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Honza „Žanek“ Hlaváček
Brněnské hantec – láska nebo životní styl?

Přes kamaráda a muzikanta Petra Hurdese (čtenářům Listů regionů jsme Petra představili v červnovém vydání) 
jsem se seznámila s moc milým a příjemným člověkem – Honzou „Žankem“ Hlaváčkem, z kterého čiší lidství, přá-
telství a humor mu není cizí. Téměř okamžitě „na první dobrou“ jsme našli společnou řeč. Rozhodla jsem se tedy 
Žanka představit i vám, našim čtenářům.

	 Žanku,	můžeš	se	našim	čtenářům	představit?
	 Já	 jsem	 rodilý	 „Brňák,	 křtěné	 Švarcavó“.	 Ma-
minka	a	 tatínek	byli	novináři	a	pocházeli	z	Čech.	
Seznámili	 se	 při	 psaní	 reportáží	 na	 Strážnických	
slavnostech.	Morava	jim	zřejmě	učarovala,	a	tak	se	
usadili	v	Brně.	Tam	jsem	se	na	„Oltecu“	narodil,	do	
třiatřiceti	bydlel	v	„Blekfíldu“	čili	Černých	Polích,	
po	 svatbě	 chvilku	 na	 Vinohradech	 a	 te	 už	 jsem	
přes	dvacet	pět	let	v	Kníničkách	a	je	mi	tady	s	že-
nou	fajn.	
	 Povoláním	jsi	učitel,	že?
	 Původním	povoláním	 jsem	lékařský	elektronik.	
Ale	když	jsem	musel	v	Chiraně	v	konstrukci	rent-
genů	a	kryokauterů	štípat	v	šest	hodin	ráno,	a	jako	
muzikant	 jsem	přitom	dorazil	domů	hodinu	před-
tím,	tak	se	mi	to	moc	nelíbilo.	Potkal	jsem	jednou	
kamoša	a	ten	mi	poradil,	abych	šel	učit,	že	ve	škole	
se	začíná	minimálně	v	osm	a	ještě	jsou	tam	navíc	
prázdniny.	Podle	poučky	„mladý	Ital	v	létě	nepra-
cuje“	 jsem	 ve	 školství	 zakotvil,	 i	 když	 jsem	 měl		
k	této	instituci	odjakživa	antagonistický	vztah.	Ale	
je	pravda,	že	studenty	mám	rád	a	díky	nim	zůstá-
vám	pořád	mentálně	mladý,	i	když	už	jsem	fyzicky	
fosilie.

    S Honzou Čenským jsme „stářníci“ a máme jedno 
hantecové vystoupení tentokrát v České Třebové

	 Jak	ses	dostal	ke	své	lásce	–	k	brněnskýmu	hantecu?	
Můžeme	pokračovat	v	rozhovoru	v	tomto	„jazyce“?	
	 Hantec	byl	už	vod	šropála	furt	vokolo	mě.	Akorát	
staří	medvědi,	cajtungáři	z	Cajzlova	vobčas	vařili	
těžkou	diviznu,	vo	čem	že	to	hantýruju.	Asi	ve	tři-
nácti	jařinách	mi	soused	dal	přelóskat	storku	Franty	
Kocourka	Jak	zkalil	Žanek	Husuj	v	Pakostnici	a	ta	
mně	doslova	vzala	luft.	Ale	je	jasná	válka,	že	han-
tecem	se	v	praxi	nemluví	moc	koncentrovaně,	páč	
by	temu	nikdo	moc	nerozuměl.	Spíš	sem	tam	slůvko	
jako	třešnička	na	dortu.

    František Ringo Čech je velký fanda hantecu a já 
zase jeho Dívčí války a jeho obrazů

	 Je	to	láska	nebo	životní	styl?
	 Obojí.	 Předchůdkyně	 hantecu	 plotna	 byl	 jazyk	
spodiny,	 Brno	 bylo	 ze	 šedesáti	 procent	 německé,		
a	 tak	 plotňácké	 výrazy	 často	 vycházely	 z	 němči-	
ny,	jidiš,	romštiny,	francouzštiny	nebo	slangu	svět-
ských.	Po	druhé	světové	mlatě	prakticky	vymizel.	
Ale	v	šedesátých	letech	se	začala	formovat	brněn-
ská	bohéma,	 sajtna	kolem	kumštu,	herci,	 zpěváci,	
intelektuálové,	ale	i	kolíci	z	akademickéch	kruhů,	
a	ti	se	chtěli	nějak	identifikovat.	Tak	na	popelu	plot-
ny	vznikla	hantýrka	neboli	hantec.	Časem,	když	je	
borci	 vygómali,	 začali	 používat	 různá	 přirovnání		
a	 svá	 vykonstruovaná	 slova	 místo	 původních	 ně-
meckých.	 Typicky	 třeba	 regál	 místo	 betle,	 i	 když	
betla	je	i	dnes	furt	často	používaná.	

	 Doma	 mluvíš	 kte-
rým	jazykem?	
	 Já	 když	 sem	 se	
vogóloval,	 tak	 sem	
si	ze	startu	dával	majzla,	abych	tím	hantecem	stař-
ku	moc	neštval.	Je	vod	Třebíče	a	tam	mají	taky	svůj	
specifickej	hantec.	Ale	zvykla	si	a	fčil	už	mi	dokon-
ce	dělá	korektury	v	méch	bichlách,	vlastně	všeho,	
co	našrajbčim.	Hantec	je	špicové,	když	nastane	tře-
ba	 nějaká	 závažná	 situace	 a	 pak	 se	 to	 hantýrkou	
okomentuje.	To	je	pak	hned	lochec.	
	 Kdy	Tě	napadlo	začít	vydávat	v	hantecu	knížky,	CD?
	 Dřív	byly	ty	CD	se	zonkama.	Písničky	jsem	za-
čal	textovat	kolem	járu	dvacet	kol.	První	hantecové	
plech	 Vorgle	 napůl	 s	 pohádkama	 v	 hantecu	 jsem	
vydal	v	járu	dvacet	kol	a	jedna	pětka.	Knížka	přišla	
o	rok	potem.	Všechny	moje	počiny	ilustruje	a	vý-
tvarně	vylauje	muzikant,	skladatel,	ilustrátor,	gra-
fik	a	všeuměl	Libor	Machata,	kterýho	budó	pamět-
níci	 gómat	 jako	 basáka	 legendární	 kapely	 Kern.	
Posledních	pár	let	jsem	ho	propojil	ještě	s	výše	uve-
deným	betálným	kalóskem	Petrem	Pedrem	Hurde-
sem	a	vytvořili	sme	špicové	tým	a	vzájemně	spolu	
na	hudebních	projektech	Libora,	Pedra	nebo	mojich	
hantecových	 spolupracujeme.	 Pak	 přišlo	 druhý	
céo	Betelná	koc	a	nezahálíme	a	průběžně	nahrá-
váme	další	a	další	vály,	poslední	 je	Kroksna	song	
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    S Liborem Machatou – úhlavním kamarádem  
a parákem nejen přes hantec

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

17. září PETR BENDE (akustický koncert)
22. září KRASAVCI NA CHMELU
 (Peroutka, Stránská aj.)
10. října MIROSLAV DONUTIL – Na kus řeči
21. října PENZION PONORKA
 (Vaculík, Štolpa aj.)


