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Přílohy 
Příloha č. 1: Česká televize – prostředky expresivity (tabulka) 

 

Česká televize Počet příspěvků 

Expresivita inherentní  1 

Expresivita způsobená kontextem  2 

Další prostředky typické pro 

komunikaci na internetu 0 

Grafické prostředky 6 

Emotikon 0 

 

Příloha č. 2: Česká televize – prostředky expresivity (graf) 

 

 
 

 

Příloha č. 3: TV Nova – prostředky expresivity (tabulka) 

 

TV Nova Počet příspěvků 

Expresivita inherentní  6 

Expresivita způsobená kontextem  35 

Další prostředky typické pro 

komunikaci na internetu 0 

Grafické prostředky 63 

Emotikon 15 
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Příloha č. 4: TV Nova – prostředky expresivity (graf) 

 

 
 

Příloha č. 5: Český rozhlas – prostředky expresivity (tabulka) 

 

Český rozhlas Počet příspěvků 

Expresivita inherentní  1 

Expresivita způsobená kontextem  5 

Další prostředky typické pro 

komunikaci na internetu 0 

Grafické prostředky 3 

Emotikon 0 

 

 

Příloha č. 6: Český rozhlas – prostředky expresivity (graf) 
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Příloha č. 7: Rádio Impuls – prostředky expresivity (tabulka) 

 

Rádio Impuls Počet příspěvků 

Expresivita inherentní  2 

Expresivita způsobená kontextem  9 

Další prostředky typické pro 

komunikaci na internetu 1 

Grafické prostředky 15 

Emotikon 9 

 

Příloha č. 8: Rádio Impuls – prostředky expresivity (graf) 
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Příloha č. 9: Kompletní analyzovaný vzorek včetně výsledků – Česká televize 

(tabulka) 

 

 

Česká televize
Expresivita 

inherentní 

Expresivita 

způsobená 

kontextem 

Další prostředky typické 

pro komunikaci na internetu 

(opakování celého slova 

nebo zmnožování písmena; 

zjednodušování až využívání 

akronymů)

Grafické prostředky 

(vykřičník, velikost či 

tloušťka písma, 

výpověď zakončená 

třemi tečkami)

Emotikon

Jak žijí dnešní mladí lidé? Startuje 

projekt Generation What CZ. 

Anketa, která vytváří portrét jedné 

generace v Evropě. Zapoj se i ty 

na www.generation-what.cz! ne ne ne ano ne

Tvrdý oříšek – i přesto, že se 

jedná o jednu z nejznámějších 

krajin, co se povědomí ze školních 

lavic týká… Poznáte, jaký kousek 

naší země takto vypadá? 

Nápovědu i řešení najdete na 

webu → http://czch.tv/15Phl ano ano ne ano ne

Ve věku 91 let zemřela herečka 

Věra Kubánková. Jednou z jejích 

posledních filmových rolí byla 

babička v oceňovaném snímku 

Kobry a užovky. Dokumentární 

portrét z cyklu Neobyčejné životy 

odvysíláme mimořádně ve 22:25 

na ČT1 → http://czch.tv/149hY ne ne ne ne ne

Jsou vaši rodiče pyšní na to, čeho 

jste dosáhli? Podporují vás ve 

vašich rozhodnutích? Přátelíte se s 

nimi na Facebooku? Zapoj se i ty 

doGeneration What CZ a vytvoř 

obraz svojí generace! 

→ http://czch.tv/14KIa ne ne ne ano ne

Zdravíme z generálky 18. ročníku 

charitativního pořadu Pomozte 

dětem. Sobotním večerem na ČT1 

vás provede moderátorka Jolana 

Voldánová společně s vítězkou 

loňské StarDance, herečkou a 

blogerkou Marií Doležalovou… ne ne ne ano ne

Počasí ČT na dnešek hlásí v 

severozápadní polovině území 

občasný déšť nebo přeháňky, jinde 

srážky jen ojediněle. Na samotě u 

lesa ale každopádně pršet bude... 

