

A no a uţ máš hotový zkoušky? 

B no • hele @ jako • mám čtyry z třinácti takţe dobrý • ale čeká mě to: to správko no: na 

tom se prej nejvíc vyhazuje • polovina lidí to vůbec nedá • 

A fakt? té šílený ne? 

B  no: @ kámoš řikal ţe se na to učil dva tejdny a měl za tři jenom • jenom zázrakem • 

A hnus todleto 

 

NP 2 

A Ondro: ty seš blázen ne? ty se necháš vyhodit ve třeťáku ? • 

B no jako vono @ voni mě nevyhodili ţe jo • já se ukončil studium 

A = simtě ukončil •  dyť bys to stejně nemoh dodělat ne? jako co budeš teď dělat? co 

rodiče • ty tě zabijou ne: • 

B tak voni sou s tim smířený • já je na to dlouho připravoval 

 

NP 3 

A jak seš na tom ve středu? Ţe bysme dali kafe nebo voběd •  

B ve středu dělám ten zápich z trestního vod desíti • 

A no a máš teda potom čas? 

B jako záleţí na tom kdy to skončí • vono • von je to test takţe snad to bude trvat tak 

hoďku • 



VII 

 

A aha • 

B ale tak já ti pak cinknu a dohodnem se jo? 

A no já mám zas vod dvou ájinu tak uvidíme • 

B já ti prostě zavolám  

 

NP 4 

A Jani: jak je to s těma dotazníkama? 

B no jako von řikal • ţe je mám rozdat teprv ve středu na semináři a pak ti je dát @ víš 

co • abys to prostě přepsala 

A = no  

B = tak já bych ti je pak dala • 

A jo: • no jenţe já tam ve středu nejdu páč du k tý doktorce na tu kontrolu 

B tys byla nemocná? 

A nene •• 

B a co ti je? 

A teď to nebudem řešit • ti to někdy povim 

 

NP 5 

A co děláš zas večer? 

B jedu k Ondrovi • musíme dodělat to: to video no • hele a pučíš mi auto?  

A nepučim • potřebuju bejt v sedum v Písnici • 

B co budeš dělat v Písnici? 



VIII 

 

A jedu za Michalou • to neni podstatný • podstatný je to: ţe prostě ti to auto nepučim a ty 

si zas zkusíš jet sockou 

 

NP 6 

A hele a co ta: taková ta blondýna • co s náma chodila: • do ročníku nebo vo rok níţ • 

B jaká blondýna? 

A ta co chodila s Mikym @ Mikym •• no víš kerym? 

B no to vim • ale jaká bloncka? 

A no ta co zpívala ve třeťáku na akademii Sinatru • 

C jako Zuzka? 

A no to právě nevim to sem zapomněla jak se menuje • ale ta to: ta by tam mohla 

zazpívat ne? 

B já furt nevim kdo to je • 

C Lucka myslí tu blondýnu s brejlema co s náma chodila na němčinu • 

B jo tuhle: jé: tos měla říct hned • 

A a jak mám asi vědět ţe chodila s váma k Foltový? 

 

NP 7 

A hele pamatuješ si Terku vod nás ze třídy?  • 

B takovou tu malinkou s těma dlouhejma blonďatejma vlasama? 

A nonono • 

B tak co s ní? 

A no vona se bude vdávat • 



IX 

 

B to jako fakt? proč? 

A to nevim • ale řikala to prej holkám • já sem se taky divil •  

B ty jo já ani nevěděla ţe vůbec někoho má • 

 

NP 8 

A normálně • to sem ti ještě neřekla • viděla sem dokonalý boty • z těch bys umřela • 

takový červený aţ skoro rudý lesklý takový jakoby lodičky na asi deseticentimetrovym 

podpatku • koţený • víš takový no: no úplně takový hříšný: maj víš co @ takovou tu 

vykrojenou špičku  

B a kde? 

