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Anotace: Na základ� rozboru publikovaných text� autorka ukazuje, jak je možno zdánliv� 

stejného slangového výraziva užít jednak jako prost�edku sociální nebo geografické 

lokalizace stylizovaného sd�lení, jednak jako prost�edku �ist� zábavného, s vyúst�ním do 

komerce. V t�chto p�ípadech dochází k nápadné kumulaci specifických slov, a to i za cenu  

nesrozumitelnosti p�íb�hu. Forma se tak stává samoú�elnou. 

 
 
Annotation: On the basis of published texts the author demonstrates by their analysis the 

possibility to use seemingly identical vocabulary either as a means of social or regional 

identification of the text concerned, or for the purpose of a comic effect (possibly leading to 

commercial exploitation). In the latter case, a frequent and conspicuous occurrence of the 

specific words can be observed, even at the cost of losing comprehensibility of the story - 

formal aspects thus become the dominant purpose. 

 

Slangové výrazivo jako sou�ást zábavných text�  

 

K základní charakteristice slangového výraziva, p�esn�ji výraziva n�kterého 

zájmového slangu, slangism� v užším slova smyslu, pat�í podle všeobecn� p�ijaté definice 

(Hubá�ek, naposledy 2002) jeho expresivnost. Expresivností se p�itom v lingvistice obvykle 

rozumí pragmatická složka významu slova, která je výrazem postoje mluv�ího ke sd�lované 

skute�nosti nebo k n�které ze složek komunika�ní situace. Citová p�íznakovost, s níž se 

expresivita ztotož�uje, se jeví jako výrazná zejména pozorovateli mimo zájmovou skupinu, 

zatímco uvnit� ní se rychle neutralizuje. 

Expresivní funkce je jednou ze základních funkcí jazyka. Realizuje se prost�edky 

všech rovin jazyka, p�i popisu se jí však nejvíce pozornosti v�nuje v lexikologii (a v d�sledku 



toho i v lexikografii). Ve slovní zásob� spisovného jazyka je podíl expresiv omezený, nebo� 

tento jazyk je primárn� užíván v komunikaci ve�ejné, kde je projev osobnosti produktora, 

jemuž expresivní funkce jazyka odpovídá, regulován racionalitou autorského zám�ru. 

Projevem autorské osobnosti je také novost výrazového prost�edku pojmenovávajícího 

designát, který již pojmenování má (autorský neologismus, okazionalismus), eventuáln� užití 

tradi�ního výrazového prost�edku v nové situaci (jedine�ná metafora nebo metonymie, ev. i 

p�irovnání a opis). P�echod t�chto jedine�ných p�ípad� do slovní zásoby celospole�enského 

spisovného jazyka je však náhodný a výraz pak už p�vodní expresivní p�íznak ztrácí. 

 V sociolektech jsou podmínky jak pro plné uplatn�ní expresivní funkce jazyka, tak 

pro stálou inovaci prost�edk� její signalizace optimální. Spontánnost a mluvenost sociolektu 

je základem pro neformálnost vyjad�ování. Podstatné je však až to, že slang je vlastní menší a 

relativn� uzav�ené skupin� uživatel�, v níž jsou živé a silné vzájemné vazby. Skupina má 

obvykle ur�itý okruh výraz� nejr�zn�jšího p�vodu, které jsou pro ni vícemén� typické 

(p�ezdívky, názvy pro specifické zážitky a �innosti), další povýtce nespisovné výrazy ji 

spojují s jinými skupinami s podobnými zájmy a �innostmi (slang vodácký, horolezecký atd.), 

sou�ástí normy skupiny jsou i výrazy lokální variety �eštiny (regionální n. ná�e�ní slova) a 

široký okruh slov obecn� nespisovných. Tradi�ní skupinové výrazy posilují pocit 

neformálnosti vztahu a sama jejich znalost signalizuje, že uživatel je ve skupin� zakotven a 

zná její vnit�ní komunika�ní normy. Pro malou skupinu s neformálními vazbami je d�ležitá 

také akcentace rolí komunikant�, jež se odrazí  mj. i ve využívání jazykových prost�edk� pro 

její prezentaci: fyzická p�evaha m�že být doprovázena nebo jen suplována siln� expresivním 

vyjád�ením nebo užíváním slangových pojmenování, jež nejsou mimo skupinu srozumitelná. 