Ve 20:00 na ČT1 ne ano ne ano ne

Přípravy na přímý přenos 18. 

ročníku Pomozte dětem jsou v 

plném proudu. Začínáme ve 21:35 

na ČT1. Více 

nawww.ceskatelevize.cz/pomozted

etem ne ne ne ne ne

Za pár minut začínáme! Projektu 

Pomozte dětem můžete přispět i 

vy a to např. bankovním 

převodem na číslo účtu 505 333 

505/5500 nebo odesláním DMS ve 

tvaru DMS KURE, případně roční 

DMS ve tvaru DMS ROK KURE 

na číslo 87 777. Jednorázová 

DMS stojí 30 Kč, Pomozte dětem 

získá 28,50 Kč. Při zadání roční 

DMS přispíváte každý měsíc po 

dobu 12 měsíců částkou 30 Kč. ne ne ne ano ne
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Příloha č. 10: Kompletní analyzovaný vzorek včetně výsledků – TV Nova (tabulka) 

 

 

 

 

TV NOVA 
Expresivita 

inherentní 

Expresivita 

způsobená 

kontextem 

Další prostředky typické 

pro komunikaci na internetu 

(opakování celého slova 

nebo zmnožování písmena; 

zjednodušování až využívání 

akronymů)

Grafické prostředky 

(vykřičník, velikost či 

tloušťka písma, 

výpověď zakončená 

třemi tečkami)

Emotikona

Televize Nova je hlavním 

mediálním partnerem cyklistického 

seriálu BIKE CUP. Na závodech 

bude i rodinná trasa Nova jízda. 

První závod již 30. dubna. Více 

info: 

» Registrace do seriálu: 

http://bit.ly/bc16serial

» Registrace do závodu: 

http://bit.ly/r-stolovehory

» Info o trati: 

http://bit.ly/stolovehory ne ne ne ne ne

FOTO V ČLÁNKU: Tohle někdo 

hodně zbabral... ano ne ne ano ne

Co byste udělali vy? ne ne ne ne ne

Dokážeš přežít na pustém ostrově 

a přijmout největší výzvu svého 

života? Potom hledáme právě 

Tebe! Přihlas se do největší 

dobrodružné reality show na světě 

a vyhraj 2 500 000 korun! ne ne ne ano ne

Zora, Eddie a Adriana opět tváří v 

tvář! Jak tohle setkání dopadne? 

Podívejte se na ukázku z dnešního 

dílu ULICE: bit.ly/1S2xNkG ne ne ne ano ne

Evžen lítá v dalším průšvihu! 

Pomůže opět Adriana? Podívejte 

se na celý díl ULICE zde: 

bit.ly/1RPfHGc ne ano ne ano ne

VÝZVA PRO VŠECHNY 

FANOUŠKY! Zítra natáčí 

zpěvák Adam Mišík v Muzeu 

voskových figurín v Celetné 

reportáž a vy můžete být u toho. 

Kdy a kde? Napište nám na email 

tip@prask.tv. ne ne ne ano ne

Má pořád hlad! ne ne ne ano ne

Problémy s Filipem! Co provedl? 

http://bit.ly/1S2PZdL ne ne ne ano neHandicap, se kterým žije zhruba 

šest tisíc lidí v Česku. Aleš 

Vašíček vás vezme do světa 

sluchově postižených.

Navštívili jsme pneumatikárnu v 

Otrokovicích a zjišťovali výsledky 

testu letních pneumatik pro letošní 

sezónu.

Neobvyklý koníček mladého 

muzikanta, který dobývá světová 

koncertní pódia.

Sledujte dnešní magazín Víkend s 

podtitulem SOUKROMÝ 

VESMÍR od 21:20 na Nově! ne ne ne ano ne

Všechny díly Atantátu nyní i na 

DVD. Navíc se spoustou 

bonusového materiálu! 

http://bit.ly/1TOEECJ ne ne ne ano ne

Fanoušci jí to dali pěkně sežrat! ne ano ne ano ne
Oldřich Kaiser si tedy umí užívat! 

Podívejte se na fotky z jeho 

tréninku v seriálu Na vodě. 

http://bit.ly/23thMyV ne ne ne ano ne

Zora začíná bojovat o Eddieho! 

Jaké ženské zbraně použila? 