A no u Bati • já sem tam prostě šla s mámou včera po škole a eště hned sem si je tam 

zkoušela právě • 

B jé a za kolik? 

A ani s neptej • 

B drahý byly jo? 

A no myslim ţe za dva: • dva a půl nebo dva sedum nevim teďka přesně jo: 

B no jo no • tak to to holt koţený boty no: 

A no já vi:m • 

B a vaši ti je někoupěj? 

A no to těţko • to kdyby to byly ňáký praktický boty ví:š • třea tenisky nebo něco 

takovýho multifunkčního :-) 

B @ no: jasný no: obuv jo ale střevíčky zas ne: co: • 

A asi tak no: 

 



X 

 

Rozhovory mezi kolegy (NK) 

 

NK 1 

A hele a co Iva? byla se na vás podívat od porodu? 

B hele byla tu jednou • normálně byla milá a úplně v pohodě • 

A fakt? no já jí pamatuju jako takovou tu protivu___ a vona je najednou milá? 

B no: fakt ţe jo • normálně nás vobešla a ptala se jak se máme a jak to de v kanclu • 

A ty jo tak to bych nečekala ani omylem 

 

NK 2 

A normálně sem mrtvá • proč ty jo musíme mlít furt vo tom samym hodinu a půl kdyţ se 

to dá říct za dvacet minut?  

B ani mi nemluv • já se ptala Dana co mám dělat s tim topovánim a von mi jen řekne ţe 

se to bude prostě jako dělat úplně jinak • ale vůbec neřek jak 

A klasika • já ho včera prosila aby mi uţ konečně dal ty: @ no ty: papíry k tomu bytu na 

Lukách• víš ten co má na starosti Jarka • @ tu dvajedničku v tý novostavbě jak jsme 

na to koukaly ne:  a von jako ţe jo: ţe mi to dá a furt nic • tak jak to mám asi zařídit 

ne: 

B tak mu to zas řekni ne? 

A ty jo ale já mu to řikala včera • to za nim zas nepolezu znova ne: 

B no dobře ale kdyţ ti to nedá ___• 

A no jako kdyţ mi to nedá do pěti tak uţ na ně houknu nebo co • 

 

 



XI 

 

NK 3 

A Alčo myslíš ţe by sis to teda se mnou mohla prohodit v ten pátek? 

B no jasně: dyť s tim počítám ne: 

A no my právě máme to divadlo vod sedmi a já bych to musela zrušit 

B dyť v pohodě 

A seš zlato ___  si to někdy prohodim zas s tebou fa:kt 

B v klidu simtě: 

 

NK 4 

A byli ste s Honzou v tom divadle včera? 

B jo jenţe ___ von měl v sobotu ten get tak sme nemohli jít uţ pak nikam 

A a jak mu to tam dopadlo? dyť to byla ňáká šílená chýše rozpadlá • 

B řikal ţe dobrý ţe má exkluzivku podepsanou @ teda ţe mu to slíbili podepsat v tejdnu 

• 

A no tak to je supr 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

 

Formální rozhovory (F) 

Pracovní porady a schůzky (FP) 

 

FP 1 

A @ Včera sme probírali s makléřema ty • ___ ___ , takţe to máte všechno poslal sem 

vám to mejlem máte prostě všechno dostali ste i vzor jak by to mělo vypadat 

B = nám nic nepřišlo 

A vy ste makléř? 