Lepší pozici ve skupin� získává i �lov�k se zajímavým zp�sobem vyjad�ování, dobrý 

vyprav�� a bavi�.  

Pro jazykové vymezení skupiny by mohla hotová zásoba slangism� p�ejatá od starších 

�len� sta�it, tak jako pln� vyhovuje ve skupin� profesní, kde mají specifické výrazy velkou 

tradici a vytrácejí se až zánikem reálie. Pot�eba inovace vyjád�ení zájmové skupiny však má 

ko�eny v samém jejím fungování: uzav�enost skupiny a jejích spole�ných prožitk� do jisté 

míry omezuje tematiku komunikát� (a v d�sledku toho i soubor neutrálních výraz�, jichž by 

bylo možno p�i komunikaci použít) a omezený je i okruh potenciálních p�íjemc�. Je tedy - pro 

dosažení komunika�ního úsp�chu, který není v pouhém p�edání informace - výhodné zvolit 

jinou formu vyjád�ení. Dochází k obm�nám, inovacím v konkrétních komunikátech a v 

souvislosti s tím i v množin� všech komunikát� ve skupin� v ur�itém období realizovaných. 

Pot�eba variability výrazu vede k neologizaci na základ� sémantického tvo�ení, derivace, ev. 



nových p�ejetí z jiných útvar� národního jazyka, jiných vrstev nebo i obnovení archaism�, 

obm�n kolokací apod. Nový výraz je pak projevem osobnosti tv�rce, sama novost akcentuje 

na pozadí neutrálního výrazu pojmenovávanou skute�nost, ukazuje ji z jiného úhlu atd. 

Reakcí poslucha�� není neporozum�ní (situace a podstata sd�lení je p�i spole�ném komplexu 

zkušeností v podstat� známa a v mluveném projevu je tak vysoká redundance, že význam i 

smysl identifikovat lze), ale n�jaký, v�tšinou kladný ohlas na stran� poslucha��: ideální reakcí 

je smích, který je jist�  podmín�n obsahem, mnohdy však jen zp�sobem vypráv�ní, v n�mž 

volba jazykových prost�edk� podstatná. Smích posiluje ochotu p�íjemc� nový výraz za�adit 

do vlastní slovní zásoby, ten pak však ztrácí charakter slova autorského a ve skupin� 

zobec�uje. D�ležité není tedy vytvo�ení, ale práv� kladné p�ijetí inovace: toto p�ijetí se stává 

jazykovým signálem života skupiny, skupina stagnující již nové výrazivo nevytvá�í, ale jen 

�erpá, možná velmi živ�, ale p�ece jen �erpá, z hotového.  

Zobecn�ní výrazu vede ke ztrát� jeho p�íznakovosti uvnit� skupiny, oslabuje jeho 

schopnost vyjad�ovat expresivitu. To vše ovšem platí jen uvnit� skupiny, nikoli navenek - 

tam, kde je sv�dkem vnitroskupinové komunikace postranní pozorovatel nebo kde je takový 