Podívejte se na celý díl úterní 

ULICE: http://bit.ly/1N6QdDU ne ano ne ano ne

Budou tam snad muset řidiči 

couvat? ne ano ne ne ne

Adam Mišík odpovídá právě teď 

živě na vaše otázky! 

http://bit.ly/1Q6Ye6z ne ne ne ano ne

Rozina začne dávat mámě 

pořádně kapky! Čeho všeho je 

vůči ní schopná? Ukázka z dnešní 

Ulice vám napoví: bit.ly/1XwWbi4 ne ano ne ano ne

Žádná princezna, ani střevíčky. 

Všechno bude jinak! ne ano ne ano ne

Tohle kouzlo nadchne vás i děti! 

A stačí vám na něj jen papír, 

nůžky a pastelky. ;-) 

http://bit.ly/1YuNrsZ ano ano ne ano ano

Tony se pokusil políbit Digi! Jak 

pochodil? Podívejte se na 

středeční díl ULICE: 

bit.ly/1qTGgAb ne ano ne ano ne

Upřímnou soustrast! ne ano ne ano ne

Pro koho bude rozhodování, 

kterým směrem vykročit, v Ulici 

nejtěžší? http://bit.ly/1qIrzjb ne ano ne ne ne
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Tak to Digi nenapadlo! Jak 

zareaguje na Hermanovu snahu o 

sblížení? bit.ly/1qqOAGI ne ano ne ano ne

To asi všichni čekali... Také je váš 

nejoblíbenější? ne ne ne ano ne

Dá se jezdit na koloběžce se 

zlomenou nohou? Patří řezané 

květiny pouze do vázy? Dokážete 

vypěstovat v našich krajích pepř? 

To vše se dozvíte v sobotu ve 

12:50 od Petra Rychlého v pořadu 

Rady ptáka Loskutáka! ne ano ne ano ne

Věděli jste, že zpívá až tak dobře? ne ne ne ne ne
Adam Mišík dorazil na rozhovor v 

neobvyklém modelu! A nemluvil 

jen o show Tvoje tvář má známý 

hlas, ale i své současné lásce! 

http://bit.ly/1V3j270 ne ne ne ano ne

Nové sazby pokut za přestupky za 

volantem! KOLIK 

ZAPLATÍME? 

http://tn.nova.cz/…/za-prestupky-

zaplati-ridici-desetitisic… ne ne ne ano ne

Takhle se chovat při ucházení o 

práci... I to, co o sobě Otovi poví, 

je teda "perlička": 

http://bit.ly/20EuLZu

Krásná herečka Andrea 

Kerestešová se dnes v Ordinaci 

objeví poprvé, tak se dívejte ve 

20:20 na Nově ;-).

ano ano ne ano ano

Jak dnes vlastně vypadá? ne ne ne ne ne

Co myslíte vy? 

http://bit.ly/1VlOJbm ne ne ne ne ne

Pokud se vše povede tak, jak má, 

čeká Hanku možná její zatím 

nejlepší vystoupení v show Tvoje 

tvář má známý hlas! 

http://bit.ly/1Wt1TD8 ne ano ne ano ne

Podobnost čistě náhodná? ne ano ne ne ne

Na hřbitově v Mělnickém Vtelnu 

bylo dnes v noci živo!

http://tn.nova.cz/…/hasici-vyjizdeli-

k-padu-do-sachty-ukaza… ne ano ne ano ne

Adam Mišík se tentokrát předvedl 

v muzeu voskových figurín. Co 

tam dělal? A proč s ním bylo tolik 

fanynek? Podívejte se už dnes ve 

21.30 v pořadu  # Prask ! na TV 

Nova! ne ne ne ano ne
Romantický výlet dvou 

zamilovných bude vyšetřovat 

policie! Co se během 14 dnů mimo 

domov dělo? Více ve čtvrtečních 

Televizních novinách ZDE: 

http://bit.ly/1qKmQgH ne ne ne ano ne

Tohle Tony vážně nečeká! Jak 

zareaguje na obvinění? 