B ne: • 

A tak vidíte • 

C :-) 

A takţe sme to probrali: a: samozřejmě teda asistentky •• sou prostě vám nápomocný s 

tim, ţe jo • jo:  já nevim  kdo kolik má pozemků ţe jo • někdo má hodně někdo málo 

ale aby to tam bylo rozlišený jo? dohodli sme se •• dohodli sme se do konce příštího 

týdne • 

D ţe to tam bude všechno zadaný? • 

A no • dokonce sem včera mluvil s tim člověkem z Ostravy přijede přímo ten jednatel • 

domy na klíč pan ___ Klíč • 

C :-) 

A přijede pan Klíč von vám jako udělá školení vo všem ţe jo • aby kdyţ se zeptá ţe jo 

někdo jesli to je tohle nebo tohle 

C =no jasně • 

A tak abyste všechno věděli takţe • 



XIII 

 

C jaká je střecha a tak dále • 

A přímo paklíč přijede • 

C  = :-) té dobrý 

A vám @ jakoby udělat @ udělat jakoby školení o tom jak to prostě je jo: dyţ se ty lidi 

na něco zeptaj jo: • samozřejmě máte všecko vědět • 

C jo • 

A takţe: já bych to viděl aspoň něco a • základy ţe jo základy vo právu akuálním vo 

financování  abyste věděli jak ___ ___ to bude ţe jo smlouva vo dílo a všechno se 

bude řešit tam jo: dyţtak nám to pošlou voni • takţe smlouvu • 

E         a kdy přijede ten pán? 

A příští tejden • smlouvu o dílo ___ smlouvu o dílo podepíšou voni tady takţe se musíte 

naučit základy abyste je dostali aspoň sem 

FP 2 

A @včera sme ráno řešili s Milanem @• vono jak je teťkon ta situace špatná tak hledáme 

něco kde by se dalo ušetřit • takţe s-reality: tam to neni poznat kdo kde je • 

B s topovánim? 

A s topovánim protoţe ta kombinace která tam pak je tak to jde do topek 

B takţe je to dobře nebo něco špatnýho? 

A takţe právě jako jednak jednak teda •  to: ţe: platíme prostě dvanácet denně • jo: skoro 

___ ___ denně • 

B řešili ste to i s pronájmama? 

A s pronájmama to řešíme děnně abysme to sesekali protoţe jich bylo šescet třicet a teď 

sedumset takţe fakt to pro nás to bude jako to: ••musíte na to myslet Milan vymejšlí 

vjeci typu @ budem  topovat @ jednou za dva dny a tak dále ale to je nesmysl • to 

nejde ţe jo: ale měli bysme zkusit @ co skouší uţ Ivan je to: ţe: • prostě dyţ to budem 

topovat všechno najednou tak to tam je najednou a: 



XIV 

 

C         a sme na konci  

A A. takţe sme přemejšleli jakoţe bysme  ___ ţe by se udělalo třeba dvacet • za hodinu a 

tak dále • ţe bysme to takle @ rozmázli jo: 

D té dobrý 

A No né ţe by v průběhu dne tam prostě ty novinky ňáký byly pořát• ne jenom ráno ţe jo 

 

FP 3 

A v kolik to děláte v půl devátý? 

B v půl desátý • 

A v půl desátý jo: ? 

C té fakt lepší asi @ já sem fčera koukal eště na ňáky ty ___ • 

A já bych to udělal v devět 

 

FP 4 

A takţe: to by bylo asi všechno co vy? 

B takţe zeptám se 

A no: 

B takţe kdyţ vám teťko dám třeba konkrétní příklad 

A no: 

B nabranej barák v Třeboradicích já to mám jenom v přípravě 

A = no: 

B protoţe ten barák je vo tři milióny jinde s cenou 

A no: 



XV 

 

B pán to ví protoţe toho majtele jenom zastupuje protoţe majtel ţije v Německu • takţe 

teď sem koukala • já si to na eskách hlídám 

A = a to chce majitel? 

B no von chce osum miliónů a to je okál •to neni zděnej dům• Třeboradice výborná 

lokalita barák ___ takţe sme se shodli ţe za pět a půl je to prodejný 

A = no: 

B teď uţ sem koukala já si to hlídám ty aktualizace ţe uţ to sníţili na sedum já sem to 

zatim vůbec neexportovala protoţe já s nim komunikuju ale přišlo mě to zbytečný 

utrácet za inzeci dyţ vim ţe to je vo dva milióny mimo 

A = a to sme jediný? 