�lov�k do komunikace p�ímo zapojován. Pro n�ho jde vždy o výrazivo nezvyklé a zaujímá k 

n�mu p�irozen� postoj. V n�m se projevují nikoli obecné vlastnosti lidí, ale vlastnosti 

jednotlivého poslucha�e. Nepat�í-li do skupiny, nejspíše mu budou i vypráv�né historky 

pon�kud vzdálené - nap�. se bude míjet se vzpomínkami na spole�ný tah no�ním m�stem nebo 

na to, jak velká voda vyplavila tábor a kdo co p�itom d�lal, a cizí mu budou i mnohá 

pojmenování. Na situace, kdy se obsah sd�lení  míjí s adresátem, který se tak dostává na okraj 

bavící se spole�nosti, lze reagovat negování všeho, co skupinu charakterizuje. V takové 

situaci je snazší na�knout z nesrozumitelnosti, nevhodnosti, neslušnosti atd. jazyk. Jinou 

možností reakce na cizost tématu a spolu s tím na nezvyklé výrazy, navíc p�edvedené ve 

spontánním projevu, je osvobozující smích (nikoli výsm�ch), jímž se poslucha� zárove� se 

skupinou sbližuje. Pozitivní roli smíchu nebo alespo� úsm�vu p�i pozitivní komunikaci nelze 

p�itom docenit.  

Smíchová reakce má v takových p�ípadech (a domníváme se, že vždy p�i humorném 

vyjád�ení), n�kolik etap, a to nikoli v �ase, ale ve vztahu mezi komunikanty. Produktor m�že 

mít zájem vytvo�it sd�lení tak, aby zaujalo (zájem velmi uv�domovaný, ale �asto 

neuv�dom�lý), pobavilo, který n�jak realizuje v textu. Intence ale nemusí být p�ijata. 

Podstatou totiž není zám�r, ale jeho interpretace receptorem, který (na základ� vlastních 

osobnostních rys� a okamžitého duševního stavu) humor vnímá a následn� vítá nebo naopak 



odmítá: m�že ho pokládat za nevhodný, za znevažující vzhledem ke své osob� nebo tématu 

atd. 

Pokud jde o aktuální situaci, situaci spontánního mluveného projevu, celkem nic se 

ned�je. Možnost smíchové reakce na nezvyklost p�vodn� slangových výrazových prost�edk� 

je však také zám�rn� využívána. Stává se zp�sobem vytvá�ení ve�ejných text� které mají za 

cíl p�edevším nebo také pobavit. V mluvené podob� to vidíme p�i r�zných vypráv�ních 

vynášejících na ve�ejnost soukromé vzpomínky (v nich bývá slangových prost�edk� mén�, 

protože masivní nasazení by narušilo srozumitelnost), v zábavných po�adech s kontaktem 

publika. V psané podob� jde o nejr�zn�jší p�evypráv�ní až p�eklady standardních p�íb�h� 

v�etn� pov�stí a jiných kulturních témat, pohádek nebo op�t vypráv�ní o konkrétních 

situacích. V takových textech je naopak slangism� velmi mnoho, protože texty jsou pe�liv� 

p�ipravené a z�ejm� postupn� upravované tak, aby zaujaly práv� jazykem. Takové texty se 

objevují jak v r�zných zájmových materiálech, ale i v �asopisech a knihách, které mohou mít 

široký, p�edem neomezený okruh �tená��. Samo užití slangu k pobavení �tená�e je analogické  

podobnému využívání až zneužívání dialektu. Ten však je nápadný nejen slovy, ale i 

hláskoslovím a morfologií, takže celé dialektové texty jsou dnes mén� srozumitelné; krom� 

toho je v sou�asnosti dialekt chápán jako n�co mizejícího, omezeného na okrajové, spíše 

venkovské prost�edí. U slangu je to jiné: je stále živý a obrozuje se, p�íslušnost k mnohým 

zájmovým skupinám m�že být i prestižní záležitostí. Krom� toho jsou ve slanzích výrazné jen 

lexémy, zatímco ostatní charakteristiky nejsou ustálené, takže je v psaném textu 

standardizované jazykové pozadí obecné �eštiny, ev. drobných signál� n�kterého jiného 

nespisovného útvaru národního jazyka, dosta�ující.  

