Příloha k diplomové práci Mediální reprezentace celebrit ve formátu late-night talk show.
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Transkripční značky a vysvětlivky
Daná příloha obsahuje přepis dohromady osmi rozhovorů uskutečněných v rámci late-night
talk show v televizní sezóně 2015-2016. Při přepisu rozhovorů jsem se řídila manuálem od Petra
Kaderky a Zdeňky Svobodové (Kaderka, Svobodová, 2006). Přepis obsahuje čtyři rozhovory v
angličtině z talk show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon a čtyři rozhovory v češtině z Show
Jana Krause. Rozhovory jsou seřazeny podle data vysílání. Toto rozlišovací kritérium není pro moji
analýzu podstatné a slouží pouze pro přehlednost a snadné seřazení rozhovorů do pořadí. Přepis
obsahuje pouze samotné rozhovory s celebritami, a to od okamžiku jejich vstupu do natáčecího
prostoru do závěrečné věty moderátora připomínající jméno pozvaného hosta na konci úseku za
účastí tohoto hosta. Doplnění relevantních vizuálních informací k průběhu rozhovorů je dáno do
dvojitých závorek v českém jazyce. Audiovizuální záznamy The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon jsou získány ze stránek digitálního archivu (Internet Archive [online]). České rozhovory jsou
přepsány z audiovizuálních záznamů kanálu Show Jana Krause na YouTube (Kanál Show Jana
Krause na YouTube [online]).
Seznam transkripčních značek:
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NÁZEV POŘADU: Show Jana Krause
DATUM VYSÍLÁNÍ: 26. 8. 2015
KANÁL: Prima
STOPÁŽ: 15 min. 45 vteřin
ÚČASTNÍCI:
JK = Jan Kraus, moderátor;
BP = Bolek Polívka, herec

JK: a nyní dámy a pánove dovolte abych s radostí přivítal. (.) milého
kolegu (.) bolka! (.) polívku!
((hudba; BP přichází, vítá JK a publikum a sedá si na gauč))
JK: bolku jseš první host novýho gauče?
BP: ano (.) aby nezůstal po mě flíček.
((smích))
JK: no? a:le? (.) bereme to jako vyznamenání pro ten gauč i pro tebe.
BP: ano ano
JK: ale na druhou stranu upřímně se přiznám že (.) bolek (.) tady byl asi
před třema rokama, (.) ale (.) samozřejmě bolka můžete pozvat kdykoli a
vždycky je to výbornej host? ale dneska je tady taky proto? (.) že má
takovej (.) zajímavej příběh ve spojení s činoherním klubem, který slaví
padesát let (..) aa bolek na tom má svým způsobem lví podíl protože (.) v
klíčový hře která je jaksi v širokým povědomí což je (.) podivuhodné
odpoledne doktora zvonke burkeho

(..) nebo zvonka?

BP: zvonka
JK: zvonka burkeho? (.) hraje pana burkeho.
BP: ((kývá))
JK: (.) a druhá věc je ale? a (.) myslím že tady (.) z toho máme ukázku?
tys to hrál, (.) vlastně v itálii?
BP: v itálii jsme to hráli s italskýma hercema chantal tam hrála tu (.)
svatavu, (.) a hráli jsme to italsky celý což (.) jako není jednoduchý se
to naučit já sice italsky konverzačně umím ale (.) tam jsou slova
((vyjíždí obrazovka, na které jsou záběry ze hry, JK na ni ukazuje))
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JK: [podívej podívej]
BP: [počkej]

já ti pak k tomu něco řeknu

((na obrazovce se promítají záběry z italské hry, cca 30 vteřin, JK a BP
se dívají, naslouchají a u toho mluví))
BP: no jo?
JK: no ale italsky člověče
BP: no italsky teda trošku italsky umím? (.) ale já jsem jednou kdysi si
vzpomněl tak i tu italštinu protože ta

čeština je v tom burkem tak

zdobná (.) nádherná (.) smočkova (.) aa (.)

takže ta italština musí být

také zdobná žejo.
JK: ano
BP: tak jsme to potom tam překládali, a já jsem potom později po dvaceti
letech, (.) jsem byl v bratislavě šel jsem do baru nevím co mě to popadlo
jít do baru ((smích publika)) (...) a tam byly ty ženy k ničemu schopné
všeho? (..) já říkám co děláte a ony tam byly s italama já říkám co
děláte a oni říkají no? my (.) já študuju, jedna říkala já študuju (.)
italštinu a tělocvik haha? už mně to bylo jasné? (..) no a tady tyhle
(..) no a teď. jeden ten ital začal žárlit. (..) a já jsem mu řekl potom
když vidím ho pomalinku jak už kroužil kolem mě a začal být trošku
agresivní? (..) a já jsem mu řekl italsky (.) burkovskou? (.) nebo
smočkovskou italštinou, (.) vola basso stai zitto baccalà puzzolente
uccellaccio sfacciato. (.) což znamená teď si představte že jste v
bratislavě, (..) a najednou tady, (.)

nějaký místní (.)

čechoslovák vám řekne tuto větu. a to znamená. (..) vola basso znamená
uvolni se zvolni vola nízký let (.) doslova? (.) druhá věta stai zitto
zmlkni? (…) a potom uccellaccio sfacciato znamená ptáčísko zvadlé?
((smích)) ptáčísko doslova a (.) baccalà puzzolente znamená (.) tresko
smrdutá. (…)
JK: jo?
BP: takže von tady dostal tady tendle náboj? (.) vode mě? ten tak
znejistěl ponevadž myslel že po něm jde italská kontrrozvědka.
(…) ((smích))
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JK: no dobře? ale ty (.) ty sám tedas to hrál vlastně (.) burkeho poprvé
tam a (.) ty jsi objevil činoherní klub asi? (.) kdy. (.) jaksi (.) jako
divadlo.
BP: no jako žejo jako středoškolák, a potom jako vysokoškolák, já jsem
jezdil do prahy za svým strýcem, a tetou, a voni mě nechali bydlet? já
jsem chodil každý večer (.) do divadla? když se hrálo něco vodpoledne tak
i vodpoledne.
JK: a já? si to totiž pamatuju protože já když jsem byl poprvé v
činoherním klubu? (.) tak jsem měl pocit že jsem byl v úplně jiným
divadle.
BP:

jo

JK: já byl úplně nadšenej? (.) já jsem poprvé v životě si říkal tam
((ukazuje jakoby na jeviště)) bych chtěl bejt.
BP: to je nádhera no to já jsem si říkal taky (.) to je nádhera (

) my

jsme tam byli jestli si pamatuješ si lenku machoninovu?
JK: no?
BP: a lenka machoninova byla dcera [velkého kritika] sergeje machonina
JK:

[sergej machonin]

BP: a studovala konzervatoř (.) v brně. (.) a my jsme byli spolu v
činoherním klubu (.) ((JK se natahuje pro láhev s vodou a nalévá BP vodu
do skleničky)) a já jsem vyjádřil toto tiché přání který asi mělo hodně
(.) hodně potenciálních herců umělců (..) tady bych chtěl jednou hrát (.)
a vona na mě udělala tak smutnej vobličej jako chudák a řekla mhm bolku
ty ne.
JK: ale prosím tě abysme nemluvili teda jen vo činoheráku no a jak žiješ
jinak?
BP: (…) jako osobně? nebo umělecky?
JK: jak chceš.
BP: umělecky to jde.
((smích))
BP: [no jo?]
JK: [mohl by jsi] umělecky zpracovat jak žiješ osobně nechceš?
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BP: no to já vím? no to už jednu takovou hru máme, tu hraju s aničkou
která se jmenuje dna? to hraju já hraju otce ona hraje dceru? je to
vynalézavý? (.) nápad? (..) no? a to se nám povedlo
JK: počkej a to se jmenuje dna jako dna 1nebo [jako dna.]
BP:

[dna zároveň? takže] má dnu

ten člověk, ten otec, a potom to jsou na dně voba.
JK: jo takhle
BP: takže je to dna. no a teď chystám představení s naším vladimírem
zase? (.)
JK: ano
BP: které se bude jmenovat vrcholy
JK: no a ty to máš dobrý protože pokud jde vo děti ty máš takový zásoby
že do konce života máš co hrát?
((smích publika))
BP: já si vždycky říkám když někdo (..) ((smích)) chválí aničku? víš? (.)
tak já vždycky říkám to jste ještě neviděli tu (.) ty mladší
((smích))
JK: no tak počkej. dohromady kolik dětí máš.
BP: já mám šest
JK: šest
BP: a vždycky říkám (.) s pět sousedům.
JK: s pět sousedům? no. (.) ale anička hraje? teďko (.) mladej hraje?
BP: mladej hraje? no a ta (.) ta ta kamilka to je velká (.) režisérka?
musí si umět vybrat matku no? (..) abys neměl vědce.
JK: nemluv se mnou jako s nějakým začátečníkem?
((smích))
BP: vždyť já ti to říkám, abys s tím souhlasil [já to neříkám jako]
JK:

[já dokonce] dělal studii

vliv matky na kvalitu dítěte, žejo. ((smích publika)) (..) ale samozřejmě
na tebe nemám to jako
1

DNA - Deoxyribonukleová kyselina
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BP: anebo vliv matky na chování otce
((smích publika a potlesk, bubny))
JK: protože? (.) ty bys moh bejt povolanej k tomu že by jsi řek že třeba
ta genetika je důležitá výchova (..) míň nebo vobráceně co myslíš
BP: já myslím že vobojí no samozřejmě? (.) vobojí? protože poznáváš svoje
nějaké rodiče v těch dětech? zas je tam druhá rodina poznává svoje rodiče
v těch dětech
JK: ano ano?
BP: takže to je obojí
JK: [a co by jsi]
BP: [no tak ta] výchova je strašně důležitá já myslím že to je důležitý
pro děti když vidí tě v zahradě číst.
JK: jo?
BP: ((kývá)) anebo když tě vidí na koni (.) si číst. ((smích))
JK: no tak na tom koni to ale zase (..) jen tak leckdo nesplní ty teda
jo? žejo
BP: ne no ale myslím že jako pozorovat jenom toho otce, vlastně, a potom
jako oni se rádi otci chlubí.
JK: ano ano
BP:

ty děti. tatí mmnm ((napodobuje malé dítě)) tatí pojď pojď se

podívat tak se vlastně musíš nějak zúčastnit toho jejich života,
nenápadně? jako (.) to dělal můj tatínek nenápadně tak (..) možná ani (.)
kolikrát podvědomě než vědomě? i tak (..) ((tlumící gesta)) já nechci
říct ani tvarovat ale? (.) duchovně tvarovat.
JK: duchovně. (..)

no tak ale: je pravda že (.) se všema dětma si

rozumíš dobře viď?
BP: zaplať pánbůh ((oba ťukají po dřevěném stole))
JK: to je dneska vlastně (.) docela obdivuhodný? (..) vo to víc že jsou z
takový širší rodiny?
BP: to v tý hře mám? zrovna tam (..) to je dneska samá droga (..) samá
chemie (.) člověk je rád když se mu podaří vychovat normálního
alkoholika.
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((smích a potlesk publika, bubny))
JK: prosím tě (..) pokud jde vo (.) filmy, tak tam ty jsi se asi dvacet
let nezastavil? takže já dokonce říkám že to je takový polívkový období
českýho filmu.
BP: jo (.) no?
JK: a co teď,
BP: (…) no chystají se věci chystají no, (.) teď jsem dokonce měl krásnou
příhodu? (.) no příhodu no krásnou situaci že zase mě potřebovali u
karlových varů? (.) nějak vod vod rána do odpoledne? ale zase mě
potřebovali ve znojmě (.) až do večera do osmi. tak pro mě poslali
helikoptéru?
JK: prosím? tě
BP: tak helikoptéra přistála a teď kolega trojan? (.) kolega liška (.)
kolega plesl a zbytek toho štábu (.) se se mnou přišli rozloučit? já jsem
nastoupil a teď jsem jim řekl pánové já jak jsem se vznášel do toho
azuru?
JK: ano
BP: a vy jste se tak zmenšovali až jste byli takoví maličcí a já (.)
pánové v té helikoptéře jsem zůstával pořád stejně velký.
((smích))
JK: no ne? je to určitý vrchol kariéry, když pro tebe přiletí helikoptéra
BP: no jo, no jo, (..) helikoptérou do práce málokdo.
JK: málokdo. (.) a těch herců pro který takhle zaletěj moc není víš?
BP: no jo? no (.) potřebovali mě no tak
JK: no ale tebe pořád potřebujou.
BP: až mě nebudou potřebovat tak mě z tý helikoptéry vyhodí na nějaký
neznámý plac
((smích))
JK: ty pořád (.) jezdíš mezi brnem a prahou? a teďko máš ještě uhříněves
žejo,
BP: uhříněves už ne.
JK: ne?
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BP: to ne.
(..)
JK: no ne? já jsem si vždycky říkal a slovensko a tak dále? (.) tak ty
jseš v dobrý kondici? když to všechno zvládneš, (..) jako fyzicky myslím
BP: no mně to nějak nepřijde že by to bylo nějak namáhavý no?
JK: ne?
BP: ne
JK:

ani ta doprava?