B @ štyři další společnosti • 

A za sedum jo: ? 

B za sedum • začínalo se na vosmi a teď uţ sou tam vlastně ___ 

C dyţ to dam dáš za šest a půl • 

D = já bych to tam da:l 

A já bych to tam taky dal no: • 

D dyţ uţ to máš rozpracovaný • 

B tak za šest devět uţ to tam teda dám •  

A no: zkuste to: 

 

 

 

 

 



XVI 

 

Rozhovory na úřadech (FU) 

 

FU 1 

A dobrý den • já bych potřebovala zařídit to číslo EORI • sem tu dobře ne? 

B jo ste • máte k tomu všechny dokumenty? 

A tady mám papír z finančáku @ ten výpis z rejstříku  

B = no 

A =  tady plnou moc  

B = @ no 

A = a tohle je to potvrzení od DIČ a IČO • 

B no: a kde máte vyplněnou  tu ţádost? 

A  jé: pardón • tu mám tady • je to vono ţe jo? 

B jo: tak to tady nechte a já si vás zas zavolám • 

A dobře, díky mo:c 

 

FU 2 

A prosim • 

B dobrý den • tohle obyčejně a tohle doporučeně 

A eště podací lístek • 

B jo tadyhle • 

A šedesát pět • 

B jo @ padesát @ šedesát • tři pět • tak • jo dobrý • 



XVII 

 

A děkuju: •• ta:k prosim naschle 

B díky • naschle  

 

FU 3 

A dobrý den 

B dobrý den • posaďte se 

A děkuju • já potřebuju zařídit dvě ty parkovací karty • jednu pro rezidenty a jednu pro 

firemní auto • 

B  tak se na to podíváme • 

A jo @ tady sou věci k tomu soukromýmu autu • malej techničák velkej techničák a 

moje občanka • 

B výborně ••• jo tady vás mám • chcete to zas na rok? 

A no • na rok • 

B já tady mám eště asi vaší maminku je to moţný? 

A no určitě 

B ale tý končila platnost tý karty loni v dubnu •  

A jo? ale @ jo né počkejte • vona má teďka firemní auto tak proto 

B tak to jo 

A to ste mě úplně vyděsila • já sem si právě řikala ţe sem jí to zařizovala taky teďka 

někdy • tamta karta byl soukromá 

 

 

 



XVIII 

 

FU 4 

A dobrý den • můţu se jenom zeptat? 

B povidejte • 

A já bych potřebovala vědět kde se ověřujou podpisy • 

B to musíte do stopětky • to je v prvnim patře 

A = aha • děkuju moc • 

B počkejte ale co vono je dneska za den? 

A pátek • 

B jé: ale tak to máte smůlu slečno • voni sou tam jen v @ v pondělí a ve středu vod • 

počkejte • vod vosmi do dvou 

A aha • tak nic • no to se nedá nic dělat no: no tak vám děkuju 

B neni zač • naschle • 

A naschle 

 

FU 5 

A poďte ke mně • já tu mám volno • co byste potřebovala? 

B dobrý den 

A = dobrý den 

B potřebuju ověřit plnou moc jenţe neni moje • je bráchy a ten tu se mnou neni a já mám 

tu jeho plnou moc a neni ověřená a já jí právě potřebuju někde ověřit 

A počkejte to je teda vaše ta plná moc pro bratra nebo jí bratr napsal vám? 

B no on jí napsal a já potřebuju za něj vyřídit něco a právě tam chtěj abych @ aby byla ta 

moc ověřená 



XIX 

 

A no ale • máte jeho občanku? 

B no to nemám • a vy mi to bez toho neověříte? 

A no nemůţu • to musí buď bratr sem s tou plnou mocí nebo vám • nebo vám musí dát 

svojí občanku a na základě tý občanky já vám to můţu ověřit 

B takţe to nejde tak @ prostě ţe bych já to za něj ňák vyřídila? 