Snaha rozesmát je nepochybn� podstatná p�i textech, na nichž chceme tvrzení 

p�edcházejícího odstavce dokumentovat, na textech vydávaných v hantecu. Nebudeme se zde 

zabývat jeho podstatou, konstatujme jen, že jde o specifický slang pokládaný za typický pro 

Br�any; p�vodn� mluva periferie, živá zejména v tradi�ních �ástech m�sta, byla p�ijata a 

adaptována p�ibližn� v 60. letech 20. století skupinou mladé neformální um�lecké sféry Brna 

a odtud získala i ur�itou prestiž jako signál identifikace s jejími um�leckými úsp�chy. Je dnes 

uv�domovaným symbolem m�sta funguje a  zájem o ni nemizí. Br�ané si �ást lexém� 

pat�ících do hantecu osvojují dík rodinné tradici, jiné však z�ejm� našly nový život práv�p�es 

texty v hantecu zám�rn� vytvo�ené. Poznat, jakými cestami se to které slovo dostalo do 

individuálního slovníku, však neumíme, ostatn� je mnohdy t�žké se i na znalost slov zeptat: 

objevují se náhodn�, ale "hodit kus hantecu" dovede na požádání málokdo (k této 

problematice viz Kr�mová 1997).  



Mluva plotny, sociální skupiny stojící na okraji spole�nosti Brna po�átku 20. století, a 

na ni navazující "štatla�ština", p�edch�dce dnešního hantecu, se staly materiálem pro stylizaci 

text� již d�íve. Zaznamenáno je n�kolik "rozhovor�" v mluv� plotny, které dokládají v 

Nová�kov� knize (1929) autenti�nost poznatk�, s nimiž operuje, s pot�šením ji využilo i 

n�kolik ukázek v �asopise Hantýrka ze 30. let. Už v této dob� máme (i p�i omezenosti 

materiálu) k dispozici �ty�i typy psaných text�, kde je zám�rn� brn�nských nespisovných 

prvk� užito.  

V následujících p�íkladech pro lepší orientaci zvýraz�ujeme specifické prvky v�etn� nespisovných 

výraz�, jež jsou rozší�eny na v�tším území, tu�n�, hláskové a tvarové prvky dialektu navíc podtržením; kvantita 

í/i, ú/u v mluv� m�sta kolísá. Nezvýraz�ujeme rysy, jež jsou signálem skute�né nebo stylizované primární 

mluvenosti text� (zejména uvoln�ní v�tné stavby). Texty citujeme bez úprav. 

Jde o tyto typy: 

I. Záznamy - snad vícemén� autentické - úryvk� promluv. 

... povidám, ale jó, tak si to rozdáme. A hned, cás mu ju po tlam�. Natahl se jak 

vidli�ka a když vi�él fišál �istó prácu, to víš, né. Pak sem mu zabodl levé pedál do oršálu, m�l 

eš�e rozšvihnutý gat� pro plyny... A bylo po serenád�... (Hantýrka �. 2.) 

Tento typ text� nevybo�uje z dobových zápisk� ná�e�ních text�. Srozumitelnost je 

ovšem na pováženou, ale z�ejm� o ni ani nejde. Nezdá se pravd�podobné, že by bylo hlavním 

cílem rozesmát pomocí jazykové formy. 

II. (Stylizovaná) vypráv�ní ze života. Užití specifického lexika je ve shod� se stylizací 

autorského subjektu. 

... To ale bylo, dyš sem makal s méblama u Gerstmana. Popadnu nachtkastl a nesu to 

po schodech dúle. Najednou se votev�e šufle, ne, a p�es gitr, ne, mezi schodama až na gang u 

forhósu. Páni, takové randál! Partaje vylitnó, co jako je! Ne. Já stojím a kómám taky co je. 

Najednó vidím jakýsi zelený plátky na schodech proti mn�. Du k temu a t�i kola. Shaftnu jich 

a do �epice s nima... (Hantýrka �. 3.) 