bit.ly/1p3dnjg ne ne ne ano ne

Veronika totálně na dně! Čím ji 

vykolejila Rozina? Celý 

ČTVRTEČNÍ díl ULICE najdete 

ZDE: http://bit.ly/1TTVyQA ne ano ne ano ne

Kde se to naučil? ne ne ne ne ne
Kateřina Otovi přiznala, že ho 

miluje! A poněkud zvláštním 

způsobem. Sledujte ve včerejším 

díle Ordinace v růžové zahradě 2 

zde: http://bit.ly/1SieaKT ne ne ne ano ne

Takhle povedenou scénku by snad 

ani ve filmu nezahrál :-) ne ne ne ne ano

Franta je zoufalý kvůli Skyler! Co 

ho napadne? To se dozvíte z 

ukázky z dnešní ULICE: 

bit.ly/2655AmH ne ano ne ano ne

Prohledejte šuplíky! Třeba 

narazíte právě na tuhle kartičku… ano ne ne ano ne

Přemýšlíte o změně barvy vlasů? 

Podívejte se, jak jednoduše oživit a 

sjednotit váš stávající odstín! 

http://bit.ly/265eeSl ne ano ne ano ne
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Co se to s ní stalo? Foto uvnitř 

článku. ne ne ne ne ne

Kam se poděly jejich roztomilé 

úsměvy? ne ano ne ne ne

Wau! Poznali byste ji? 

http://bit.ly/1Ns5Qkl ano ne ne ne ne

Hana Holišová čeká tentokrát 

opravdová zkouška ohněm! 

Proměna v Michaela Jacksona jí 

dává pořádně zabrat! Video 

najdete ZDE: http://bit.ly/1VZGalC

Tvoje tvář má známý hlas v 

sobotu ve 20:20 na Nově! ne ano ne ano ne
Ničivé zemětřesení zasáhlo 

Japonsko! Až 45 tisíc lidí muselo 

opustit své domovy! Více v 

Televizních novinách ZDE: 

http://bit.ly/1Vvxi97 ne ne ne ano ne

Napadlo vás někdy, kdo vlastně 

vymýšlí otázky do soutěže Chcete 

být milionářem? Celý proces jejich 

vzniku vám prozradíme DNES ve 

Volejte Novu, tak se dívejte ve 

12:15 na Nově! ne ne ne ano ne

Tak co myslíte, jsou mu podobné? 

http://bit.ly/1NtRakK ne ne ne ne ne

Lucie Borhyová dnes slaví 

narozeniny! My jí za celou TV 

Nova přejeme jen to nejlepší! :-) ne ne ne ano ano

Jak to vypadá v maskérně před 

vystoupením? Podívejte se na naši 

reportáž, kde na vás čeká také 

malá ukázka z dnešního dílu show 

Tvoje tvář má známý hlas! 

http://bit.ly/1NetEND ne ne ne ano ne

Co si myslíte vy? 

http://bit.ly/1RTYI1Z ne ne ne ne ne

Právě v této chvíli Martin Čermák 

odstartoval běžecký závod Nova 

Run 5 km v Českých 

Budějovicich.Všem běžcům 

držíme palce! (Všimli jste si běžce 

za ním:-)? ne ne ne ano ano

Nádherné vyznání! ne ano ne ano ne

Seriál Na vodě zamířil do 

aquaparku! Zjistěte třeba, jak si 

Lukáš Langmajer udržuje svoji 

postavu! ;-) http://bit.ly/22BRS6d ne ne ne ano ano

Nejsem borec na konec!, aneb 

zábava na RunTour s TV Nova ne ano ne ano ne

Tvoje tvář má známý hlas už dnes 

večer! Kdo bude nejlepší? ne ne ne ano ne

Tereza s Romanem mají krizi! 

Proč Roman prásknul dveřmi? 