A no kdyţ budete mít jeho občanku tak jo • jinak ne: no: • 

B @ čili je prostě stejně nejlepší aby sem šel osobně? 

A přesně tak • 

B aha • no nevadí • tak děkuju mockrát • nashledanou • 

A naschle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 

 

Rozhovory s hokejisty (FH) 

 

FH 1 

RC máte obavy? 

HA obavy obavy tam vţdycky můţou bejt protoţe @ protoţe vlastně chybělo do konce 

ňáká minuta a půl prostě ta Sparta byla najednou v euforii a prostě se hrnuli @ ale 

nakonec  tyhlety hráči kerý pak šli na led tak @ to dobře vybojovali • 

RC bylo třea cejtit ţe je to pro ně jedna z posledních šancí vlastně udrţet si ňákou @     

naději: naději na tu desítku? Přece jenom deset bodů uţ je dost eště dva zápasy navíc 

sou v krizi teďka • 

HA  tak já nevim nechci moc mluvit za ně teďka ale @ ale určitě nemaj nemaj růţovou 

situaci to všichni víme ale v hokeji je všechno moţný takţe nechme se překvapit • 

RC čim si vysvětlujete vlasně to ţe v tý třetí třetině • vlastně v tom prvnim zápase tady ste 

je dvě třetiny přehrávali a ve třetí • jinej vobraz @ jak vy to z brány? ta třetí třetina je 

jiná • 

HA tak já sem to řikal předtim my sme @ tam na začátku třetí třetiny měli dvě @ gólový 

šance neproměnili jsme je: a prostě pak • @ sme dostali • zbytečně sme šli ven při naší 

přesilovce a pak sme dostali góla: a Sparta sem řikal nás pěkně sehrála @ a prostě 

najednou sme začli zmatkovat a začli sme prostě nevěřili sme si a: • prostě @ bejt 

nervózní a vodhazovat ty puky vod sebe a: • souboje najednou sme začli prohrávat a 

byli sme pod tlakem a Sparta najednou byla na koni ale: • ale nakonec  to nedotáhla 

no: • 

RC eště já se zeptám k tý reprezentaci • ___ myslíte si ţe třea Slávie bude mít blíţ neţ 

Kladno? Vlastně posledně ste:@ byl reprezentační gólman s Kladna a teďka 

reprezentační gólman  ze Slávie • dá se to ňák provnávat? Třea sebevědomí například? 

HA  tak já uţ tajitu otázku sem dostával před sezónou ale: řikal sem ţe určitě z Prahy: 

určitě dyţ se někdo jede podívat na ňáký zápasy tak jezdí Sparta Slávie @ a: rozhodně 

ne Kladno no málokdo jezdí na Kladno ale: ale můţe to tak bejt ale nemusí • 
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RC  takţe určitě přišlo vhod to ţe teďka bylo těsně před reprezentací derby a: víceméně ste 

se tam neukázal ve špatnym světle nebo bral ste to jen tak jakoţe budete potvrzovat tu 

oprávněnost tý nominace nebo: @ 

HA no: tak hlavně musíte ___ gólmana potvrzovat ty výsledky 

RC =hm 

HA a: v kaţdym zápase to dokazovat na stodeset procent prostě posílit  ___ já nevim ať se 

hraje s poslednim Kladnem nebo prvnim Třincem  

RC  = hm 

HA = prostě a v těch tréninkách prostě pracovat zlepšovat se a: • a: @ 

RC  dobře tak dobrý tak díky moc • 

HA  dík 

 

FH 2 

OH tys teďka @ teďka chytal hodně zápasů v řadě nečekals třeba ţe by sis moh teďka 

odpočinout během tý reprezentační pauzy a přišla ta: ta  reprezentace samozřejmě seš 

za to  rád určitě  té jasný ale: jesli  sis třeba nechtěl trošku vodpočinout ty teďka chytáš 

furt •• 

HA  tak já bych řek ţe odpočívat můţu aţ skončim hokejovou kariéru a: • to je eště daleko 

•  takţe rozhodně sem rád ţe sem takhle vytíţenej a: @ sem rád ţe můţu takhle chytat 

• 

OH a nevim jesli se tě na to ptali kolegové ale @ jeslis třea mluvil s trenérem 

Hadamczikem ţe bys třea měl odehrát ňáký konkrétní utkání nebo @ nebo to je eště 

brzo na todleto? 