V tomto textu je míra ozvláštn�ní omezená, d�ležitý je obsah, který lze (až na výraz 

kolo - stokoruna) snadno pochopit. V dalším textu se ostatn� motiv rozvádí a sama �ástka 

není zase tak d�ležitá. Ani zde není patrn� primárním cílem rozesmát �tená�e pomocí jazyka. 

III. P�evypráv�ní text� známých odjinud - obsah je tedy identifikovatelný, zajímavosti 

mu p�idává forma, ev. i p�edstava, že nositel okrajového typu mluvy v�bec takovou tematiku 

zná. Cílem volby lexém� je kontrast, který zaujme a m�že rozesmát. 

... Ti pobo�níci tam hned ftrukli. Zaklepali na dve�i a ten jeden z téch t�ech, takové 

lagricové hrbá�, jim votev�él. Ty pobo�níci carovi hnedka vyd�lali ten zlaté vo�ech a z �é tu 



vocelovó blechu. No a natáhli ju. Páni. Blecha skákala primovn�. A všichni na to kómali. 

"Tak co, dovedete ufach�it neco lepšího?" zeptál se ten pobo�ník téch t�ech mukl�... 

(Hantýrka �. 1.) 

 Autorem pom�rn� dlouhého textu vypráv�jícího o tom, jak mužici carovi okovali 

blechu, že z�ejm� sám Nová�ek (text není podepsán). Typických lexém� je minimum, 

dialektolog naopak ocení velmi dobrou úrove� stylizace specifik mluvy mimo vlastní 

lexikum. 

IV. Texty ur�ené pro ve�ejné p�edvedení, podstatou je nezvyklost jazyka (téma je 

nicotné, irelevantní). 

... P. Necho� na nás s takovó flignó a nenech se vo ty mary tak kchajlovat. Už su t�i 

dny štýr jak ficmajor.  

B.: Jo, Terinka je na prádlo špórovitá. U ni se ty vrany držijó. 

P. Esli nenavališ némi� topl, tak hodim zase fusaklu do frcu a máš. No né, Bobišu? 

B. (varovn�): Škrk do k�a! Negdo k nám typl�í. 

P.: Co máš fédry? Šak sme akorát všichni fronk! Neni to ten nové šakal z našeho 

pecirku?... (Hantýrka �. 2.) 

 Úryvek z textu ske�e pro rozhlas má splnit zábavnou funkci, nem�žeme však zjistit, 

zda byl také zvukov� realizován a jaká byla pak úrove� celku. Podobného typu jsou dobové 

kabaretní pop�vky. Specifického výraziva je v takových textech pom�rn� hodn�, aby byl 

humorný ú�inek zajišt�n. 

V dostupném materiálu je pom�rn� nejvíce textu typu I a IV, �asopis však zanikl 

d�íve, než mohly doklady nar�st, a jiné zdroje neexistují. 

Je ne�ekané, že z dané doby nemáme doklady na užití prvk� brn�nštiny v krásné 

literatu�e; ve starší dob� jsou v humoristických románech, jde však o specifickou 

"starobrn�nštinu" kombinující n�mecké ko�eny slov s �eskou slovotvorbou a gramatikou 

(srov. Kr�mová 1993). Z�ejm� to neodpovídalo tematice a dobovému kontextu. 

 

Další generace již zacházejí s podobným materiálem, novodobým hantecem, jinak. Od 

konce 60. let obíhaly v Brn� texty psané v hantecu skupinou p�átel sdružující se kolem 

Divadla na provázku a v Brn� legendárního Franty Kocourka nebo skupiny Los Br�os. 