BP: no doprava já většinou jedu v noci, takže já to jsem za hodinu z
průhonic jsem za hodinu čtyřicet minut v olšanech (..) nebo padesát teď
jsem se přiznal vždyť po mě půjdou zase (…) ((smích publika)) tak za dvě
hodiny řekněme
((smích))
JK: takhle. mezi dvěma až třema hodinama?
BP: no
JK: jseš v olšanech (.) tam máš jednu výhodu oni nevědí kde to je tak to
nevodhadnou víš,
JK: a chytli tě někdy?
BP: no voni mě chyt- no tak? ((JK začíná se smát)) jednou jsem jel? a
(….)
JK: ty se bojíš to říct jo?
BP: ne ne ale to (.) rozumíš jednou jsem jel na výstaviště v brně (.) a
voni řekli jeď tou branou tam tě někdo bude čekat (.) tak já jsem tam
najížděl, a teď tam byl takovýten černý šeríf, jestli to (

)

JK: no?
BP. a ten říká (.) ((mluví hlubším hrubším hlasem a aktivně u toho
gestikuluje)) co je, ty vole (.) ty vole co jee? kurva sto:p jee ahoj
boli jedem jedem ((smích)) a to byla taková změna krásná
JK: no tak tam jo. tam mají i ulice po tobě pojmenovaný jsem koukal v
brně skoro už
BP: fa:kt? ne. (..) [v rychnově] nad kněžnou.
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JK:

[no bolkova nebo]

v rychnově taky, jo

BP: no?
JK:

a tam celá ta zóna tvoje to tam je

tím úplně prolezlý

BP: ne. to ty mě považuješ za vopravdu (.) ne:. (.) von mi jednou říkal
(.) já člověče co se to tam děje v tý televizi (.) já bych normálně tu
televizi brněnskou zrušil? (.) a kdyby bylo na mě tak bych zrušil (.) i
brno. ((JK se směje, BP na něj ukazuje prstem)) řekl pan kraus.
JK: a já to řek v brně víš?
BP: no v brně? hrdina. tos byl hrdina (..) [tak jako mi nevadí]
JK:
BP:

[bylo chvíli ticho v sále.]
mně nevadí co říká (.) mně vadí že si myslí že mě to naštve.

JK: ne? tak

ale

(.)těm brňákům se tohle vobčas musí říct?

BP: musí?
JK: protože voni mají ty řeči o pražácích tak aby viděli že jako tady jim
nikdo neuhne.
((BP se smějě, publikum se smějě))
JK: víš co já dělám když přijdou a říkají máme výborné moravské víno tak
já říkám my tady pijeme francouzské
((smích a potlesk, hudební doprovod))
BP: zase říká klasik? (..) praha je brnem čech,
JK: doslova. (..) <takhle vy tam žijete (.) ve lži> ((smích)) pořád ve
lži.
BP: no ale ten klasík? se jmenuje jiří suchý takže?
JK: já vím. já myslím že je to víc hraný dneska než to bejvalo ne?
BP: já myslím že spousta (.) pražanů se tu učí ten hantec? brněnský, žejo
(..)
JK: to si ale myslíte asi jenom vý jako (…) jak jsi na to přišel? že se
to učíme.
BP: no je tam spousta takových jako lidí který je tady spousta takových
lidí který (..)
JK: kde. (.) v praze?
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BP: jedou do brna a předstírají že jsou z brna aby neměli problémy ne?
((smích publika)) takový to? (..) prosím vás jak se dostanu do středu
města s tímhle přízvukem těžko.
((smích a potlesk publika, hudba))
BP: ale to je ještě tím, počkej teď jsem si vzpomněl jak mě boris hybner,
tehdy ještě s honzou kratochvílem, hledali v brně (.) a boris říkal
pochopil jsem co je brno (..) tak jsme tě hledali kde je to to se tehdy
jmenovalo náměstí družby národů? (.) nyní dominikánské kde je prosím vás
to brno, ou teda to náměstí družby národů? a ten brňák říkal (..) a koho
tam hledáte. (..) a von říkal no jdeme za bolkem polívkou. (..) a ten
brňák říká a co mu chcete? ((smích publika)) (..) víš to.
JK: no? no?
BP: víš takový krunýře, takový
JK: ale můžu tě uklidit já jsem se jednou v liberci (.) ptal z vokýnka
chlapa? (…) kde je prosím vás náměstí. a von říká (..) jako tady v
liberci? ((smích)) a já jsem říkal ne v jihlavě ale zajel jsem sem (.)
víš? to je jako to (.) to můžeš chytit leckde tyhlety věci. no tak
strýček jedlička ten se dokonce ptal takže zastavil stočil okýnko a říkal
jedu správně? ((smích)) a polovina lidí jo jo jo: ((kývá)) no a prosím
tě? (.) kolik filmů teďka chystáš bolku.
BP: já ne, tak ne,
JK: ty to už ani nepočítáš?
BP: no ne že chystám [tak já jsem u některých]
JK:

[jako (.) teda na kolika děláš.]

BP: u některých filmů jsem u vzniku a u některých jenom hraju.
JK: no tak, dobře
BP: ale u vzniku, bych chtěl být zase u dvou.
JK: u dvou?
BP: no:
JK: a (.) je tam něco vždycky důležitýho podle čeho se rozhoduješ, (.)
jestli to budeš dělat nebo ne?
BP: no že mi připomínaj jako že mě to prostě láká to [téma]
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JK:

[baví?]

BP: nebo že by mě bavilo tohle zrovna hrát? no to ale zase ty peníze se
těžko shánějí

tak prosím vás. ((rozhlíží se po publiku))

JK: no jak je sháníš
BP: takhle ((ukazuje na publikum))
((JK a publikum se smějí))
JK: počkej až prodáme to křeslo ten gauč teda (..) možná bysme ti mohli
dát pak něco z toho gauče víš? (..) a ty sháníš i ty peníze?
BP: to ne? no ale [no tak] jako můžu
JK:

[no a producent]

BP: někdy jsem pozván na schůzku a pak zjistím (.) kolikrát že, (.) se se
mnou ten dotyčný nebo dotyčná firma,
JK: no?
BP: (..) chce jenom vyfotit. ((smích)) (..) po večeři se vyfotíme a už ho
nikdy neuvidím.
JK: no von má fotku?
BP: von má fotku já [mám hovno.]
JK:

[ty vzpomínky?] (..) a ke vzpomínce hovno. (..) bolek

polívka!
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NÁZEV POŘADU: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
DATUM VYSÍLÁNÍ: 26.10. 2015
KANÁL: NBC
STOPÁŽ: 6 minut 23 vteřin
ÚČASTNÍCI:
JF = Jimmy Fallon, moderátor;
MT = Mike Tyson, sportovec, boxer
Q = Questlove, hudebník z doprovodné kapely The Roots

JF: not only is our next (.) guest an actor author and boxing legend (.)
he also has his own cartoon series called mike tyson mysteries. which has
its second it’s funny. ((smích)) it has a second season premiere on
sunday at twelve fifteen a.m. on adult swim. ladies and gentlemen give it
up (.) for mike! tyson! ((publikum tleská a vykřikuje;MT vchází a přitom
tancuje, vítá se s JF a sedá si na gauč))
MT: (

) back out man it’s going to be money, again.

JF: no (.) come on. man ((publikum tleská a vykřikuje)) yeah!
MT: you know I had to go a little budget I had to you know (..) when
you’re doing hard I went on I was scared to check my credit have to do
(.) you know that credit karma stuff man.
JF: you got messed up with that?
MT: no man? (..) it’s okay now
JF: yeah yeah yeah
MT: everything’s good now, ((smích)) dont’ have to hide now
JF: no I didn’t say anything? yeah yeah yeah ((smích))
MT: looking like when you first met, me. when jimmy first met me I was
looking good I had a plane, a had the girls, I had everything jimmy all
of that but (.) you know, things are getting better ((smích)) credit
cards man
JF: right. credit cards are the worst yeah
MT: do you know your score? ((smích))
need to know your score,
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do you know your score? (.) you

JF: I don’t think I
MT: cause you think you’re fly because you got some loot (.) and then you
go check your score you say whoa got all this money (

) ((smích))

right? (.) have you ever dealt with that yet you thought you’re ballin’,
and then finally can’t buy something but there’s nothing.
Q:

[not yet. not yet.]

MT: [yeah you can’t buy something] but it’s nothing you can’t buy it
JF: well you shouldn’t have a problem with it because you got the (.)
show undisputed truth
MT: yeah i’m making it came back baby I came back from a low, babe I was
low babe I was down
JF: now you’re back!
MT: no I know i’m back now i’m back now ((MT se zvedne; publikum tleská a
vykřikuje)) I was never leaving baby? (.) you know,
JF: you’re just ((smích))
MT: I get tired, sometimes I went through a lot,
JF: you had a tough life,
MT: yeah no doubt about, it
JF: yeah you know who (.) was here recently,
MT: who
JF: jamie foxx
MT: jamie foxx
JF: yeah yeah,
MT: he scored, big time right? ((smích))
JF: no no that’s not my point. that’s not my point. the point was yeah he
did score big time. (...) his credit score is in the like high eight
hundred nineties, ((smích))
MT: yeah he scored big time man ((publikum tleská))
JF: it’s in the high nineties (...) you (.) he said to me he said that
he’s working on a a mike tyson movie he’s going to play you in a movie
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MT: yeah yeah you know jamie I don’t like to say but jamie i’ve known
jamie a real long time.
JF: he said yeah
MT: a really long time and (.) so he was doing stand-up (.) and he’s a
new guy and he started making some jokes and
JF: about you?
MT: yes, and no one laughed, and somebody said mike’s in the audience
JF: yeah
MT: and then he just stopped ((smích)) (..) somebody said I said tell him
yeah go ahead do the joke but it better be funny, mike said do the joke
but it better be funny ((smích)) and then he did the joke and it was
really funny ((smích))
JF: oh it was yeah (.) well maybe his sense of humor (..) went on you a
little bit because you’re very funny, you have a great sense of humor.
MT: you think so? mike tyson’s mysteries! the [second! season!]
JF:

[yeah yeah yeah that’s what

i’m] talking about
MT: it’s gonna premiere november third twelve fifteen a.m. ((publikum
tleská a vykřikuje)) uh ((smích publika; JF ukazuje plakát, potom se leká
chování MT, který stále křičí a vyskakuje, a JF vyděšeně se odebere mimo
záběr; po pár vteřinách se však vrátí))
JF: that’s right
MT: what happened
JF: the second season
MT: yes we went through the first season, the second season is also a a
season we did in a rapid fort and I (.) want to get to season third, (.)
because season third’s gonna be really good because (.) season third is a
a possibility we may have people like (.) flavor flav, snoop doggy doggy
dog ((smích))
JF: yeah yeah yeah it’s very funny. (.) and it’s a a giant hit but it’s
kind of like scooby-doo (.) meets mr. t almost. (.) but it’s you?
MT: yeah
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JF: that’s really
MT: well it’s not me and mr. t are different ((smích))
JF: no yeah, totally. (..)

questlove said that, I didn’t say that

Q: hey don’t blame me?
JF: yeah yeah yeah
Q: I love the show
MT:

que:stlo:ve! ((publikum tleská a vykřikuje))

que:stlo:ve

JF: no (.) I think I know what you’re are you talking about are you
talking about questlove’s instagram, (.) did you happen to see something?
((lehký smích)) quest (.) quest instead something out the other day? (.)
it was a meme?
MT: what happened.
JF: it’s never pop culture official until mike puts his two(.) thenths in
((publikum vykřikuje oooh))
MT: well that’s cold blooded that’s cold blooded I always thought me and
you were cool
Q: we are cool!
MT: i never talk to you on the phone man?
Q: we’re cool
JF: it says you uthed to call me on the thell phone. ((smích))
MT: you used to call me on the telephone mother f**ke:r
JF: wait you can’t
((MT se zvedá z gauče a omluvně se klání))
JF: do it do it do it here ((podává MT mikrofon)) you can do it you can
do it
MT: ((hudba; MT začne zpívat))

you used to call me on the telephone. you

want to be alone with me (.) you call me on the telephone for you to get
the big bone on (..) sorry about that
JF: mike tyson everybody season two of mike tyson mysteries. (..)
premieres sunday at twelve fifteen a.m. (..) on adult swim blake shelton
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performs for us next stick around everybody ((publikum tleská a
vykřikuje))
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NÁZEV POŘADU: Show Jana Krause
DATUM VYSÍLÁNÍ: 11. 11. 2015
KANÁL: Prima
STOPÁŽ: 17 min. 20 vteřin
ÚČASTNÍCI:
JK = Jan Kraus, moderátor;
LB = Lucie Bílá, zpěvačka

JK: a nyní (..) dámy a pánové dovolte (.) abych uvedl našeho prvního
hosta. (..) je jim, (..) lucie bílá
((potlesk, Lucie Bílá zpívá písničku On byl nádherný))
LB: [dobrý den dobrý den]
JK: [dobrý den vítám]
((publikum tleská, JK nabízí LB, aby se posadila na červený gauč; LB má
červené šaty))
LB: jo

teď si trochu připadám jak chameleon já se tady ztratím.

JK: no tak hm:
LB: tak že bývám vždycky tak přizpůsobivá ale tadyto jsem nevychytala
neee ((usmívá se))
JK: je pravda mně se to slejvá ((usmívá se, gesto rukama))
LB: [((smích))]
JK: [no. ale:] (.) naštěstí máte jinou barvu vlasů:
LB: ((stále se směje)) =a jména
JK: i jména
LB: =jeníčku ((usmívá se))
JK: lucie
LB: =my sme se dlouho neviděli
JK: ano dlouho
LB: my bysme mohli pokecat
JK: my sme se ee

teď

neviděli eee

vod tý doby co sme spolu dělali. (.)

porotce,
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LB: [=no. právě]
JK: [no] ale vy ste porotkyně pořád. že jo.
LB: no:
JK: a jak to de,
LB: ale jo [ale].
JK:

[jo?]

