
HALINA PAWLOWSKÁ A „BLBÁ“ BLONDÝNA OD DUBNA V RADIU ČAS.  
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S příchodem jara vytahuje Radio Čas své trumfy. Přední moravské rádio chce zůstat i nadále 

jedničkou mezi regionálními rozhlasovými stanicemi, proto od dubna přináší do vysílání nové 

zábavné prvky. Zábavními pořady, které vysílání oživí, budou provázet moderátorka a spisovatelka 

Halina Pawlowská a Iva Pazderková v roli „blbé blondýny“. 

„Špeky Haliny Pawlowské“, ve kterých bude Halina glosovat svým osobitým způsobem všednodenní 

zážitky, uslyší lidé v premiéře každé všední ráno a v repríze odpoledne. „Jsou to prostě takové moje 

postřehy, moje rady a věci, které mě zaujmou. To znamená můj názor na statistiky, na vtipy a vůbec 

na nejrůznější situace. Zabývám se spíše než politikou vztahy, takže to jsou moje názory na rodinu, na 

lásku nebo na erotiku, či na východu dětí,“ přiblížila moderátorka a spisovatelka. 

Další novinkou na vlnách Radia Čas bude ironický „Deníček blbé blondýny“. Jak už sám název 

napovídá, i tady se můžou posluchači těšit na vtipné postřehy Ivy Pazderkové, známé ze stand up 

comedy show „Na Stojáka“. Ta bude každé ráno číst zážitky ze svého deníčku jako pravá blondýna. 

Tomu bude odpovídat i výběr témat. Blondýnka v deníčku např. nastíní, jak těžký život plavovlásky 

vlastně mají; bude řešit, jak se vypořádat s kily navíc, se závistí, stárnutím nebo s nařízeními Evropské 

unie. Na reprízy se pak můžou fanoušci těšit v odpoledních časech.   

Změn se dočká také rádiové zpravodajství. Radio Čas přichází s unikátním konceptem zpráv, ve 

kterých nabídne posluchačům opravdu moravské zprávy. Jejich obsah se ještě více zaměří na 

aktuality z Moravy a Slezska. „Disponujeme nejširší sítí regionálních redaktorů, takže nechybíme u 

ničeho důležitého, a jsme u všeho, co se děje kolem nás. Našim posluchačům pak můžeme předávat 

ty nejčerstvější a užitečné informace“, doplnil programový ředitel, Michal Pistolas, jakou podobu 

budou nové zprávy mít.  

Kromě atraktivnějšího programu, bude rádio nadále hrát ty nejlepší české a slovenské hity napříč 

dekádami.   

Dubnové novinky po celý měsíc podpoří taky informační outdoorová a printová kampaň na celé 

Moravě a ve Slezsku. 