HA @ ne: ne: ne: nemluvil sem nemluvil sem s nikym a @ určitě nám to trenér sdělí buď 

@ v úterý aţ se sejdeme v Praze nebo nebo prostě těsně před zápasem to rozhodnutí je 

na něm • 
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OH  kdyţ se ještě vrátim k tomu derby tak ty si chytal velmi dobrej zápas• ten gól první 

přišel poměrně pozdě • myslel sis třea na čistý konto? @ Nebo byly hlavní tři body a 

na čistý konto si moc nemyslel? 

HA ne: tak na čistý konto můţu myslet dyţ je to minutu do konce a rozhodně ne dyţ je to 

po dvou třetinách a: @ • nesoustředil sem se na to • pro mě je důleţitý bodovat a to se 

povedlo • 

 

FH 3 

TH přemýšlíte o reprezentaci? 

VR reprezentaci • tu mám pořád v hlavě • to se nedá to se nedá to se pořád honí v hlavě a 

pořád probírám si to tak @ • 

TH udělal byste něco jinak? 

VR ne ••  to vim stoprocentně ţe ne • • úplně stoprocentně ţe ne a samozřejmě bylo tam 

určitý rozhodování třea s těma bekama ţe jo • ale jako todleto: @ ___ sme vlasně 

nějak rozhodli • byla smůla ţe se tam Michal zranil a ___ byla škoda ale já si mysim 

ţe • to co sem řikal to nemá cenu vopakovat ţe • ţe zkrátka my sme my sme zklamali 

v útočný fázi a hlavně v přesilovkách ţe jo • protoţe @ já dyţ vemu všechny zápasy 

co sme prohráli právě s těma muţstvama ať to bylo Finsko Kanada a z tý špičky a my 

sme všechno prohráli v přesilovkách my  sme pět na pět neprohráli ţe jo: my sme 

prohráli v přesilovkách tim ţe sme nedali góly • 

TH nakonec vlastně brankáři kerý byly vlastně jakoby @ největší: 

VR = ano ano •  

TH = slabinou tak ty nakonec dopadli se dá říct nejlíp • 

VR jo tak jako já: já bych nechtěl říct jako co: vono je těţký říct co byla slabina já si 

nemyslim ţe  to byla slabina vono to bylo bylo to: • ale tahle zkušenost byla například 

v tý vobraně třeba ţe jo • byli tam klucí kerý hráli poprvně reprezentační zápas 

poprvně ţe jo: mně překvapil • hrál výborně @ Němec Blaťák ţe jo: nedá se říct ___  
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FH 4 

TH  bylo několik osudovejch okamţiků, tak třea @ ţe ste byli vodepisovaný za tý série 

jedna tři byli ste vodepisovaný před sezónou ţe: ten kádr na to nemá • 

NN = potřebuju s tebou mluvit @potom • potom • 

MV = no: no: no: 

TH ţe ste byli na vodpis ta:k je to velý zadostiučiněný • 

MV  no: určitě ţe jo @ neni • neni @ jako normální ţe se ţe se ta série takle otočí: takţe 

pro nás ___ zapracovali a: @ my sme se prostě zvědli @ a ukázali sme ţe je tady v 

tom manšaftu ţe je síla • a dopadlo to takle • ţe sme vyhráli no: • 

TH  dokázali ten tým timhletim ţe má na titul? 