LB:stejská se mě
JK: to je dobře
LB: no, ((smích))

[ne ne]

JK: ((smích)) to je [lepší než] kdybyste říkala zaplať pánbůh že už tam
nejste?
LB:((smích)) eh
JK: =ne ale vás to baví
LB: baví mě to no ale to bych to nedělala přeci
JK: jo:
LB: to je jasná zpráva
JK: ale (.) na druhou stranu (.) eehh já jsem (.) v poslední době se
trošku začal soustředit na (.)
LB: mm ((souhlasně pokyvuje))
JK: =určitou rovnoprávnost mužů, (..) protože si myslím že je plno (.)
eee žen ale dneska i mužů který dneska myslejí na tu rovnoprávnost žen a
(.) eeehh tu (.) emancipaci a rovnoprávnost a genderový a tak dál,
((nádech)) ale vo ty chlapy se nikdo nestará já sem se toho trošku uja:l
LB: ((drží se za srdce)) aha a?
JK: malinko: (..) a zrovna sem si tak říkal s váma (.) vy teď máte že jo
třeba (.) takovou šňůru vánočních koncertů
LB: [ano]
JK: [to] máte každej rok že jo.
LB: mhm
JK: kolik jich máte.
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LB: no tak za těch jednadvacet dnů tak třicet šest třea
JK: třicet šest koncertů
LB: =mhm to se dá stihnout dyž to vemete dvakrát některé dny [no:]?
((usmívá se a otáčí se k JK))
JK: no vo tom nepochybuju (.) [ale říkám]
LB:
JK: si kdybych s váma žil

[a (.) a:?]
třeba (..) [co bych měl za] vánoce já. jako

LB:

[((smích))no (.) myslím si že]

JK: víte vždycky se mluví že od ženy se chce aby chodila do práce a až
přijde do práce ještě aby se starala o domácnost
LB: hmh
JK: a teď dejme tomu já bych žil s lucií bílou? (.)
LB: no:?
JK: která by mi řekla honzíčku mám jich třicet šest, [(.)] v prosinci?
LB:

[((chichotá se))]

JK: jo?
LB: hmh ano ((přikyvuje))
JK: čili tyhle vánoce si kup svíčku abys tady někoho [mě:l jako]
LB:

[((smích))]

JK: <rozumíte? jako>
LB: no (.) tak já jsem neříkala? teda já nelžu? jakože svým láskám já jim
rovnou naliju čistýho vína
JK: no lijete krutý ne
LB: no? (.) dyť oni taky dlouho nevydrží [((smích))]
JK:

[((smích))] no. (.) <na to jak

to je tvrdý ještě obdivuhodný jak dlouho to vydržej>
LB: [no?]
JK: [no] tak z toho prosince vás vidí pár dní v podstatě
LB: =ale to se bavíme jen vo prosinci ale já takhle jedu každej měsíc
JK: =každej měsíc.
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LB: mhm? už jsem tak zrychlená: (.) že jsem zjistila že příštímu roku
říkám zejtra (.) do diáře si píšu kdy jedu domů. ((úsměv)) no: a
JK: no a kdy jedete [abyste (.) nezapomněla]
LB:

[no protože] (.) abych věděla prostě jako mám

JK: no a to když vy jedete na ty koncerty někdy se mezitím ani nevracíte.
že jo,
LB: =no vždyť proto říkám že teď jsem tejden pryč a zrovna v pondělí
možná pojedu domů. (.) no ale ale to je přeci když něco máte rád tak (.)
takže já potřebuju pořád zpívat
JK: vo tom nepochybuju a je to součást vašeho úspěchu který je krásnej, a
s takovým hlasem (.) by byla škoda každýho dne kdybyste [nezpívala]
LB:

[=viď viď no?]

((smích))
JK: ale myslím na tu rovnoprávnost toho muže kterej nezpívá (.) chce bejt
s tou svojí partnerkou (.) popovídat si co bylo [v práci a tak]
LB:

[no tak já] být jim tak

si najdu někoho jinýho ne?
JK: asi. že jo.
LB: no? [co jsem ((smích))]
JK:

[se] zpěvačkou se žít nedá

LB: ne: já nevím (.) tak já nevím jak s kerou (.) protože [já nevím
jestli] jsou všichni tak posedlý jako já ((úsměv))
JK:

[no s úspěšnou]

LB: a já jsem tryskomyš (.) podle mě prostě pendolino (.) fakt šnek. [já
jsem prostě tryskáč] já letím (.) myslela jsem si že čím budu starší že
zbrzdím. a já jsem zrychlila? (.)
JK:

[no

to jo: to já mám taky]
JK: to já mám taky jsem míň trpělivej (.) čím dál víc
(.)
LB: ale to já jsem ale( .)
JK: vy jste trpělivá?
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LB: =no ne kdyby byla doba tak by byla netrpělivá (.) že to se mi stalo
zrovna jsem po česloskovensko má talent jsem tejden nezpívala. jenom jsem
dělala tu porotkyni. tak jsem se trápila že v jednom hotelu kde jsme byli
ubytovaní jsem <přemlouvala pianistu jestli by mě nenechal si zazpívat>
((úsměv))
JK: jasně ((úsměv))
LB: a on mě neznal protože je nějaký bulhar nevím proč já si říkám prosím
summer time dala jsem mu tóninu? začali jsme prostě hrát já jsem zpívala
a to je fakt pecka to prostě ječím a rrr

mám to tak vychytaný?

JK: pardon proč jste to dělala
LB: no no protože jsem chtěla (.) samozřejmě změnu tady ale? abych
dořekla protože to má docela hezkou pointu na baru seděla skupina (očd)
JK: mhm
LB: a teď říkali (.) bože co to bylo za zpěvačku a vedle byl martin
dejdar a říkal (.) neví:m to tady každá takhle. ((smích)) [takže (.) to
bylo super]
JK:

[takhle v

ostravě prostě holky zpívají no]
LB: to bylo super
JK: no ale se mi líbilo (.) vy jste jezdila zase s arakainem že jo jste
udělala (.)
LB: no
JK: a to se mi líbilo že si dáte taky takový rockový vyvádění?
LB: kdyby se vám to líbilo tak byste přišel
JK: a kdybych přišel vy byste mě tam viděla?
LB: no to tač ((míněno touch)) ne
JK: no tak jak můžete vědět že jsem nepřišel?
LB: ale byl to mazec. měli jsme pětačtyřicet koncertů a bylo to teda
báječný to teda (.) můj testosteron teda jako zase jako byl na koni no
JK: pardon vy jste na tom nějak dobře s testosteronem?
LB: já jsem dost právě dobře právě proto mi ty vztahy dost nevychází no
JK: a to je [nějaký] výsledek lékařských vyšetření?
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LB:

[copak?]

LB: ano. ano (.) ne já ne takhle jako je pravda že kdybych neměla aspoň
trošičku toho vašeho hormonu tak bych nemohla prostě dělat tu svoji práci
takhle (.) tak bych nemohla prostě
JK: ale (.) já už tady od lékařů co tu seděli vím že každá žena má trošku
testosteronu
LB: =no já mám já mam trošku víc právě
JK: [vy máte asi trošku víc]
LB: [no tak jako] je to vidět na mý práci ne? jako kdybych jako byla
trošku víc žena tak bych přece tak neblbla nevařila bych doma ((smích)) a
dělala takovýty holčičí věci
JK: že byste nevařila?
LB: že bych vařila právě
JK: no (.) a vy vaříte trošku?
LB: já právě že trošku ne ((smích))
JK: vůbec nevaříte?
LB: vod tý doby co jsem byla u pohlreicha ((smích)) (.) už nevařím už
jsem
JK: a žádnou z ženskejch činností neděláte takových?
LB: ale zase jo (.) takovýty jo (.) některý ráda
JK: někde jsem čet že když jedete na zájezd takže něco štrikujete nebo co
LB: to jo to to to jo (..) ale co se týká toho vaření já bych teda to
řekla s těma láskama ono je to jinak on se se mnou žádný nerozešel oni
všichni umřeli hlady ((úsměv)) no takže. (..) já háčkuju já si hraju v
autě totiž na volno (.) já vždycky sednu do auta někam jedu pustím si
seriál a štrikuju a dělám prostě že mám volnej den
JK: jo? že jste [v pokojíčku jako]
LB:

[normálně jsem v pokojíčku] a (.) blbnu no

JK: no tak? ono to jde samozřejmě
LB: =ale (.) pak si tu myšlenku kazím tím prostě že to pak vydražím (.)
protože já potřebuju aby všechno co dělám aby mělo nějakou logiku (.)
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JK: no dobře ale (.) vono to je logický protože doma skoro nejste? tak si
v tom autě vytvoříte na chvíli domov že jo? a s ohledem na to že v autě
jste pořád tak to je vlastně váš v (.) víc váš domov než ten reálnej
LB: řekněte si ještě jednou tu větu jestli je to
JK: =já si ji teda zopakuji? je to víc váš domov než ten reálnej
LB: jo: (.) ale já to tak mám ráda. já jsem s tím dlouho bojovala. já
jsem se snažila jako jet podle pravidel a pak jsem najednou zjistila (.)
ehm (.) že si musím udělat svoje pravidla
JK: jo:?
LB: mhm? že to prostě musím ňák asi jinak. že to asi jinak nebude
JK: =a máte pravidla i v životosprávě?
LB: no? tak? tam? i když znám přísloví který říká nebo věta která je
velmi moudra udrž řád a ten udrží tebe tak já? v tadytom chaosu ten řád
udržím těžko (.) je to ale mám takovejch pár jako [věcí který dělám]
JK:
těžko (.) no tak

[no dobře tak ale]
snídáte ráno asi ne?

LB: no: ((smích)) někdy snídám i vodpoledne. podle toho <kdy se ráno
vrátím jako z představení>
JK: no ale jestli jste taková ta. na zdravou výživu nebo (.) cvičíte
LB: mám takový jako rituály. ráno si cvičím
JK: jo?
LB: takovou sestavičku mám. sice netrvá dlouho (.) ale ale bez ní jako
JK: pardon. cvičíte celým tělem nebo rukama třeba?
LB: ((smích))
JK: to dělám já: já dělám takový jako ((gesta rukama)) jestli ty prsty
jedou jedou. já je sice nepotřebuju na nic ale právě proto aby nezakrněly
tak jako
LB: a já se musím snažit protože samozřejmě vím že lidi jsou hluchý ale
nejsou slepý? takže já nejdřív ty lidi musím donutit aby se na mě aspoň
koukali pak si mě asi i poslechnou
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JK: to je jedna z věcí která právě v rámci toho mýho boje s tím souvisí?
protože ehh (.) žena vlastně? čím je starší tím víc času tráví v
koupelně? (.) a tím menší je výsledek když z ní vyjde potom.
LB: hm ((smích))
JK: a ten muž? celej život nic. (.) se ráno opláchne ledovou vodou

furt

pěknej mladej že jo
LB: (.) no?
JK: ale? když jde pryč vona

tak to se nadělá. (.) když jde vod něj. to

tady probírám pravidelně
LB: mhm
JK: místo aby vyběhla jako myška do společnosti (.) a než přijde domů tak
se (.) na chodbě namalovala (.) [a zazvonila]
LB:

[no (.) jeníčku] já samozřejmě nechci

bylo by to velmi demotivační protože dneska ráno jsem byla na chalupě v
teplákách a kdybych jsem sem takhle přijela takhle tadyten culík tady
nevím jestli by se vám hezky se mnou povídalo
JK: mohli bysme udělat testuj kdo jste
LB: ((smích)) ano
JK: a kdo to uhodne vyhraje CD toho kdo to je
LB: přesně (.) a pak takový dvě fotky todle a tamto a najdi deset rozdílů
ne: ne já prostě já jsem ráda že se můžu dokreslovat (.) kde bysme to
byly. (.) to je aspoň jedna z výhod. mezi náma todle ((sundává si
podpadky)) je fakt peklo jako (.) to je fakt peklo (.) dobře. já myslím
vysoký boty
JK: no je: a [je to určitě i nezdravý]
LB:

[víte jak v tom bolej nohy] já si říkám krátkej nohy no tak?

krátkej a ať si bolej cože?
JK: no ne ale proč to teda nosíte když vás to tak trápí.
LB: =no protože chci být trošku větší já se strašně
JK: =a pro:č?
LB: proč?
JK: jste [dost vysoká (.)] ve zpěvačkách jste nejvyšší
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LB:

[ne já ne takhle] ((smích)) myslíte počtem slavíků to je pravda

to jsem zvědava jestli letos obhájím svoji plnoletost
JK: no ne ale proč to teda nosíte
LB: proč to nosím?
JK: když vás to tak trápí.
LB: no. je pravda že když (.) já to mám rozdělený. když nemám podpatky?
tak mám volno (.) to znamená kdybych neměla podpatky tak nezazpívám
JK: [že to máte spojený?]
LB: [kdybych měla třeba] mikrofon tady v tý ruce tak nezaladím (.) nejde
to (.) jsem divná co?
JK: musíte ho mít v levý?
LB: mhm
JK: to chápu no? to jsou (.) rituály
LB: boty nevím
JK: to jsou rituály a to patří k show byznysu to má (.) každej svůj
rituál, a někdy to nemá logiku
LB: =no a zase uznej ((prudce se zvedá)) jako (.) teď pěkný takhle ne?
JK: ne paráda (.) tam je blbej jenom ten port ale jinak dobrý.
LB: ((smích, předvádí se před publikem)) jeníčku mě jinak lidi už vůbec
nějak nechválí přitom já jsem každá jako ženská která potřebuje cukřík
(.) jakože
JK: =a vás nikdo nechválí
LB: =no třeba tuhle jsem měla premiéru carmen. pozvala jsem kamaráda
opěrního pěvce z bratislavy úžasnej chlapík. říkám tak co? a von (.) já
jsem si myslel že ten tanec bude horší (.) jediný co řek
JK: a to je taková česká pochvala
LB: no: (.) právě
JK: ehm (.) tak ehm (.)
LB: já mám pocit jako kdyby už lidi co to dělám brali jako samozřejmost.
že to není nic jako (.) žádný překvapení no tak to známe ne už taky tady
blbnu třicet let viď? tak co s tím
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JK: to nejde vo to jak dlouho to jde vo to jak ne?
LB: no? (.) ale já chci aby mě někdo chválil ((úsměv))
JK: [tak já vám to já vám to dám]
LB: [tak jakože nic počkej chvilku ((úsměv))]
JK: jste vynikající zpěvačka
LB: ((dívá se na publikum a dělá, že si JK nevšímá)) [no jak teda.]
JK: no takhle to nemůžete přijímat

[já se na to

vyprdnu]
LB: ((smích))
JK: to není možný ((smích))
LB: já jsem myslela že budem pokračovat
JK: no ne: tak já vím proč vás nechválí já vím proč vás nejde chválit no
tak mluv tak ((nasazuje arogantní výraz))
LB: ((smích)) ne: tak to byl extrém já jsem extrém
JK: vy se máte srdečně otevřít
LB: jasně
JK: a já řeknu (.) jste vynikající zpěvačka
LB: viď? to je tak blbě
JK: a vy máte říct (.) nekecej (.) [vopravdu] se ti to líbí?
LB:

[ano?]