CELÝ páteční díl Ulice sledujte 

ZDE: http://bit.ly/1WwOmKR ne ano ne ano ne

Komu pomohl svým vítězstvím v 

show Tvoje tvář má známý hlas 

Adam Mišík? http://bit.ly/1Shwu3D ne ne ne ne ne

Ačkoliv je Tonda po mrtvici, je s 

ním velká zábava! :-D Jak se na 

roli nemocného člověka připravuje 

jeho představitel herec Miroslav 

Hanuš? http://bit.ly/1r2liPD ne ne ne ano ano

Bude to další ikonická fotka 

královské rodiny? Foto uvnitř 

článku. ne ne ne ne ne

Hostem pořadu Na baru byl 

nedávno i porotce show Tvoje 

tvář má známý hlas Janek 

Ledecký! Co zajímavého na sebe 

prozradil zjistíte ZDE: 

http://bit.ly/1QJgo3O ne ne ne ano ne

Tento vzácný jev může mít i 

člověk! ne ano ne ano ne

Pro koho bude příští týden 

osudový? http://bit.ly/1NudA5h ne ano ne ne ne
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Tak jsme se dočkali! Čtvrtá 

epizoda show Tvoje tvář má 

známý hlas startuje na Nově 

právě teď :-)  # tvojetvar ne ne ne ano ano

Co říkáte na první dvě proměny z 

dnešní epizody show Tvoje tvář 

má známý hlas, která právě běží 

na Nově? Z Aničky Fialové se 

stala Maska a z Davida Krause 

Steven Tyler :-)  # tvojetvar 

Na vystoupení se můžete podívat 

ZDE: http://bit.ly/1qOJLrh ne ano ne ano ano

Máme za sebou další proměny v 

show Tvoje tvář má známý hlas! 

Bavíte se s námi? :-)  # tvojetvar 

Na vystoupení se podívejte ZDE: 

http://bit.ly/1qOJLrh ne ne ne ano ano

Dnešní proměny byly opět 

neuvěřitelné! Všem soutěžícím 

děkujeme za skvělou zábavu v 

show Tvoje tvář má známý hlas :-

)  # tvojetvar 

Na vystoupení se podívejte ZDE: 

http://bit.ly/1qOJLrh ne ano ne ano ano

A komu jste fandili vy? ne ne ne ne ne

Japonsko zasáhlo další 

zemětřesení! Více o současné 

situaci v Japonsku zjistíte v 

sobotních Televizních novinách 

ZDE: http://bit.ly/1NuI3Qw ne ne ne ano ne

Co si myslíte vy? 

http://bit.ly/1SdillN ne ne ne ne ne

Susan Boyle v podání Ivy 

Pazderkové dostala všechny v 

sále! A moderátora Ondru Sokola 

ještě k tomu odzbrojila svojí 

angličtinou! http://bit.ly/1YA2Ec7 ne ano ne ano ne

Neskutečné! ne ne ne ano ne

Již tento týden představí děda 

Josef rodině přítelkyni Radku! 

Jaká bude? http://bit.ly/1YAKh6X ne ne ne ano ne

Jako čert není Hugo moc dobrý! :-

D Seriál Na vodě již dnes ve 

20:20! http://bit.ly/1SKN6Oo ne ne ne ano ano

Kde se tam vzal? ne ne ne ne ne

Která proměna včera dostala 

nejvíce vás? http://bit.ly/1SdQ0Mj ne ano ne ne ne

Ordinace v růžové zahradě 2 

občas vypadá jako pořádný 

kriminální seriál! 🔫

Na nejdramatičtější scény seriálu 

se podívejte ZDE: 

http://bit.ly/1Nfj4pR ne ano ne ano ano

Unikl vám Petr Rychlý jako 

dokonalý Jan Nedvěd nebo Hanka 

Holišová tančící moon walk? 

CELÝ DÍL show Tvoje tvář má 

známý hlas sledujte ZDE: 

http://bit.ly/1SJTMvX ne ano ne ano ne

V opilosti svým vozem zdemoloval 

51 aut v centru Prahy. Jak bude 

bývalý učitel z pražské Policejní 

akademie potrestán?

Představíme vám oficiální letní 

sídlo prezidentů České republiky - 

Zámek Lány!