P�vodn� byly opisovány, publikace se do�kaly až ve 2. polovin� 80. let v podob� neve�ejného 

materiálu folkové skupiny Karabina. V jejím repertoáru bylo i n�kolik text� výrazn� 

hantecem ozvláštn�ných, které z�ejm� krom� exkluzivnosti navozovaly i kontakt s brn�nským 

publikem. V 90. letech pak vzniklo n�kolik knih psaných programov� v hantecu, v nichž je 



jazykový materiál p�vodn� pat�ící zájmové skupin� využit komer�n�. Na rozdíl od 30. let tu 

scházejí záznamy autentických rozhovor�, mimo�ádný podíl mají naopak p�evypráv�ní 

odjinud známých témat. Vedle obecn� známých text� Jak skalil Žanek Husuj a Mlata na 

Bílend�  jsou v publikaci, o niž se zde opíráme - podobných knih vzniklo n�kolik - i 

p�evypráv�ní pov�stí (Vo brn�nským kolcu, Pro� só fiály na Starým rathausu šédrem), 

pohádek (Vo fišla�ovi a fišli, Vo Žankovi a Ma�ce, jak �órovali pernikové hajm apod. ) a další 

látek (nap�. Ilja Muromec - bohatýr nad bohatýry, Hantec vo tem, jak Kryšta Kolumb�j zmákl 

név�tší bódu svýho života). Dále tu nacházíme vzpomínková vypráv�ní z dob slávy brn�nské 

bohémy nebo kratší historky ze sou�asnosti, a také n�co anekdot a materiál dokládající využití 

hantecu v obchiod�. D�ležité p�itom je, že zvláštnost lexika se stává podstatou celého textu, 

nezvyklé výrazy jsou kumulovány do absurdna a ani p�iložený slovní�ek n�kdy neumožní 

zcela pochopit obsah sd�lení. Mizí ve starší dob� p�ítomné texty vícemén� dialektologického 

charakteru, více se prosazuje osobnost tv�rc�. Okruh autor� se z�ejm� rozši�uje, objevují se 

nová jména a není vylou�eno, že tito lidé vkládají do text� i svá autorská slova a spojjení slov. 

Výsledkem jejich �innosti není text literární, ale exhibice jazyka, p�edevším lexika, jež m�že 

�tená�e naujmout nebo i pobavit. Oko lingvisty ovšem vidí, do jaké míry jsou samy texty 

vnit�n� rozporné, auto�i preferují v�tnou stavbu blízkou psanému jazyku, st�ídají nefunk�n� 

výrazy �ist� spisovné nebo i knižní s výrazn� slangovými, zápolí s grafikou, protože ne vše 

lze zapsat p�i využití zautomatizovaného pravopisu. A zrušit pravopis zcela nelze, protože 

text by už nebyl �itelný. Alespo�  jako ilustraci p�ipojujeme t�i krátké ukázky; všechny t�i 

jsou stylizované p�íb�hy ze života.  

... Ešt� jeden betálné zvonek vám hóknu - je vo jedné úpln� goldnové koc, kerá se 

taky dostala vomylem do šaskecu. Borci m�li v jednom kéru p�kné pa�ák. Dyž se glgá, tak se 

vygómajó t�žký prygle. Jim se zrodil v makovici nápad, že se dá sjet panelák po schodech na 

bretlách. Lohli se vo bombu napeca, že to dva zmáknó. Na schodech se ale potkali s jednó 

koc, kerá tam razila s nákupem a zramovali ji �apu. Retung ju musel vottahnót do špitlu a 

tam si ju nechali. Druhé den, až se borc�m po té pa�b� rozb�esklo, kópili pugétu a mazali za 

tó koc do nemálu. Koc tam ale nebyla. Tak hodili sondáž u dochtora, kde ta koc je, že ju dó 

navštívit a že se jí dó za neco vomluvit. No a von  jim hókl, že ju museli vodlifrovat do 

šaškecu, že m�la taky neco z budkó, protože furt hlásila, že pré ju zramovali na schodech 

lyža�i... (Velká kniha lochecu, s. 89)  