JK: nebo děkuji (.) ale vy to musíte srdečně přijmout jako takhle to
přece nejde. to vypadá když služebnictvo hlásí aport že jo
LB: ((smích, ukazuje rukou na někoho z publika)) tam nějaký dobrý
JK: no: [to bude]
LB:

[ale to je] tím že já se zas tak úplně nemusím no takže já to

jako neumím moc přijímat
JK: vy se nemusíte?
LB: =já se nějak nemusím
JK: a to nevěřím
LB: no fakt [ne]
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JK:

[v jakým smyslu] jakože třeba se zahlídnete do zrcadla a ohm

((předstírá děs))
LB: ((smích)) ne to ne já pořád něco vod sebe vočekávám. já pořád chci
něco zlepšovat a chci se nějak sama sebe překvapit něčím (.) nebo chci
být prostě lepší a a hm pak jsem naštvaná. všechny chápu všechny chyby
dělejte si co ale já když udělám chybu pět let se tím užírám [já jsem
zlá]
JK:

[no tak já

chápu že] chcete být pořád lepší to vás ctí? ale asi (.) tušíte že jste
dost dobrá ne?
LB: ((sklopí očí dolů, přikývne, pak smích))
JK: další věc vy jste taky matka že jo. plníte jaksi zodpovědně tu roli
matky?
LB: (.) tak to se asi zeptejte mýho syna. i když teda vyletěl mi z hnízda
já jsem ho vystřelila jako šíp (.) [do světa] je mu dvacet je
JK:

[jo:? už vám vyletěl?]

LB: no? tak není to zas tak dávno, (.) myslím že to jakože prožíval hůř
než já (.) když mi to teď taky docela dochází
JK: =no:?
LB: ale tak (.) co se dá dělat. hm?
JK: no tak (.) von už si žije po svým. a vodjel někam do ciziny kam
LB: nenene tak von by sice chtěl si dobýt svět protože se narodil na
rozdíl ode mě jako světoobčan (.) tím že vystudoval britskou školu a umí
anglicky (.) na rozdíl od mě já si dám panáka a neumím ani česky a (.) je
teďko v písku a bude z něho možná kameraman když to dobře dopadne
JK: jo takhle? takže on je na studiích tak ho máte v písku to je kousek
zatím
LB: no to jo ale přes tejden už mám volno
JK: jo? ((smích)) přes tejden už máte volno ((smích))
LB: ((vítězné gesto rukou, smích))
JK: ((ukazuje na LB)) lucie bílá
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NÁZEV POŘADU: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
DATUM VYSÍLÁNÍ: 30.11. 2015
KANÁL: NBC
STOPÁŽ: 6 minut 15 vteřin
ÚČASTNÍCI:
JF = Jimmy Fallon, moderátor;
P = P!nk, zpěvačka

JF: our next guest is a grammy award-winning artist who was just named
unicef’s newest ambassador (.) she gonna tell us all about this kid
power bands. (.) and now they’re helping children all over the world
ladies and gentlemen please welcome (.) pink?
((hudební doprodvod, P vstupuje a sedá si na sedačku))
JF: good evening
P: =hi
JF: welcome (

) i appreciate [it you look fantastic]

P:

[thank you for having] me finally

JF: yes i know? oh please whenever you want to (.) please come on please
we love it
P: hi: ((mává publiku))
JF: how was (

) there are new star wars

P: i’m like (.) really?
JF: i don’t know i don’t know
P: no one’s allowed to talk about it
JF: oh me too oh i don’t know i’m fine they might be it in it oh how was
your thanksgiving (.) let’s (.) settle in a little bit
P: thanksgiving we had a friendsgiving.
JF: oh [yeah yeah]
P:

[i had thirty] five people at my house avoiding their families

JF: ((smích)) how nice of you.
P: it was good?
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JF: that’s really cool yeah I know you had a good time no fights or
anything? no.
P: ehm no fighting one person crying under the table, better then five
JF: yeah that’s not [bad?]
P:

[no one] even drank too much I was so happy

JF: it is perfect. (.) and you did a great thing?
P: I did
JF: and oh boy I met your daughter backstage she is unbelievably adorable
P: =thank you [I agree]
JF:

[congratulations] how old is she?

P: she’s four and a half,
JF: =four and a half (.) oh she’s so cute and so polite
P: if she’s a cereal i’d call her nutty delicious ((úsměv))
JF: ((smích)) she little nutty? is she? she takes after her dad?
((ukazuje fotku dcery P)) because ehh (.) here she’s riding (.) that’s
she’s a four-year old?
P: yep
JF: riding a dirt bike.
P: this is right after she got done saying dad I wish you’d move so I can
go fast
JF: ((smích)) oh my god. and here she is
P: climbing
JF: just like mummy yep and the climbing a roof yeah do you (.) eh that
that whole thing is amazing that you [do]
P:

[thanks] she does silks (.) as well,

JF: is it called doing silks?
P: silks. the ribbons I hang from occasionally
JF: occasionally yeah is it that you have to do it now, when you go
P: =i like do it (.) my mom. asks me that are you ever going to stay on
the ground?
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JF: ((smích)) yeah
P: no why would I.
JF: of course thank you mom? (.) mum is there to help
P: ((smích)) you would be so pretty if you tried
JF: ((smích)) thanks mom (.) thanks mom oh my god (.) eehm tell me about
this ((ukazuje na náramek unicef)) this thing here
P: i’m wearing mine (.) ((dívá se na náramek)) I have (.) this is a kid
power band seven thousand two hundred and ninety two steps ((zvedá se a
začíná tancovat)) so
JF: ((smích)) what now what so this what is this doing now.
P: no ehhm (.) so this is a kid power band now I have seven thousand
three hundred thirteen ehm (.) this unlocks points. (.) it’s for anybody
really but hopefully for kids for christmas yeeey (.) ehm (.) it’s the
target and ehm you unlock points and for every ten points that you get
(.) and you unlock it by moving? so one in four kids in america are
inactive (.) and one in four kids globally are malnourished (.) so the
more points you unlock? you unlock therapeutic food packets for a child
in need
JF: isn’t that awesome?
P: yeah it is awesome
((publikum tleská))
JF: two things. it gets kids moving and it gets kids eating
P: but it also gets kids (.) it’s empowering cause they get to help
themselves. and so it’s creating global citizens kids in america they
care about (.) kids in another countries and (.) it’s pretty awesome
JF: and you get it through at target?
P: you get it at target.co:m? [whooa]
JF:

[target.com] there’s different colours (.)

and it’s also a star wars one.
P: yes!
JF: that’s pretty cool? i love that you’re [doing that]
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P:

[thank you] super duper fun

we’re very competitive in my house so, ((zvedá se a začíná se hýbat))
JF: yeah you can do that see that’s good stuff yeah.
P: ((smích))
JF: ehm (.) speaking of the dancing

are you do working on the album are

you’re doing
P: =ehm (.) sort of. may be, I don’t know i’m not sure, i’m in charge of
the bake sale on saturday?
JF: oh really ((smích)) you’re in charge of the yeah ok
P: ((smích)) i’m really good at it.
JF: yeah of course you are. are you really good what are you make what do
you bake this year
P: ehhm ((smích)) (.) this year i’m going to (.) probably a deli in new
york ((smích))
JF: ((smích)) i’m baking yeah so what else
P: =i mean normally I bake. (.) but
JF: yeah
P: =i’m getting home on friday and it’s on saturday so I wanna throw it
down
JF: yeah you’ve gotta do it you’ve gotta [do it up]
P:

[probably gotta go to a bakery]

JF: yeah whooa (.) I saw somewhere recently that adele was saying that
she was inspired by seeing you perform which is
P: I know, that was (.) really nice
JF: that’s nice that cool huh,
P: yeah
JF: i’m gonna ask you who who who do you see and blows you away who blow
you away when (.) you
P: billy joel?
JF: oh amazing (.) really. fantastic
P: ((přikyvuje)) he is my first concert
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JF: play your first concert?
P: first concert? second concert new kids,
JF: no way there you go?
P: ((gesta rukama))
JF: ((smích)) billy joel and new kids.
P: yeah
JF: I mean new kids was the [biggest thing]
P:

[come on] donny was (.) he was

JF: donny was your guy?
P: he was my guy.
JF: really.
P: ((smích))
JF: cause he’s what the bad boy?
P: I mean ish, (.) [compare to the rest,]
JF:

[yeah yeah] he was the baddest

((smích))
JF: you remember they used to have a (.) number that you could call and
they’ll talk to you.
P: oh yeah. I was grounded for that I racked up one hundred and eighteen
dollars phone bill
JF: you did it?
P: from their one to nine hundred number
JF: it’s like hey call me i’m joey. i’m gonna call and talk to you
P: =oh I talked to all of them all the time
JF: =it’s a prerecorded thing right?
P: =we were practically getting married (.) I don’t know I didn’t know
that? I was like (.) seven
JF: what would they talk about
P: I don’t remember (.) but I would stay on the line for a really long
time. ((smích))
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JF: that’s a genius thing
P: one hundred and eighteen dollars (.)

I wrote my mom a check for one

hundred and eighteen dollars
JF: no.
P: as an adult
JF: ((smích)) that’s fantastic. you guys our thanks to p!nk,

go get your

unicef (.) kid power band at target.com (.) it’s a great thing (.) the
flaming lips perform for us next. stick around everybody it’s great
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NÁZEV POŘADU: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
DATUM VYSÍLÁNÍ: 1.12. 2015
KANÁL: NBC
STOPÁŽ: 9 minut 40 vteřin
ÚČASTNÍCI:
JF = Jimmy Fallon, moderátor;
HF = Harrison Ford, herec
Q = Questlove, hudebník z doprovodné kapely The Roots

JF: well it doesn’t get any bigger, or better than our first guest, (.)
he’s an academy award nominated actor (.) who’s back. as his iconic
character han solo (.) in the new film star wars the force awakens (.)
which hits theaters in imax three d friday (.) december eighteenth please
welcome. the one and only (.) harrison ford ((HF vchází a sedá si na
gauč; publikum tleská a vykřikuje)) the:re, you go (.)

that’s a movie

star right there, yeah. (.)
HF: did you see, him on (.) anthony

bourdain’s show? ((ukazuje na Q))

JF: I did not see, questlove on there very good.
Q:

[thank you]

HF: [very funny.]
JF: he enjoys [his food.]
HF:

[it’s great?] my favorite show (.) next to yours.

JF: thank you ((smích)) you’re so fa:st. (.) you’re very quick.
HF: i’m not writing this shit but close
JF: but close enough yeah
HF:

so, (.) you keep saying that i’m (..) academy award nominated

JF: yeah
HF: don’t you get it? ((smích)) I didn’t win, (…) so why
JF: =cause no one hears nominated they just hear academy award harrison
ford?
HF: oh. nobody hears nominated? ((smích))
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JF: no that’s your own personal hell.
HF: oh shit I didn’t know that. (..) I thought you all?
JF: no we love you. we don’t care? if you won.
((publikum tleská a vykřikuje))
JF: we don’t care? we love you. yeah ((smích))
HF: wait a second. (.) look that way. ((ukazuje na něco za JF))
JF: I know that you’re gonna bring up.
HF: what do you mean?
JF: no I know what you’re talking about. I [don’t have it]
HF:

[you can’t] even see it.

((ukazuje na ucho JF))
JF: no no it closed up.
HF: (.) it closed up?
JF: last time our pal here was on the show. you pierced my ear.
((smích))
HF: yeah (.) you guys remember. right?
JF: oh yeah. there was blood everywhere.
HF: blood everywhere.
JF: here’s a picture of you (..) actually doing it ((ukazuje
fotografii )) and then we got matching earings, you remember?
HF: I just wonna ask. (.) what kind of person. (.) allows themselves
((ukazuje fotografii, jde HF i JF oba mají červené náušnice; smích))
[what kind of person]
JF: [look at how tough I was]
HF: what kind of guy. (.) allow themselves. (.) to be physically,
mutilated by an amateur.