Nenechte si ujít nedělní Střepiny v 

neděli večer od 21:20. ne ano ne ano ne

Wau! Jako Jan Nedvěd byl k 

nepoznání! Jak na neuvěřitelnou 

proměnu Petr Rychlý trénoval? 

http://bit.ly/1S1Agix ano ano ne ano ne

Podívejte se do galerie a snažte se 

najít alespoň jeden rozdíl :-) ne ne ne ne ano

Jak nečekané setkání dopadne? 

http://bit.ly/1XCGPsp ne ne ne ne ne

Tohle muselo dát zabrat! :-) Foto 

uvnitř článku. ne ano ne ano ano

To je změna! ne ne ne ano ne
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Příloha č. 11: Kompletní analyzovaný vzorek včetně výsledků – Český rozhlas 

(tabulka) 

 

 

Český rozhlas
Expresivita 

inherentní 

Expresivita 

způsobená 

kontextem 

Další prostředky typické 

pro komunikaci na internetu 

(opakování celého slova 

nebo zmnožování písmena; 

zjednodušování až využívání 

akronymů)

Grafické prostředky 

(vykřičník, velikost či 

tloušťka písma, 

výpověď zakončená 

třemi tečkami)

Emotikona

Pro Generation What CZ je podle 

sociologa charakteristické, že 

nejde o jednu generaci, ale mnoho 

životních stylů, individualismu a 

technologií. Jakým slovem byste 

generaci lidí ve věku 18 - 34 let 

charakterizovali vy? ne ne ne ne ne

Dnes startuje už 6. ročník 

motoristické ankety Nejhorší díra 

republiky. A vypadá to, že tato 

akce má smysl. „Téměř polovina 

všech výtluků, které motoristé od 

spuštění portálu Výmoly.cz 

nahlásili, je k dnešnímu dni 

opravena,“ říká Petr Čaník z 

Výmoly.cz. ne ne ne ne ne

Fajn Radio vyzvalo školáky, aby 

natočili, jak si vystřelili ze svých 

učitelů. Výhra? Zájezd za tři 

čtvrtě milionu korun. Stanice říká, 

že podobné aktivity pedagogy a 

žáky stmelují, ministerstvo školství 

se ovšem proti soutěži důrazně 

ohradilo. Kde končí vtip a začíná 

kyberšikana? ne ano ne ne ne

Tenhle příběh zná asi každý. 

Butch Cassidy loupil a přepadl 

desítky amerických bank i vlaků. 

Na motivy jeho života vznikla i 

perla filmového westernu. Jak 

vznikla obávaná Divoká parta? O 

Cassidim se říká, že nikdy nikoho 

nezabil. Je to pravda? ne ano ne ne ne

Není to nejlepší návrh rodinného 

domu z období socialismu, 

rozhodně je ale nejznámější. To je 

Vila typu „šumperák“. ano ne ne ne ne

A kontroverzní architektura ještě 

jednou. Jedinou brutalistickou 

stavbou v Berlíně je česká 

ambasáda ze sedmdesátých let. 

Ministerstvo uvažuje o jejím 

zbourání, němečtí památkáři ale 

nesouhlasí. http://rozhl.as/tc ne ne ne ne ne

Směr víru ve vaně nezávisí na 

rotaci Země! Vyvracíme mýtus. ne ne ne ano ne

Český rozhlas Vltava má od 

včerejška svoje Piána na ulici. A 

takhle to vypadá, když spolu 

klaviaturu čtyřručně rozezní 

šéfredaktor Vltavy Lukáš Hurník 

a zpěvák Matěj Ruppert. Když 

budete mít cestu kolem, zahrajte 

nám pod okny! ne ano ne ano ne

Za chvíli u Českého rozhlasu 

začíná pouliční slavnost Radio 

Wave Opening sessions. Skvělé 

jídlo, jarní zmrzka a Hugo Toxxx. 

Šéfredaktorka Iva Jonášová vás 

všechny zve. Tak ji vyslyšte a 

přijďte taky! http://rozhl.as/RWOS ne ano ne ano ne

Alešovi při vyjížďce na kole 

praskla cévka v mozku a upadl do 

bezvědomí. 99,9 procent pacientů 

s touto diagnózou se nedožije ani 

převozu do nemocnice. Rodina ale 

dál statečně bojuje. ne ano ne ne ne
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Příloha č. 12: Kompletní analyzovaný vzorek včetně výsledků – Rádio Impuls 

(tabulka) 

 

Radio Impuls
Expresivita 

inherentní 

Expresivita 

způsobená 

kontextem 

Další prostředky typické 

pro komunikaci na internetu 

(opakování celého slova 

nebo zmnožování písmena; 

zjednodušování až využívání 

akronymů)

Grafické prostředky 

(vykřičník, velikost či 

tloušťka písma, 

výpověď zakončená 

třemi tečkami)

Emotikona

Dobrý Korec předává studio 

Apflíkovi :-) ne ano ne ne ano

Pat a Mat jsou v kinech a my se 

celé ráno bavíme o kutilství! 