MV tak • určitě jako síla • síla tady je hrozně vyrovnaná a @ určitě na titul @ má víc 

manšaftů @ ale já věřim ţe: ţe: ţe: my budem nejsilnější • 

TH tak teda do toho sedmýho rozhodujícího zápasu ___ ste hodně práce a eště musíte ___ 

MV  = no: @ no: určitě to bude těţký @ fyzicky • je to těţký fyzicky ___ no:  • 

NN = tak zejtra v osum jo? 

MV  jo: jasný čau • 

TH dete na koncert jo? 

MV  no :-) no: co sme to řikali? @ vo tom jak se de do toho sedmýho zápasu •• 

TH jo jo jo •• 

MV  no tak určitě je to náročný @ ale @ člověk jako • je to: • je to souboj na ţivot a na 

smrt a @ my sme ten boj vyhráli i dyţ sme prohrávali jedna nula a: šli sme do třetí 

třetiny s tim musíme votočit a: to se nám zaplaťpánbů se nám to povedlo ___ to tam 

supr dorazil a: pak ta akce ___ to bylo supr  • 
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FH 5 

TH kdy se to tam zlomilo podle tebe? Byl to ten pátej domácí zápas nebo ten šestej? 

JB = šestej •• @ Šestej zápas ve Vítkovicích si myslim ţe: ţe sme předvedli výbornej 

výkon a @ to nás @ to nás mysim si ţe trošku dostalo dostalo malinko vejš neţ byly 

Vítkovice • 

TH speciálně asi ten Romanův gól kdy tam dával na tři dva pod tlakem a pak se vám asi 

hrálo líp  a pak uţ ste byli víc v klidu ___ 

JB ten moment to bylo mraky: @ voni zase sníţili vyrovnali @ my sme my sme dali góla 

voni zase vyrovnali takţe: •• 

 

FH 6 

OK hrál si po dlouhý době jaký to bylo? 

HB no tak první střídání byly těţký protoţe sem vlastně dvě třetiny seděl @ a pak sem tam 

naskočil vlastně do rozjetýho vlaku @ takţe první střídání sem se s tim trošku 

srovnával ale @ pak ten zápas nebyl špatnej • 

OK jak je to s tou zraněnou nohou cejtíš to? 

HB ne:  jako uţ • uţ to necejtim vůbec @ vlastně je to pevný takţe na ledě úplně v pohodě 

• 

OK = hm • chyběla ti spíš herní praxe nebo fyzička? 

HB no:  • no asi spíš vobojí ale: •řikám jako uţ sem hrál @ takle to byl druhej zápas • 

takţe neni o tak hrozný no • a tu fyzičku sem doháněl na kole a prostě jak sem  moh •  

takţe si myslim ţe jako připravenej sem no: • uvidíme • 

OK nastoupil si do třetí třetiny jakýs měl pokyny? 

HB pokyny @ no stejný • tlačit se do brány a snaţit se dát góla protoţe sme měli spoustu 

šancí: • a neproměnili sme to tak sme to museli tlačit víc do brány • tam tam padlo 

vlastně jeden gól a @ bouţel sme nedali další no: • 
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OK @ tys tam byl těsně před konce vyloučenej ale to uţ byla taková záchranná brzda 

takţe předpokládám ţe ti to asi nikdo nevyčítal • 

HB ne: • to bylo • to bylo vlastně @ von tam měl skoro prázdnou bránu tak já sem ho 

jenom jakoby zahákoval aby to nemohl zakončit no: jako já sem tam nic jinýho nemoh 

dělat • jako trenér mi nic neřek  

 

FH 7 

OK jak hodnotíš dnešní zápas? 

HC @ já myslim ţe to bylo docela kvalitní utkání na to ţe to byla příprava @ tak to bylo • 

to bylo se všim všudy @ bylo tam dost soubojů hodně se bruslilo takţe já myslim ţe to 

bylo určitě kvalitní utkání • 

OK tys nastoupil v lajně se Štefankou a: s Vondrkou a to sou slušný hráči • jak ti to s nima 

vyhovovalo? 