((lehký smích)) for no apparent reason.

JF: you’re not an amateur you’re academy award nominated.
you almost won an academy award for god’s sakes.
((potlesk))
HF:

right. (..) and I almost pierced your ear,
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((smích)) (..)

JF: you really did though. that was good. it was in there pretty good
that giant feather I couldn’t pull it off man. ((smích))
HF: I don’t try to (.) rock a feather myself
JF: yeah I appreciate you doing that I got somethin’ special for you, (.)
because you were on the show I had my friend who’s at this bar there in
new york called please don’t tell have you ever been there?
((publikum vykřikuje))
JF: pdts? ((HF dělá psst)) you’re not supposed to say anything (.) you
gotta go through a phone jim meehan is the name of the guy, (.) he
invented a beverage. (.) called the millennium no that’s not it. ((HF se
snaží napít z hrníčku s vodou)) that’s not the beverage. (.) i’m about to
show you the beverage this isn’t the beverage either (.) sorry
HF: this is water,
JF: it’s called ((lehký smích)) it’s called the millennium fallon. (.)
okay get it?
HF: no. ((lehký smích))

not yet?

JF: it’s colored colored ice blocks. ((smích; JF chce dát led do nápoje,
ale ten mu uklouzne a spadne)) oh god.
HF: (...) jesus
JF: i’m so sorry (.) we gotta hand out more gotta hang out more at the
house (.) look at this. ((stále se směje))
HF: your house.
JF: my house
HF: not my house (.) you can’t come to my house.
JF: i’ll just do it like this look at this
HF: what?
JF: how cool is that right?
HF: what’s cool, ((smích))
JF: what do you mean it’s lit up? it looks like lightsabers
HF: they look like two glasses with colored blocks of ice, in them.
((smích))
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JF: no it’s a a lightsaber
HF: no that’s not that’s a lightdagger.
JF: no
HF: saber is a big long thing like that? ((roztahuje ruce, aby ukázal,
jak dlouhá je šavle))
JF: well take a sip of it first, but (.) we have to do a greedo shot
first. ((smích)) and that’s, (..) this is cognac creme de mint. (.) with
ice (.) that actually is,
HF: I don’t think so.
JF: yeah
HF:

i’m working (.) i’m working here.

JF: oh come on everyone ((publikum tleská a vykřikuje; JF a HF si dávají
panáky na ex))
JF: oh my goodness.
HF: so like anthony bourdain. right?
JF: what happens [i’ll keep it]
HF:

[you go] on the show and sit around and drink,

JF: i’ll keep your beverage over here.
HF: I wanna do that.
JF: i’ll keep you’re well you’re doing it now? ((smích)) i’m making your
dream come true this is like, (.) fantastic ((lehký smích)) i’ll leave it
over here i’ll leave your (.) lightsaber over here. and thank you very
much for coming (.) on the millennium fallon get it, ((smích)) always
love having you on it’s always fun, thank you very much (...)

I want to

talk to you ‘cause we had j.j.abrams on the show last night? (.) he’s the
director of ((HF se napil z hrníčku, a pak si dává ruku ke rtům; smích))
why? what happened? it’s just water
HF: no it’s funny, (.) j.j.abrams, (.) [he’s a funny guy,]
JF:

[you’re saving the split take

it?]’s]
HF: no no. (…) I wasn’t. (.) saving.
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JF: you’re saving the split take it for later you just say his name.
((bere hrníček s nápojem do ruky))

say the director’s name. ((smích; HF

si sedá opodál)) no! no! I won’t to
HF: j.j. abrams. ((potlesk; JF prská vodu, které se napil z hrníčku))
JF: i won’t, do it again. I promise I won’t? I won’t? Harrison! (.) would
you like me to sit here?
HF: i’m an academy award [nominated actor!]
JF:

[((smích))no no I know] I heard the intro. (.) I

made it. (.)
HF: give me a little respect, ((publikum tleská a vykřikuje))
JF: I’m sorry I apologize.
HF: I didn’t win,
JF: you should have won you should have won. ((utírá vodu ze stolu))
HF: this is why I came here to talk, about it. ((smích)) I came here, to
talk about it
JF: after therapy
HF: =about not winning
JF: yeah I do wanna talk about cause
HF:

you [had some (.) you had some,]
[and anthony bourdian.]

JF: yes I love anthony bourdian too.
HF:

and you bring up, j.j.abrams (..) why ((smích))

JF: because he directed, (.) he directed you in star wars the force
awakens
HF: he did?
JF: yes (.) and he got injured. (.) trying to help you (.) because you
got hurt as well
HF: oh poor guy.
((smích))
JF: you fell
HF: what a pity?
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((smích))
JF: what happened, to you though something fell on you and you broke your
leg right? (.) yeah something (.) do you remember this, ((smích)) (..)
cause I was worried about you.
HF:

(…) they closed a f**king door, on me. ((smích, publikum tleská a

vykřikuje))
JF: i had nothing to do with it, I didn’t do it,
HF: no j.j. did it.
JF: j.j. abrams? (..) ((smích))
HF: as far as I know? ((smích; JF zase prská))
JF: j.j. (..) j.j. abrams?
((HF prská vodu, které se napil z hrníčku))
HF: j.j. abrams? ((smích)) he‘s an academy! award! nominated! director!
JF: explain what happened. ((smích; JF vyndává figurku Hana Sola a potom
spolu s HF na ní ukazují místa, kde HF byl zraněn)) was it like like
this? (..) were you like that? when they found you,
HF: no. (..) this one I hit (…) in a plane crash. (..)

but we’re here.

to talk about this one ((smích))
JF: that one okay. ((smích))
HF: this one
JF: that one
HF: but this one. (.) they dislocated the ankle forward ((HF vyrve
figurce dolní půlku levé nohy; smích))
JF: hey! (..) that’s worth a a lot of money. that’s an original
HF: and then they broke this leg, ((chce vyrvat figurce celou nohu))
JF: come on! ((chce vyrvat figurku z rukou HF))
HF: f**k!
JF:

you should have won that award. you should have won that award. (..)

((bere figurku z rukou HF, dolní polovina figurky je bez oblečení)) I
didn’t know you were. (...) congratulations ((dívá se na figurku;
publikum tleská a vykřikuje, smích))
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HF: let’s not talk about that accident.
((smích))
JF: congratulations
HF: that’s what you get for having an amateur model.
JF: took a little bit too much off, that’s all right. no problem. (.)
we’ll get it all, (...) put it away yeah ((HF zahazuje figurku)) well I
want to show
HF: why did I come here. ((smích))
JF: I wanna show a clip of the trailer
HF: i’m here just to warm up adam driver right?
JF: no no you’re here because you’re here I wanna say (.) like everyone
else I got chills? when I saw you. as han solo dressed up? ((smích)) (..)
I got chills? (.) in

certain areas? ((smích)) and you know, (.) no I was

so excited and I was thinking what is it like for you, (.) harrison ford,
(.) here you are, (.) academy award nominated
HF: an old man dressed up like han solo?
JF: exactly ((smích)) no. (.) did you

did you get emotional? when you

put your wardrobe on?
HF: no I got paid. ((smích, bubny))
JF: I wanna show everyone a piece of the trailer
HF: I didn’t get nominated ((smích))
JF: here’s harrison ford (.) as han solo in star wars the take a look at
this (.) you’ll get chills ((publikum tleská a vykřikuje)) ((záběry z
traileru))
JF: harrison ford everybody (.) star wars the force awakens (.) is in
theaters (.) and imax three d friday (.) december eighteenth (.) we’ll be
right back with seth macfarlane stick around everybody
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NÁZEV POŘADU: Show Jana Krause
DATUM VYSÍLÁNÍ: 2. 12. 2015
KANÁL: Prima
STOPÁŽ: 16 min. 4 vteřin
ÚČASTNÍCI:
JK = Jan Kraus, moderátor;
LМ = Linda Vojtová, topmodelka
MS = Martin Stránský, herec
JK: dámy a pánové (..) naším dalším hostem (..) je modelka světové
extratřídy (..) linda (.) vojtová
((LV vchází, klání se publiku, JK ji vítá, LV mu podává ruku, potom
podává ruku prvnímu hostu, sedá na sedačku))
JK: dobrý večer [poslouchala] jste nás chvíli
LV:

[dobrý večer] já jsem si myslela že se nedočkám

JK: no? (.) no ne my jsme se zadřeli na tý blbý plzni

ale, ((smích))

(..) tak vy žijete v new yorku že jo.
LV: já žiju v new yorku a ještě ze začátku mám pro vás dáreček. ((podává
JK obálku))
JK: to jste hodná
LV: takovou malou pozornost
JK: děkuju pěkně
LV: nemáte zač
JK: a co to je?
LV: uvidíte?
JK: ((otevírá obálku a dívá se na její obsah: dva lístky)) jo to je ten
koncert (.) to je (.) dědečkův,

koncert [že? jo]

LV:

[to je] dědečkův koncert přesně

tak.
JK: ano to je krásný. (.) no to [je od vás hezký]
LV:

[tak kdybyste] měl čas a chuť

JK: ano děkuju mockrát no musíme vysvětlit že dědeček je pan vadim petrov
což je hudební skladatel, (..) který má ohromnou šíři žáběrů on skládal
(..) od (.) klasický hudby, až po filmovou všechno žejo.
LV: [nevím]
JK: [no a] jak dlouho žijete v new yorku.
LV: já tam žiju třináct let
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JK: třináct let. a já vás chápu protože (.) mně se new york ohromně líbí
jako praha.
LV: já jsem slyšela právě no? (.) že jezdíte docela často.
JK: to není jako

((mávnutí rukou)) (…) tam by tadydle martin zešílel asi

úplně ((ukazuje na prvního hosta talk show herce Martína Stránského, se
kterým se předtím bavili o různých městech))
LV: tam [stoprocentně]
MS:

[v new yorku možná ne.]

(.)
LV: a byl jste tam? někdy
MS: ne.
JK: no? takhle von mudruje? tady no,
((smích))
JK: a po praze taky takhle mudruje no? (.) no ale tak eeh (.) new york je
eeh (.) specifickej kus světa , myslím si že (.) pak už ani v americe
jinde to takový není ne?
LV: no určitě (.) já jako ten new york beru jako samostatnou zemi
JK: no? to je země.
LV: a: když

se vyjede za new york tak eh (.) amerika je (.) [je] po všem

JK:

[je po všem]

LV: je to úplně (..) takovej venkov až,
JK: no ale? prosím vás tak vy jste vlastně vod dětství pryč

dá se říct

LV: od [čtrnácti]
JK:

[vod patnácti] vod čtrnácti let. (.) není to trošku jako (..) ehm

(.) v něčem (.) necítíte se v něčem vošizená?
LV: ehm (...) [tak dneska]
JK:

[vod] čtrnácti let

vlastně cestovat pořád

LV: víte co, dneska už ne
JK: dneska už ne.
LV: ale: (.) dneska už mám ten krásnej svůj život kterej jsem si tak em
(..) docela hezky zařídila si myslím,
JK: jo?
LV: (.) ale? v těch čtrnácti patnácti letech jsem určitě em (...) chyběla
mi rodina chyběly mi takovýty platonický lásky který jsem tady měla. (.)
ty (.) první lásky který byly neplatonický mi chyběli, (..) jako? (.)
normální takový život em
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JK: já tady měl jednu lásku za druhou, ale hm (..) zase jsem byl pořád
doma teda no?
((smích))
LV: vo tom pochybuju.
JK: vlastně my máme podobný ty kariéry vlastně voba se živíme tím jak
vypadáme, žejo,
LV: přesně ta:k?
((smích))
JK: a (...) jsme v něčem protipóly, (.) právě v tom že já tady měl jednu
platonickou no vás to taky přestane bavit ty platonický lásky? (.) když
je to furt nešťastný a desátej rok potom už tak už vás to taky tak
nebere, (.) zas vám to tolik nedá jak jste si možná tehdy myslela?
LV: je to možný no
JK: =no ale na druhou stranu já, (.) já vždycky trošku závidím modelkám
(.) ona tak vypadá? (.) voni se z toho všichni můžou zbláznit, vlastně to
stačí. (..) teda musí tomu trošku umět pomoct potom ale, (.)
[to hlavní má.]
LV: [je pravda] je pravda že to tak vypadá. ale ehm (.) samozřejmě těch
nádhernejch holek je na světě tolik který se snaží být modelkami. (.)
JK: to je pravda
LV: a potom tam teda musí být něco to extra? (.) aa ta [duše]
JK:

[no to je pravda]

ano.
LV: něco co e: samozřejmě (.) [samozřejmě]
JK:

[ano co to co] co z ní udělá tu.