... Za téden, když holdegrón dohópal svoje, vlítly na plac vostatní šupiny a fach�ily 

vasr bely. U rybcu radovanec a aplaus jak hrom. Rybec byl poseté futrem. Kap�iska si cpaly 

bauch. Fišpolda skásl diplom a k temu nejakó tu fland�ru a byla �urina. Mezi �umilama 



�umal fišmon, kerýmu hókali Nep�ejka. A když zas šupiny valily tó�o, hókl Nep�ejka svýmu 

vélupkovi, aby p�itáhl podb�ráki. A jak šupina vyhópla z vasru, naštymoval podb�rák a šup - 

kap�isko bylo v n�m. Jak to zblikli vostatní fišmoni, praskli s cajkem do k�a, lapli podb�ráky 

a to se pane�ku fišla�ilo... (Velká kniha lochecu, s. 145.) 

... Jak sem byl podpálené, naklapal sem do domášova, vyškrabal sukovicu po dódovi a 

tomu kýblu špiny p�esle�enýmu za kemá�a nasázel na flígr po�ádné világoš. No, asi sem to s 

tím srovnáním do figury trochu p�epískl - ten hébl sem mu p�emlasknót nechcel a že se mu 

vysypaly �áký radlice - beztak to byly jen vyho�elý trámy. Marty nemeškal a nabonzoval to k 

mlénu. A to je všechno, pane sudí, co m�žu hóknót na svó vobhajobu. (Velká kniha lochecu, 

s. 133.) 

Zcela mezním p�ípadem využití slangu jsou pak minimalizované texty, které mají 

pouze pobavit, texty anekdot. V uvedené knížce, ale i v �asopise Trnky-brnky ob�as najdeme 

vtípky, kde je hantecem rozm�l�ován vcelku banální a obecn� známý žert, který tak získává 

novou kvalitu.  

Za rozvodovým soudcem p�iklapala sta�ka s d�dem, perut� se jim už klepaly, 

vypadali, že už hodijó životu máva�ku, moseli si dávat majzla, aby sebó ze schod� nešvihli. 

Babka hlásí: " Pane sódce, už nám to v holpecu moc jár� neklape. D�da je hotové bazmek, 

kolky má gramlavý a já su z n�ho akorát zralá na šaškec." "A pro� ste nep�išli už dávno?" 

ptá se soudce. "Ale nechceli sme šrop�m d�lat pasovó dóznu a m�li sme fédry, že nás lapnó 

za fligr a vyrazijó z kéru. Tak sme s rozvodem �ekali, až všichni zakalijó. (Trnky-brnky 1996, 

�.5; k textu je p�ipojen slovní�ek 8 výraz�.) 

V 90. let 20. století máme i doklady na užití typických prvk� sledované mluvy v 

krásné literatu�e (Ji�í Kratochvil), kde zvýraz�uje dobový, místní a sociální kolorit vypráv�ní. 

Jde o jednotlivosti nevymykající se principu jazykového ozvláštn�ní podobných d�l, cílem 

ur�it� není pouhé pobavení �tená�e. 

Námi sledovaná mluva dává ješt� jednu d�íve nevyužitou možnost - v reklam�. Jde o 

reklamu obrácenou k obyvatel�m Brna (bilboardy, jídelní lístky ap.) nebo propagující 

brn�nské výrobky (reklama na pivo Starobrno). Nem�žeme posoudit, zda je to ú�inné, smích 

to však vyvolat m�že. 

 

Slang, mluva  sociální skupiny spojené silnými osobními vazbami založenými na 

spole�ných prožitcích, se tak nejen dostává mimo skupinu, ale je i využit a zneužit. Svou 

zvláštností by m�l p�itáhnout pozornost, m�l by pobavit. Otázkou však je, zda tuto funkci 



m�že beze zbytku plnit v situaci, kdy se stává jeho užití ekvilibristikou slov bez podstatné 

složky každého dobrého textu, totiž bez novosti nebo zajímavosti obsahu. 
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