HC tak určitě @ Míra je hodně silovej @ silovej hráč • hodně byl na koutoči a: @ Michal • 

Michal je: je: levý křídlo dobře brání zezadu a: já si s nim v pětce rozumim @ určitě • 

určitě pro mě dobrý a @ uvidíme jak se to poskládá potom v sezóně a určitě @ sme si 

vyhověli • 

OK tys dal teďko druhej gól v Tipsportcupu cejtíš formu? 

HC tak @ cejtim formu a zatim nic zatim to de ale: ale určitě bude důleţitější sezóna a 

soutěţ takţe doufám ţe tam tam to bude @ tam to bude eště lepší • 

OK zeptám se • jaká je vlastně úroveň toho Tipsportcupu? Dá se to vůbec srovnávat s 

extraligou nebo ňák •• 

HC tak já si myslim ţe určitě • hrajou to • hrajou to týmy @ ze špičky @ první ligy a @ 

extraligový týmy takţe já si myslim ţe určitě svojí kvalitu to má • 
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FH 8 

OK jenom krátký zhodnocení dnešního zápasu • 

HD tak určitě se hrál dobrej hokej @ v tý první třetině sme na ně vlítli dobře • potom sme 

___ potom sme dostali dva góly v oslabení a pak • pak se hrál slušnej hokej • 

OK @ tys tam nastoupil v druhý půlce • jak si byl se svým výkonem spokojen?  

HD tak na mě toho ani moc nešlo a myslim si ţe to důleţitý co na mě šlo tak to sem 

pochytal a: @ pak sme vyrovnali @ a pak to dopalo • 

OK @ jak osobně snášíš tajito @ nastupování v půlce zápasu? Je to velkej rozdíl voproti 

týmu? 

HD určitě to je těší jít do toho druhej, protoţe tam sedíte vlastně @ já nevim hodinu a čtvrt 

tam sedíte na střídačce je hrozná zima potom se do toho musíte dostat dyţ vostatní sou 

rozehraný • to je těţký @ ale pak se s tou hrou spojíte a: •  

OK  přičítáš to tomu ţe seš nerozhejbanej nebo to @ nešlo vůbec? 

HD tak jeli dva na jednoho a já sem viděl ţe • Tomáš Micka dobrusluje toho hráče co si 

najíţděl do prázdný • tak sem prostě hlídal toho střelce a: @ nechal nechal klukům ___ 

nahrávku a ___ musel to dát prostě do prázdný •  

OK @ v závěru trošku to ovládly emoce • je to normální v těch přípravnejch zápasech 

nebo je to spíš výjimka? 

HD tak v těch přípravnejch zápasech @ jak v jakym zápase no: ale emoce prostě tam byly 

dvě čistý těla a prostě potom tam padly ňáký vyloučení a nemyslim si ţe by to bylo 

ňáký vyhrocený aţ moc • 
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FH 9 

RZ jak těţké je chytat hráče jako Milana Bartovič pro vás i • pro obránce @ jak jede 

pozadu popředu ___ • 

HG tak samozřejmě je to těţké ale my sme se na to připravovali jak na Petra Nedvěda tak 

@ na: na:  Milana Bartoviče a @ bouţel oba nám dali góly :-) ale: takovy je hokej a  

@ dneska byli zaplaťpánbů  za ten o jeden gól šťastnější • 

RZ kde vznikaly vlastně ty chyby @ kdyţ tam procházely ty dlouhé liberecké přihrávky 

za obranou? 

HG tak @ nevim no: @ my sme se na to chtěli zaměřit chtěli sme zabezpečit tu modrou 

čáru • bouţel  jim to párkrát vyšlo a uţ sme si nebyli tak jistí v tim @ a: tak sme si 

aspoň řikali ţe je musíme přetlačit dopředu @ coţ se nám nepovedlo • 