LV: co z ní udělá tu jednu speciální holku
JK: =co říkáte tomu to je dneska. dneska se všichni fotěj mobilama? žejo?
to se
LV: =a vy taky?
JK: (..) já
LV: já teda hodně. já musím. to je jako (.) součástí mý práce
JK: já nemusím zatím no?
LV: zatím ne.
JK: jako vy jste myslela jestli pracovně? fotím.
LV: ne jestli taky právě děláte ty selfíčka
JK: ne to nedělám,
LV: ne?
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JK: já se pak fotím s divákama na jejich přání?
LV: ((úsměv))
JK: a (.) to často jsou selfíčka, a to je poměrně náročnej proces
protože, (..) vono jim to nevostří nesvítí a (..) takže jedna fotka [trvá
půl hodiny,]
LV:

[já

mám docela dobrý filtry] takže (.) když se vyfotíme tak (..) nebojte se.
JK: my když se vyfotíme tak to bude dobrý
LV: protože máme ty velký nosy tak já přesně vím jak vám
[můžu pomoct]
JK: [tam budou dokonce lidi říkat] a která je ta vojtová?
((smích))
JK: která to je?
(…)
JK: ne ale? (.) tak víte co vzniká. (.) jak se všichni fotěj. (.) tak ta
holka von jí dvakrát jí to vyblejskne a když se jí zeptáte co dělá tak
vona říká, (.) fotím.
LV: jsem modelka
JK: no? nezdá se vám že to přibylo hodně
LV: =já jsem si jednou

vygooglovala že vlastně, (.) co je nejtěžší na

práci modelky.
JK: no?
LV: a první, co mi vyšlo. (.) bylo (.) být modelkou která pracuje (.) a
je pravda že když si někdo říká teda já jsem modelka mám tady nějaký test
který jsem si udělala (.) tak (.) to jako není žádná (..) není to není to
opravdový nemá ty práce [za sebou takže, ]
JK:

[jo (.) nemá ty práce.]

LV: já teda pracuju šestnáct let. a mám (.) neustále hodně práce takže
(.) můžu teda říct že jsem opravdu [modelka]
JK:

[no to nejen to?] a právě ta historie,

co bylo podle vás takovýty špičkový (..) práce který si vy považujete (.)
[my tady máme taky fotky ňáký] tak se podíváme
LV: [a můžu to říct?]
((vyjíždí obrazovka))
JK: no to řekněte
LV: jo? (..) no tak samozřejmě velký kampaně žejo já už dneska dělám
JK: tak řekněte (.) ty co si považujete
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LV: tak největší ta první byla (.) giorgio armani max mara escada diesel
l'oréal pantene john frieda [strašně moc]
JK:

[no vy to říkáte] jako říkačku už úplně

takovou no? (.) to je krásný.
LV: už to mám naučený
JK: no? (.) tak tady máme (.) některý (.) ukázky?
LV: tohle je česká elle
JK: tohle je česká elle?
LV: taky česká elle. krásný to máte jako (.) tady u vás ((ukazuje na
pozadí natáčecího studia s panoramatem noční Prahy))
JK: no?
LV: to je taky česká elle. máte samou českou elle?
JK: no my jsme tady češi takže my si tady dáváme (..)
MS: to je ta praha no
LV: to je ta praha to je zrovna new york teda ((ukazuje na fotografii na
obrazovce)) musím říct. česká elle jezdí i do new yorku.
JK: tohle je v new yorku no ale to von nepozná (..) to byste do něj mohla
hučet celý dny. (..) on je úplně z plzně zblázněnej, a (..) ((ukazuje na
fotografii na obrazovce)) [tohle taky není plzeň jako]
LV:

[to je daniela peštová,]

MS: to poznám
JK: pozor (.) to si [půjdeme projít]
LV:

[daniela peštová]

JK: takže (.) pozor to jsou dost slavný všechny čtyři tady jste žejo?
LV: no a tady vidíte že ty (.) dvě mladý holky vepředu denisa a
JK: ne počkejte řekněte je s plnejma jmenama (..) protože nejsou všichni
zas takoví znalci? (.) aby to poznali
LV: ne (.) ty ty dvě uprostřed (.) který se koukají dopředu (.)
JK: ano?
LV: tak jsou ty mladý holky, (.) právě denisa s janou? (..) a ty jdou a
prostě nepřemýšlí nad ničím a já s tou danielou peštovou slyšíme že na
náma jede auto (.) tak se ohlížíme aby (.) jako nás nepřejelo žejo.
JK: nono
LV: no a ty dvě prostě jdou a jsou úplně v pohodě
JK: no a čím se to
LV: takže tam je na tom vidět že
JK: co.
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LV: že my, (.) už jsme už víme, a (.) bojíme se, že nás něco přejede
třeba
((smích))
JK: no ale vý už jste starší
LV: právě
JK: takže kolem vás už párkrát auto projelo.
LV: je to tak!
((smích))
JK: no. a.
((potlesk publika))
JK: já se těch děvčat musím zastat a (.) vony jsou možná trošku
platonicky zamilovaný takže nemyslej vůbec na nic
[prostě jdou]
LV: [no to je krásný] já se jich taky zastávám (.) já bych taky chtěla se
[koukat dopředu a jít stále dál]
JK: [jo takhle,] vy to berete že vony mají krásný období (.) no to máj
(..) to máj já už jdu zády dopředu dneska
((smích))
LV: ((reaguje na novou fotografii na obrazovce)) no dědeče:k
JK: tady je dědeček no, (.) který má koncert kdy von, ho má. sedmýho
prosince

[v obecním domě]

LV: sedmýho dvanáctý [děláme už] druhý koncert v obecním domě doufám že
přijdete. (..) máte rád klasickou hudbu.
JK: no tak. eh (.) klasickou hudbu, (.) jak dlouho? to trvá.
((smích))
LV: bude to? asi tak hodina a půl. [ale je tam] přestávka takže
JK:

[tak to je dobrý]

LV: můžete mít občerstvení (.) pobavit se.
JK: no ale je to trošku brzo sedmýho prosince no. ale podívám se určitě
já totiž vždycky když se někoho zeptají kdekoliv máte rád vážnou hudbu
nebo tak každej já: strašně:
((smích))
LV: ale to je (.) právě (.) specifický s dědovou hudbou že tam jsou
krkonošský pohádky nocturno in g takže to jsou [jako různý] (.) jako
takový jako závany z dětství nebo (.) jo?
JK:

[já vím] no to máte

pravdu (.) že pro lidi je to taky často sentiment
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LV: není to vyloženě jenom vážná hudba kterou třeba neznáte ale je to,
(.) je to sentiment.
JK: no to je pravda on má tak širokej rozsah, a tak obrovskej, (.) že (.)
to má málokdo? ze skladatelů. (.) nebo lépe řečeno aby skládal tolik
druhů hudby.
LV: no?
JK: a prosím vás? vy v tom new yorku vy tam žijete s partnerem? žejo?
LV: já mám džejmíka už jedenáct let no?
JK: vy mu říkáte džejmík jo?
LV: džejmík já jsem si ho tak [počeštila]
JK:

[vy jste řekla já mám] džejmíka tak já bych?

(.) takhle mluvím vo psovi někdo pojď sem džejmíku.
LV: já mám ještě teddíka. (.) takže tedík je pes. a džejmík
[je ten]
JK: [a džejmík je partner?]
LV: je snoubenec
JK: snoubenec jo? čili to postupuje,
LV: no:
JK: =jak jste se poznali? ee (.) tady potom slyšela jste to. (.) tady pan
kolega byl zábavnej v baru a? (.) má dva krásný kluky? (..) byl džejmík
zábavnej?
LV: džejmík je strašně zábavnej
JK: pořád?
LV: jo? pořád
JK: čili něco jako já jo?
LV: no? (.) vy jste takový ideál vlastně
JK: ((smích)) ideál no ne? ale čemu říkáte ideál. to znamená
[přijdete] domů a von něco řekne a vy se hned smějete a hned jak
LV: [ne.] někdy jo? ale (.) ideál je prostě pohoda rodina (.) je to (.)
můžeme si říct cokoliv (.) respektujeme jeden druhýho
JK: no počkejte můžeme si říct cokoliv to (.) takovej jako (.) imaginární
LV: no v rámci, že jo. nějakých (.) slušností a tak (..) nebo (.)
respektu
JK: a třeba, přikřikla, jste na něj někdy trošku
LV: já moc nekřičím.
JK: no tak jako. (.) a co děláte když jste malinko jako
LV: já jsem naopak. já přestanu mluvit.
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JK: jo vy jste tenhle typ.
LV: no
((smích))
JK: ledovka.
LV: já dávám takovýten přesně. (..)
JK: ticho.
LV: ticho? (.) a najednou teda už je dusno, (.) z toho ticha, (.) a pak
teda (.) už někdy (.) začnu (.) brečet když teda nepřijde
JK: jo vy ztich jo takhle? (.) pokud přehlídne to ticho, tak pláč?
((smích))
LV: no je to tak, no. (.) musím se naučit holt (.) asi křičet (.) nebo no
(.) nevím. [jak jinak?]
JK:

[já to] mám podobný když mám hlad tak ztichnu taky.

LV: já taky!
JK: taky? když máte hlad
LV: taky no? nesnáším mít hlad.
JK: já taky to nenávidím (.) a já dokonce pak když mám velkej hlad tak
žena má otázku jestli mám hlad já říkám že ne (..) já jsem uraženej už
sám na sebe
LV: že jste to dopustil
JK: ne že mám hlad a ještě se mě jako blbýho ptáj jako, (.) jestli mám
hlad já vím že mám hlad a ríkám ne
LV: musíte jíst prostě pravidelně abyste neměl hlad? to je jasný
JK: no ne a mění se vám povahový vlastnosti když jste hladová. (.) mně
hrozně.
LV: ehm (.) no mě taky no? (.) já jsem taková hodně vztekla potom
JK: no ze mě se stává zlej člověk jako.
LV: to bych nechtěla vědět ale? nevěřím tomu
JK: no ne? (.) já se úplně? já se bojím sám sebe potom. ale? (..) jako?
(.) u mě stačí mi dát cokoli (.) aby (.) se zabránilo týhletý (..)
hranici
LV: a viděl jste doktora? kvůli tomu nebo něco jak to řešit třeba
JK: no na to stačí jídlo proč bych hledal doktora
LV: ne: že to máte jako psychický až tak (..) jako?
JK: ne psychický no tak ivanka dělá chybu že neservíruje a?
LV: takže to je zase prostě je ženská chyba (.) chápu
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JK: no ne? je to chyba v rozvrhu žejo (.) tak to jako pojedu autem a
nebudu dolévat benzín no tak taky to chcípne žejo
LV: chudák?
JK: a džejmík tam pracuje taky? v new yorku?
LV: džejmík je vyložené z new yorku on je z brooklinu takže
JK: a nezdá se vám divný mu říkat džejmík?
LV: ne vůbec (.) tak jako jemu neříkám když se s ním bavím
JK: takhle ví von že vo něm mluvíte jako
LV: ví to ví to
JK: no a von (.) česky nerozumí takže
LV: nerozumí, ale tadytomu už (.) porozuměl (.) po těch (.) jedenácti
letech. (.) když sem tam mluvím třeba s maminkou a říkám jo džejmík tak
von jako zbystří [že teda]
JK:

[já vím, ale von nezná] ten kontext jazykovej s tím že to

je jako název pro psa
((smích)) (....)
JK: co džejmík no: včera jsme byli na veterině a (…) no tak (..) jako to
von? (.) to máte štěstí jako to nemyslím zle ale von nikdy vlastně tu
jazykovou (.) souvislost nerozpozná naštěstí. no tak zkuste čechovi říkat
džejmíku hele. (.) džejmíku pojď domů.
LV: ale přece honzíku
JK: to dokonce vykřiknete v parku tak se pes sám votočí.
LV: honzíku je jako džejmíku
JK: cože
LV: honzíku je jako džejmíku
JK: no to [není honzíku jako džejmíku]
LV:

[to si teda myslím že určitě je]

((smích)) (….)
JK: honzíku není jako džejmíku
LV: jeníčku (.) jamíčku [vždyť je to] úplně to samý?
JK:

[no to vůbec] to ne: (.) no tak vono jste tam

dlouho jste ztratila cit pro jazyk
LV: ne já jsem ho teda neztratila.
JK: a vy teda máte výbornou češtinu
LV: děkuju vy taky
((smích))
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JK: já taky no? (.) to já vždycky říkám česky (.) perfektně (.) hm ale
(..) to kdyby věděl (.) jak se jmenuje von james?
LV: jameson
JK: jameson
LV. jako ta whisky [tak vlastně]
JK:

[jo?] no tak (.) chápu toho džejmíka že jste si z toho

udělala (.) ale myslím že (.) jako kdyby věděl (.) v jakým je to kontextu
(..)
LV: tak já mu vyřídím [on vás]
((JK mezitím nalévá LV pití))
JK:

