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Pokračování ze str. 8
neboli písnička Krokodýl, oslavující stejnojmenné 
rádio. Kromě toho jsem stačil ještě sepsat dalších 
devět bichlí, všechny má graficky na svědomí Libor 
Machata.
	 Jsi	aktivní	na	Rádiu	Krokodýl,	jak	to	vzniklo?	
 Na Kroksně měli hantec dávno, ale vždy lidi há-
dali jedno slovíčko. Doklapal sem za nima před  
pěti jařinama, že by to spíš chtělo nějaké slovní 
spojení, frázi. A tak su tam, dvakrát denně mě mů-
žete z Krokóša slyšet na vlastní ovary.
	 Vím,	že	jezdíš	hodně	do	Prahy,	máš	tam	přátele	nebo	
tam	jen	vystupuješ?
 S Práglem je to zajímavý, ale paradoxně sem tam 
vystupoval s hantecem dřív než v Brnisku. To stej-
ný platí o hraní hantecových pecek. Petr Novotný, 
milovník hantecu, póštěl moje pecky v Práglu na 
Country Radiu už někdy kolem járu dvacet kilo 
šest. Stalo se to tak, že mě coby „hudebního prosti-
tuta hrajícího na gólkách a narglách“ v srpencu dva-
cet kilo dva pozvali hrát na grilku ve Šrajbecu  
v Parkhotelu. Neměl sem vůbec tušimice, gdo si mě 
najal. A von se to góloval Pavel Poulíček, sporák  
z Novy, a bral si koc ze štatlu. Tam byla těžká 
skvadra víajpíček a taky kalósci z Amfory včetně 
jejího fíry, Petra Salavy. Ten mě ve finále oslovil, 
jestli nechcu békávat na jejich akcích, a tak sem 
sem tam zajel zabékat do Práglu a přidal sem jim  
k pobavení taky svoje hantecový zonky.
	 Máš	nějakou	zajímavou	příhodu?	
 Jasné vál. Hned na tý gólce. Chcel sem bét těžce 
in, tak sem jako druhé svatební tanec zavařil zonku 

Honza „Žanek“ Hlaváček

    S Helenkou Vondráčkovou po rozhovoru do knihy 50 odstínů hantecu. Vzhle-
dem k tomu, že zpívala s Bromem, tak hantec ovládá

Jen blázen žárlí vod Jakuba Smolíka, která byla tó 
dobó těžce v kurzu. Ještě sem chcel bét vtipné  
a hlásil sem, že néni proč žárlit, že kocóra při sexu  
neubude. Lidi se temu teda dvakrát moc nesmáli, 
tak sem si pomyslel, že ti Cajzli prostě vůbec nema-
jó smysl pro humor.
 Hned když sem dorazil nad ránem dom, tak sem 
hópnul na net a študoval, keho že si ten Poulíček 
vlastně vzal. A tam to taky stálo. Bral si tu koc ze 
štatlu, která ovšem před tem žila čtyři járy s Kubem 
Smolíkovic...
	 Kde	si	může	čtenář	koupit	Tvé	CD	nebo	knihy?

    S Petrem Novotným v hotelu Paris v Las Vegas

 Moje CD si můžó 
čtenáři kaufnót už jen 
na akcích nebo v e-kšef-
tě na moji webový válce 
www.honzahlavacek.
com. S bichlama je to 
lepčí, ty by měly bét 
normoš v kamennéch  
i internetovéch kšeftech, 
samosebou dost z nich  
i na méch stránkách. Fčil 
sem ubóchnul už druhý 
vydání Trapasů v han- 
tecu, mojí vymazlený 
bichle, kde dokonce na 
přání dalšího fanóška 
hantecu Fratiška Ringo 
Čecha publikuju jeho 
nejznámější vytvarný 
počin, obraz Havě šmí-
ruje mošnu s origoš pří-
během tohoto výjevu 
jak v hantecovým pře-
kladu, tak v češtině.
 Pochopitelně nesmím 
zapomenout na tu po-
slední bichlu, která se 
jmenuje Zdar jak sviňa  
a obsahuje pár set hante-
cových frází i s odpově-
mi lidí z ulice, tak jak se 
vysílají v rádiu, s tím roz-
dílem, že v knize jsou 
umístěny především frá-
ze, které nebyly v obvyk-
lý čas vysílatelné...

Žanku, děkuji Ti za zajímavý rozhovor, přeji Ti 
hodně úspěchů, a se daří a a Tě neopouští humor, 
ani když člověku do smíchu zrovna není.

Renata Kuncová Polická
Foto: Jana Hlaváčková

SLOVÍČKA:
Švarcava – Svratka, Oltec – Staré Brno, šropál – 
dítě, starý medvědi – rodiče, cajtungáři – noviná-
ři, Cajzlov – Čechy, vogólovat, vogrilovat – oženit, 
plech – CD, ovary – uši, nargle – narozeniny, zonky 
– písničky