Mimochodem, jaký příběh 

Ajeťáků máte nejraději? ano ne ne ano ne

AGENTI, wazeři, pozor! Hlídka 

Rádia Impuls dnes na D11 

rozdává vstupenky na Český 

mejdan s Impulsem. Jste členy 

týmu? Zastavte se! Místo, kde se 

právě nacházíme, hlásíme v 

ranním vysílání. Těší se Mirek a 

Eva:-) ano ne ne ano ano

Stanley Bradley právě věští ve 

své kouli, který politik by se mohl 

živit rukama… ne ano ne ano ne

Máme pro vás hádanku! Na 

jakém dopravním prostředku 

dorazil dnes Dobrý Korec do 

Ráááádia? Své tipy pište do 

komentářů… ne ano ano ano ne

Rádio Impuls nabízí svůj 

přehrávač uživatelům operačního 

systému Android! ne ne ne ano ne

Tým dobrých skutků Rádia Impuls 

tentokrát čistil břehy řeky Dyje. ne ne ne ne ne

Celé ráno hledáme nejbližší díry 

podle aplikace Waze! Už máte 

naší dopravní aplikaci ve svém 

chytrém telefonu? ne ne ne ano ne

Impuls podřizuje vše 

optimistickému pohledu na svět! 

Přečtěte si rozhovor s 

programovým ředitelem 

Františkem Matějíčkem ne ne ne ano ne

Zuřivý reportér Aleš Růžička a 

dnešní výherce vstupenek na 

Český mejdan - Marek. Také zítra 

si hlídejte na silnicích naší 

dopravní hlídku, která rozdává 

vstupenky na největší hudební akci 

tohoto roku. ne ano ne ne ne

Slavnostní koncert Rádia Impuls 

se blíží! Vstupenky na Český 

mejdan právě v prodeji. Tešte se 

na pětihodinovou show plnou 

české i slovenské hudby:-) ne ne ne ano ano

Ve čtvrtek za čtyřicet! V Haló, 

tady Impulsovi hrajeme o 40 tisíc. 

Přihlášení je zdarma…:-) ne ne ne ano ano

Terezii Kašparovskou balili 

politici! Podívejte se na rozhovor s 

televizní moderátorkou.. ne ano ne ano ne

Také jste někdy narazili na 

podobně nesmyslně umístěnou 

dopravní značku? :-) ne ano ne ne ano

Michal Malátný dnes snídal s 

Honzou a Lenkou! Řeč byla o 

chystané desce Chinaski a 

samozřejmě o Českém mejdanu s 

Impulsem. Podívejte se na video… ne ne ne ano ne

Další pěkný kousek ze silnic nám 

poslali naši posluchači :-) ne ano ne ne ano

Michal Malátný z kapely Chinaski 

ráno navštívil Impuls. A těší se na 

vás! Už 15. října živě na Českém 

mejdanu s Impulsem :-) ne ne ne ano ano

Stanley Bradley opět věští! Jeho 

koule říká, že Češky vyhrají nad 

Švýcarkami semifinále Fed 

Cupu… ne ano ne ano ne

Dneska probíhá vzpomínka na 

1.ročník pochodu Praha-Prčice. 

Už je to padesát let... Ujdou 

všichni pochodníci dnešní trasu? 

Na tuto otázku odpoví náš věštec 

Stanley Bradley :-) ne ano ne ano ano
Na letošní dovolenou se nepoletí, 

ale pojede! Na konci dubna 

hrajeme v Haló, tady Impulsovi o 

mimořádnou prémii - Fiat Tipo. 

Přihlaste se do hry zdarma a 

kolikrát chcete :-) ne ne ne ano ano