[nene neříkejte mu] co von dělá,

džejmík

LV: džejmík podniká (.) dělá spoustu věcí (..) to je takovej (.) v new
yorku jsou ty lidi tak strašně akční? (.) že (.) nebo ne všichni
JK: to je pravda
LV: ale, jsou ambiciózní
JK: já tady vytřu já jsem nalil vedle já jsem nešikovnej no?
LV: no vidím vidím vidím (..) ((JK vyndává z šuplíku hadr a začíná
vytírat vodu na stole)) takže on maluje on má kapelu a zpívá a podniká
(.) v různých (.) třeba pro warner music
JK: aha
LV: on má (.) jako managuje nějaký skupiny
JK: takový hyperaktivní trošku
LV: dělá toho hodně. no? (.) vždycky říká že nechce litovat že něco
nedělal
JK: jo a nevadí vám to trošku že je takovej rozptýlenej
LV: ne on se aspoň zabaví a pak?
JK: jo takhle vy jste ráda že se zabaví?
LV: já jsem ráda že se zabaví no?
JK: to je smutná zpráva.
((smích))
JK: teď vy furt lítáte taky žejo.
LV: já už tolik nelítám ale lítala jsem hodně ze začátku
JK: no to (.) to je kus života v tom letadle.
LV: já jsem to jednou chtěla spočítat a bohužel jsem nezačala počítat ty
přelety (.) jako hned od začátku kariéry
JK: no?
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LV: ale (.) ale od tý doby co jsem začala počítat dejme tomu asi od
nějakých dvaceti (.) tak třech let? jsem (.) nalítala přes tisíc letů
takže
JK: tisíc letů
LV: takže si myslím že jsem třeba strávila rok v letadle? nebo. (.) je to
šílený.
JK: vy vlastně máte stejně hodin jako některý dobrý letadla.
((smích))
LV: já si říkám já třeba když mi říkají musíš se koukat (..) když mi
posádka říká koukej se na to video abys věděla. tak já jim chci říct já
vlastně lítám víc než vy,
[takže vlastně já] můžu vám říct jak teda,
JK: [jo vy mě budete tady školit] no ne? tak je to taky v něčem hrozný
(.) je to tolik hodin vystavenej člověk tomu prostoru tam? (.) a nemůže
LV: tak já se zabavím no? já si třeba pletu svetry
JK: vy si pletete? takhle když letíte jo?
LV: no? jsem vám mohla něco uplýst vlastně mě nenapadlo příště.
JK: takhle. já pletený moc nenosím?
LV: ne?
JK: to jste si v sobě vodnesla asi z dětství (.) my tady málo pleteme teď
už (..) jakože bych se objevil v nějakém svetříku zeleným
LV: no nějaký rukavičky třeba?
JK: nebo rukavičky?
LV: já pletu hezky, jako nemusel byste se stydět mít jako pletený
JK: nevím vono na chlapovi pletený je divný nepřijde vám to?
LV: mm no?
JK: vrchol pak je čepička pletená třeba.
LV: nemáte pejska třeba? (.) pejska nemáte.
JK: pejska? em nemám. teďko
LV: teď zrovna ne.
JK: že bych měl svýho [džejmíka]
LV:

[jako na pejska] že bych

((smích))
JK: no ne a (.) vy pletete džejmíkovi něco?
LV: eem (.) pletla jsem mu ponožky ale nenosil je takže, (.) mu nepletu
JK: tak v tomhle jsme s džejmíkem zajedno, to pletený není (
vojtová!
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) linda

NÁZEV POŘADU: Show Jana Krause
DATUM VYSÍLÁNÍ: 13.1.2016
KANÁL: Prima
STOPÁŽ: 11 min. 40 vteřin
ÚČASTNÍCI:
JK = Jan Kraus, moderátor;
DS = David Svoboda, zlatý olimpionik v moderním pětiboji
IR = Iva Roze, novinářka a spisovatelka
JK: dámy a pánové naším dalším hostem je david, (.) svoboda
((potlesk publika, DS vstupuje s loutkou, zdraví publikum a dává loutku
JK jako dárek a potom sedá si na sedačku))
JK: to jste mně dal jako pane svobodo.
DS: no to jsem vám dal já jsem když jsem tady byl (.) poprvý i naposled
zároveň tak
JK: =ano.
DS: tak ee jsem vod vás dostal jednu loutku a mně se strašně líbila tak
jsem vám [teďka vymejšlel dárek]
JK:

[to jste hodnej] vono samozřejmě emm (.) ta hlavička, (.) tamta

je hezčí ale je to hezký tohle no,
((smích))
JK: měl bych říct (.) david svoboda, (.) náš olympijský zlatý olympijský
vítěz v moderním pětiboji? teď jste ale byl dva roky zraněnej nebo co teď
jste ale byl štvrtej v anglii je to dobrý protože jste se kvalifikoval
žejo. jo? i když musíte mít výsledky (.)
DS: ((přikyvuje))
JK: ((gestama ukazuje metronom)) celou dobu
DS: hm ((přikyvuje)) ano
JK: což je ve sportu správný a co jste dělal, že jste tak dlouho zraněnej
(.)
DS: já jsem měl smůlu asi
JK: no já mám taky ale jsem zdravej přitom
DS: ((smích)) měl jsem takový vleklý zranění který (.) bylo (.) dost
těžký diagnostikovat [nevědělo se přesně co]
JK:

[a jak se to projevovalo?]

DS: bolela mě levá noha hodně
JK: že jste nezavolal, nebo něco.

54

DS: já nemám, na vás telefon
JK: ahaa (.) a vás bolela levá noha, (.)
DS: ((přikyvuje))
JK: no a co? tak jste to nemoh překonat nebo co?
DS: no tak (.) moh? ale trvalo mi to dlouho.
JK: aa (.) to jste si jáá u těch sportovců to je pořád vy jste si to
natah při sportu nebo co?
DS: no neee (.) tak
JK: nebo vám vadit ((dává loutku za sedačku)) já
[dám (

) takhle]

DS: [ne mně to (.) vadit nebude (.) aby neupad]
JK: no aby neupad jakože (.) ho mám chovat na klíně teda, jako? ((dává si
loutku na klín))
DS: no? ((přikyvuje))
JK: je to loutka. žejo. ale (.) já si ho dám tadydle na druhou stranu:
(.)
DS: tam kdyžtak (.) tam kde je ten popisek. tak tam na jedný straně je
moje jméno a na druhý
JK: david svoboda
DS: to nebeský tak to ne to nic neznamená (.) toto je taky jméno toho
člověka
JK: (

)

DS: šikovnýho co to vyrobil [takže kdybyste náhodou (.) (
JK: aha?

)]

[pan nebeský] no tak že mu mockrát, děkuju.

škoda že nedělá mě
((smích))
JK: ne tak to je moc hezký. že mockrát děkuju? já si dám tady davídka
takhle zatím ((dává si loutku na stůl)) no: (…) vidíte a hned taky vypadá
nemocně když ho položím
SD: ((gesto jako kdyby se nedalo nic dělat))
JK: ale? (..) ne tak mě to vždycky dráždí takový výsledky žejo? (.)
zlatej (.) v moderním pětiboji (..) a (.) pak dva roky jako, (.) se
lavíruje.
DS: to nebyly úplně dva roky bylo to byl to vlastně (..) rok a kousek (.)
já jsem v polovině nebo před polovinou tý sezony dva tisíce třináct, jsem
se jakoby zranil? a:
JK: a jak jste se zranil.
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DS: no ono to bylo asi jako delší (.) dobu trvající únava materiálu (.)
měl jsem trochu jsem si hnul zádama a
JK: =no dobře, ale že zrovna, ta levá noha pravá držela, levá ne?
DS: no (.) to ((přikyvuje))
JK: jste nějak běhal doleva hodně nebo co?
DS: ne. ((smích)) mám trochu (.) křivý záda z toho šermování a ze střelby
a (..) vlivem toho (.) jsem si prostě hnul diskem (.) mezi obratlema a
(.) z tohoto důvodu ((ukazuje na nohu))
JK: vy jste se hnul diskem mezi obratlema?
DS: no? to je: ano
JK: vy tam máte disk? jo.
DS: my taky: no? (.) ((přikyvuje))
(..)
JK: jako disk eh (.) cd muzika?
DS: mhm ((s úsměvem přikyvuje)) (.) nebo doktoři tomu tak říkají
JK: to je nějaká kost? taková jako
DS: mhm ((s úsměvem přikyvuje))
JK: já jsem se lek že máte hard disk v zádech.
((smích))
JK: ne. (.) no ne? tak člověk u těch sportovců nikdy neví žejo. na druhou
stranu. (.) že vy jste voják? že? vy jste v dukle?
DS: ano
JK: no tak ty nemůžou být nemocný vůbec už.
DS: no tak [já jsem se](.)
JK:

[(

) rozkazu] a buď zdravej.

DS: já jsem se právě že jsem se dlouho tvářil, jakože nemocnej nejsem, a
tím si to protáh (.) trochu
JK: jo:?
DS: mhm
JK: vy jste z toho byl zlomenej. z toho zranění asi. žejo. to sportovci
to těžce nesou
DS: no:? já jsem celkově byl takovej
JK: jo?
DS: ne úplně šťastnej po tý olympiádě (.) vnitřně tak (.) už je to dobrý
tak
JK: a co co vás trápilo?
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DS: no, všechno (.) všechno dohromady. (.) vod každýho trochu. tak byl
jsem zraněnej,
JK: no tak dobře. to zranění chápu no:,
DS: no to je nepříjemný vdycky
JK: to je nepříjemný vdycky
DS: potom se mi tak (.) dočasně vobrátil život vzhůru nohama, (.) tak
jsem se s tím musel ňák vypořádat?
JK: jako, (.) tím že jste byl zraněnej.
DS: ne. potom i tím, jako že jsem vyhrál olympiádu a teď se
[jako kolem mě děly věci na který jsem nebyl zvyklej (.) a ]
JK: [jo takhle začal no jo: to se] jo. ta publicita, a rozhovory, a tohle
no:
DS: mhm
JK: no tak [to chápu]
DS:

[taky jsem z toho] byl dost unavenej už potom,

JK: jojo to věřím. (.) to tak jako otravuje no,
DS: no, a pak (.) spousta dalších věcí
JK: no tak vono to bylo nahnutý, s tím pětibojem voni ho málem zrušili
ne?
DS: no to (.) kdy myslíte? vono se vo tom mluví docela už dlouho
JK: no?
DS: opakovaně v takových dvaceti [letech] (.) i míň.
JK:

[no já vím?] vždycky když se mluví vo

tom že se něco na olympiádě zruší, tak (.)
DS: tak pětiboj je mezi těma sportama.
JK: tak pětiboj je mezi těma co se říká jestli by to mohlo zrušit
DS: ale ještě se nezrušilo doufám, že se to ani nezruší
JK: no ale to by mi přišlo divný (.) to je pěkný
DS: no: já si taky myslím
JK: no (.) ahm (.) vy jste tam nejlepší, v čem.
DS: ee v (.) rámci toho pětiboje? [v jaký] disciplíně?
JK:

[no]

DS: ehm to (..) nevím? [mezi] ostatníma pětibojařema asi (.) v žádný
disciplíně nejsem nejlepší
JK:

[ale,] v žádný. ale v tom souhrnu?

DS: tam to docela jde. teď (.)už to zase začíná jít teda
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JK: jo? to já myslel že máte něco co si jako vnímáte jako svoji silnou
stránku,
DS: jo? tak to jo. to jo tak (..) občas je to šerm
JK: šerm,
DS: ale to je podmíněný spousta (.) věcma
JK: jakejma? no tak, přijdu píchnu a jdu pryč ne,
DS: no:? ((smích v publiku)) (..) ale musím hodně chtít (.) protože ti
soupeři taky chtějí
JK: =no to víme. každej by si bodnul
DS: právě no, a ((smích))
JK: ((předvádí šermování)) jdi do háje a tady máš a
DS: no a právě třeba jako na závodech který pro mě vnitřně nejsou úplně
zajímavý

tak tam se tolik nesnažím a pak

JK: =no to chápu
DS: a pak tam dostanu no ale pak naopak zase když [něco tak je to dobrý]
JK:

[a co třeba kůň,]

DS: kůň dobrý to mám (.) rád koně
JK: jo:? a to vám jde dobře.
DS: (.) no tak

já se stydím tady takhle to říct že jo nahlas, ale

JK: =proč človeče mluvte.
DS: no protože tak to řeknu že mi to jde dobře, a příští závod si rozbiju
hubu
JK: =ne (.) tady když to proberem, tak to půjde jenom nahoru [(.)] já
jsem (

) protože já chci další zlatou z ria

DS:

[tak jo tak

jo.]
((smích))
JK: no: (.) a my víte? tady každý sportovec jde nahoru potom.
DS: no tak (.)
JK: ale ne dlouho.
DS: jak dlouho to vydrží.
JK: no my jsme to časovali na rio právě.
DS: výborně. [výborně (.) to mi stačí. (.) to už je pak moc dlouho.]
JK:

[jsme si říkali (

)]

teď to akorát vyjde.

DS: no výborně. tak to (.) děkuju
JK: tady byl lafata v době kdy nemoh najít balon vůbec na trávě.
((smích, bubny))
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JK: po uběhlém roku, podívejte kam to dotah. no. vy střílíte nějak
zvláštně jsem někde četl
DS: no, ((smích))
JK: proč?
DS: no

protože (.) to někdo vymyslel a (..) my jsme s tím souhlasili no

((smích))
JK: no ne? ale (.) střílíte vy jste levák? nebo co že jo.
DS: jo vy to myslíte takhle? technické? jako moji techniku střelby.
JK: no?
DS: mám tam takovou zvláštnost že jsem levák, ale dominantní oko mám
pravý, to znamená že
JK: jé:žiš takováhle komplikace?
DS: no mám to trošku křížem a už jsem zvyklej no?
JK: čili vy jste zvyklej na levou ruku a pravý voko jo? (..) a to by to
nešlo nějak synchronizovat?
DS: šlo by to, ale [(
JK:

(]

[čili vy se] levou rukou díváte ((komicky předvádí

možný způsob střelby))
((smích))
JK: to je obdivuhodný že jste něco trefil?
DS: přesně tak ano
((JK zase předvádí možný způsob střelby))
((smích))
JK: to je když jedete na skutru, hele? (..) a to vám s tím nemohli
pomoct, nějaký odborníci?
DS: mohli. ale

já jsem se nechtěl jsem no, (.) já jsem zkoušel chvíli

střílet pravou rukou, abych to měl (.) [pěkně jako v ose]
JK:

[v jedný půlce no,]

DS: ale (.) to mě nebavilo
JK: jo takhle? (.) vás to nebavilo že tam nebyla tahleta zábava levá
pravá
DS: no byl jsem lepší tou levou rukou, a (.)
JK: a vy jste levák.
DS: ano.
JK: ale lepší voko máte pravý.
DS: ano (…) každej má jedno voko lepší, žejo já mám tak zvanou zkříženou
lateralitu, (.)
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JK: zkříženou,
DS: to je (..) lateralita je stranová preference, je to pro [ruce nohy
oči (.) i uši všechno] vlastně,
JK:

[aha (…) aha]

a to může bejt tak že třeba máte (.) levou ruku pravý oko levou nohu (.)
DS: no, ano
JK: a pravý co,
DS: ucho, třeba
JK: =ucho (….) a vy toho máte hodně? těchhle těch
DS: no to mám, (.) stejně jak vy no,
((smích))
JK: já ne, já mám pravou ruku pravý voko (.) já mám pravou půlku a levou
půlku
DS: jo
(.)
JK: pravá je na všechno a levá je na vozdobu
((smích))
JK: no a teď nám jde ten desetiboj a pětiboj, máte na to nějaký
vysvětlení? (.) že nám ty víceboje?
DS: hmm (….) nemám ((smích))
JK: já myslím že (.) já myslím že to je životem, v zemi. že jsme tady na
to tak přirozeně zvyklí podvědomě.
DS: no možná.
IR: to jsou ty paralelní vztahy
JK: [ty paralelní vztahy (
DS: [s tím já nic (

) najednou]

)] ((gesto rukama))

(.)
JK: vy jste to dělal takhle ručičkama? ((napodobuje gesto DS))
DS: no jakože ne: ((odmítavě mává rukama)) jako ne

(..) žádný paralelní

vztahy
JK: to máte doma nějaký přísný?
((smích))
DS: no (….) doma jsem na sebe přísnej já a (.) paralelní vztahy (.)
musejí bejt podle mě strašně náročné ahh i to jedna (..) je až až někdy
((smích))
JK: to je vopatrné:
DS: jak to
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JK: abyste si to nepokazil tady.
DS: já nemám, jako (.) jak si to
JK: vy teď nemáte žádnou partnerku?
DS: no bylo to nějaký náročný tak (..) ((smích))
JK: jo vy pro sport všechno jako
DS: no: teďka zrovna zase jo.
JK: (..) jo? vy se pak poznáte s někým dva měsíce předtím a forma půjde
dolů hele:
DS: =nepůjde to já si to pohlídám.
JK: jo?
(.)
DS: já už těch sezon před sebou pravděpodobně nemám tolik (.) takže (..)
JK: a (.) s tou minulou jste byl

jak dlouho?

DS: no:? (.) asi kolem (.) rok zhruba
JK: rok? zhruba. to se ale vleklo teda.
((smích))
(….)
JK: rok? jo (..) kterej rok?
((smích))
JK: no já se pak podívám do tabulek jak jste na tom byl,
DS: to se vleklo nějak přes jakoby (.) dva kalendářní roky. takže to zní
líp, že to bylo [od roku]
JK:

[rozmezí] jako (.) no, dva čtrnáct ne?

DS: tak tam už to (..) skončilo
((smích))
JK: jste voják ale jste úplně vyjukanej ale. (..) skončilo ((napodobuje
DS))
((smích))
(….)
JK: vy máte nějakej jako tam? (...) vy nemáte čistý svědomí? nebo co
DS: =mám čistý úplně,
JK: říkáte no tak to skončilo? ((napodobuje DS))
((smích)) (…..)
DS: tak to pardon. já budu mluvit líp [(..) tak to skončilo prostě]
JK:

[=nene (..) ta:k? no] ještě jinak

řekněte to je prostě v hajzlu no
((smích))
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JK: musíte bejt jako voják trošku
DS: no já jakoby normálně jsem. ale teď jsem byl trochu nervózní jak jsem
přišel tak [vono to než] to ze mě spadne,
JK:

[ne:] musíte jít namotivovanej na tu výhru

DS: no tak já (…)
JK: no řekněte to je to v hajzlu!
DS: to nejde, já nemám tadyty sprostý slova to v rodině nemáme
JK: (.) ježíš tady nejde vo to sprostý slovo tady jde vo to překonat ty
bariéry co nám bránějí v těch výsledcích potom
DS: no to já už tam pak (.) todle není ta bariéra
JK: ale je:? ((emoční gesto rukama)) (..) to je mentálně propojený. proto
to chci řekněte je to v hajzlu.
DS: je to v hajzlu, [ale není to v hajzlu. ]
JK:

[nee]

((smích; hudba)) (……..) vy jste to tak zabalil

je to v hajzlu, ale není to v hajzlu.
DS: no tak (.) řeknu to, kvůli vám jsem to řek ale, (.) vnitřně nebudu
tak já furt opakuju to vnitřně ale, [(.) prostě]
JK:

[ne. musíte] to pevně tvrdě jako

vyhraju? (.) tak tohle je stejný (.) je to v hajzlu.
[tečka]
DS: [no to není] stejný ((smích))
JK: vosolte to pevně a (.) hlubokým pevným hlasem do tečky, (.) já to
vyhraju
DS: já to vyhraju
JK: david svoboda!
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NÁZEV POŘADU: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
DATUM VYSÍLÁNÍ: 27.4. 2016
KANÁL: NBC
STOPÁŽ: 7 minut 25 vteřin
ÚČASTNÍCI:
JF = Jimmy Fallon, moderátor;
GB = Gisele Bündchen, topmodelka

JF: our next guest (.) is the most successful super model in the world.
(..) she’s appeared on over one thousand magazine covers and over four
hundred and fifty fashion shows, she just released her art book right
here gisele bündchen (.) there you go? aaa (..) celebrating her twenty
year career as a model everyone (.) please, welcome. my pal (..) gisele
bundchen ((publikum tleská a vykřikuje, kapela hraje hudební sekvenci, GB
přichází, vítá JF a sedá si na gauč))
GB: hi [how are you.]
JF:

[good to see you] again always great to see you a (..) this is an

incredible book (..)
GB: have you been doing some exercises. cause last time remember I tried
to teach you the plank? so this time (..) just keeping you fit. (..)
just thinking of you.
JF: [it’s too heavy, it’s too heavy,] ((potěžkává si knihu v rukou))
GB: [want to make sure that everyone is fit.]
JF: but i’m so happy I own this thing. (.) can you believe, that you’ve
done all this work? (..) i mean is it kind of fun to look at?
GB:

now I can. because actually you know what usually like I kind of

just (.) look forward to (..) what’s the next thing what’s the next
thing. so (..) it was a fun, process. to be able to (..) stop and look
back go back twenty years and just you know,

just feeling very grateful

for the whole experience that I had the opportunity to live all those
(..) different moments, you know and
JF: they’re unbelievable photos, do you remember the photographers? and
stories behind all the shots?
GB: oh yeah. [I do.]
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JF:

[you do.]

GB: it was kind of, like (.) watching (.) it was kind of like a therapy I
have to say because (.) going through each picture I remember feeling
every emotion, it’s king of funny how. (.) how that happens you know, I
felt like (.) I was reliving all of those moments again so it was a
really cool it was a neat experience.
JF: I don’t understand how (.) models do it because I’ve taken photos
just to promote our show and stuff like that they’ve taken a photo and I
just kind of end up like posing? (.) you know like. ((lehký smích, dělá,
že pózuje)) and they go stop posing I go, I know but i’ve seen (.) what
it’s going to end up looking like so you kind of want like (.) you know.
((lehký smích, dělá, že pózuje )) they go stop posing and I go yeah and
i’m just awful at it i’m terrible (.) whereas you? (.) were you always a
natural at it?
GB: not at all are you kidding me? no. this is like actually my first
picture. ((ukazuje na fotografii z knihy)) when I was fourteen years old
[for a book,]
JF: [fourteen years old] here look at this.
GB: they put (.) mascara and I thought I had so much makeup on they put
mascara in the glasses god I look like, (.) I have a lot of makeup on
what’s going on?
JF: you thought this was a lot of makeup
GB: I did I didn’t know what was coming. I didn’t know what was ahead
((smích))
JF: where did this happen. (.) did your mom get you into it?
GB: no what happened I was actually, on an excursion because my mom was
always complaining that you know, I’m five eleven. I was basically five
ten at fourteen (.) and she was always gisele stand up straight (.) like
you know i’m always like this ((hrbí se)) like you know hiding. (..) and
(.) so we went to this modeling course. there was like fifty girls. we
went to an excursion and there’s all of us you know. it’s kind, of hard
to miss fifty girls in a mall. (..) right? we’re all wearing the same
outfit. like you know the black uniform.
JF: she thought modeling would help your posture?
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GB: yeah she thought? yeah because (.) and it kind of I mean (.) maybe it
didn’t do. that much
JF: certainly did yeah

I mean

GB: only when i’m thinking about it. you know what I mean,
JF: this is my posture. yeah this is like yeah
GB: you know how it is.
JF: [yeah]
GB: [you know how it goes]
JF: I never thought? of that yeah
GB:

so they saw me there (.) you know because it was kind of hard to

miss me I mean i’m (.) five eleven
JF: yeah exactly a
GB:

((smích))

a [fourteen year old girl]
[at fourteen] and I was like (.) pretty much (.)

you know very tall and (..) so this strange guy came to me and said do
you want to be a model, and i’m like (.) mo:m you know
[my mom said]
JF: [stranger!]
GB: help!
JF: stranger danger stranger danger ((jakoby píská))
GB: stranger danger (..) a:nd my mom was like (.) my mom said never talk
to strangers, (.) so he said you know let’s go to the agency, because you
know your daughter you know she has a (.) physique to be a model? and (.)
I was like what are you talking, about we were going to go to the play
center at the end of the day after the mall
JF: what is a play center,
GB: play center is like six flags?
JF: oh
GB: so you imagine. (.) I was very excited about this
JF: the choise between that or modeling? ((rukama ukazuje váhy))
GB: can you imagine? ((lehký smích)) [I would not have been a model]

65

JF:

[I would have been eating] a corn

dog do again one more time
GB:

that was kind of what I was thinking (.) but there was this other

girl who was going. (.) he actually selected two girls to go to the
agency and she was going and everybody was like (.) you should go with
her i’m like (.) but I want to go to play center.
JF: yeah?
GB:

they were like (.) well whatever then I went (.) and here I am. (.)

twenty years later. (.) here I am.
JF: you got to give it to mom for that one right? ((potlesk)) I credit
mom for that one.
GB:

that was the first picture taken that it wasn’t my mom taking the

picture. you know? so I was very you know? (.) when somebody else is
taking the picture that is not your mom?
JF: yeah exactly yeah it does feel odd,
GB: it’s another stranger. (.) you know? (.) another stranger.
JF: different, stranger.
GB: a exactly.
JF: you’re retired, from the runway now
GB: yes
JF: what’s your plans? what are you gonna do?
GB: (..) you know? I don’t know? i’m kind of just really focusing on (.)
you know I have kids and i’m really focusing on (.)

being the best mom I

can be? and my family? (.) and just taking this kind of taking this year
as a a sabbatical to see? (.) where my life will take me. (.) just kind
of see what the next twenty years are gonna look like i’m just waiting to
be inspired.
JF: please come on every

single year ((podává GB ruku)) for the next (.)

twenty years we love you so much but
GB: wait? I can’t leave without (.) I was thinking about. you know, I
can’t just leave (..) and I was thinking maybe you can take my place,
JF: (.) in the runway?
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GB: yeah?
JF:

I mean

((JF vyndává boty na vysokém podpatku a ukazuje je; publikum

tleská a vykřikuje)) would you give me a?
GB: I mean can I?
JF: could you teach me
GB: I mean. (.) I was planning on that you know?
JF: could you teach me,

do you mind?

GB: can I?
JF: [yeah okay let’s do]
JF: [teach me how to walk the runway]
GB: so (...) let’s get ready. ((JF se přezouvá do bot s vysokými
podpatky))
JF: yeah yeah yeah. okay.
GB: those are crazy [shoes?]
JF:

[no these] are normal. ((lehký smích)) okay okay

GB: okay i’m gonna help him ((pomáhá JF dojít na jeviště, přidržuje ho za
ruku))
JF: yeah okay very good ((publikum vykřikuje)) yeah,
GB: oh my god. ((hudba))
JF: okay. (.) here we go. (.) all right.
GB: all right (.) yeah (.) now.
GB: so (.) first thing’s, first. ((ukazuje, jak se připravuje na chůzi))
JF: yeah?
GB: so (.) put the chest forward
JF: chest
GB: squeeze the belly in, stomach in,
JF: yeah
GB: shake the hips shake the hips ((jde po jevišti; hudba; publikum
tleská a vykřikuje)) and then? turn. (..) now (..) your turn. let’s see
what he’s gonna do ((publikum tleská a vykřikuje))
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and jimmy:

JF: whoa! that’s it shake the hips shake the hips
JF: I shake the hips (.) I just (.) I need a different song. I think you
know which one ((kapela začne hrát jinou písničku;

smích, hudba,

publikum tleská a vykřikuje))
GB: squeeze the belly. ((JF začíná svoji chůzi)) oh my god
JF: ((objímají se s GB)) that’s my jam? gisele bundchen everybody
her book (..) gisele bündchen is available now. (..) fitz and the
tatrums perform for us after the break stick around, everybody

68

Zdroje:
www.archive.org, Internet archive [online] [cit. 5.března 2017]
www.youtube.com/user/SJKshow, Kanál Show Jana Krause na YouTube [online] [cit. 10.března
2017]

69

