
Slovo kachny 
Vítejte na druhém Kabaretu Původního Bureše! 

Minulé představení se myslím celkem povedlo, dnes večer 
se pokusíme vysoko nasazenou laťku, když ne přeskočit, tedy 
alespoň přelézt. Čeká vás plno hudby, něco málo poezie a snad 
i nějaké to překvapení. 

V tiskovině, kterou držíte v ruce, se můžete dozvědět něco 
zajímavého z historie kapely Původní Bureš, rozjímat nad 
textem nové Bureší písně, nebo si přečíst rozhovor s naším 
dnešním ghostem Jakubem Nohou, či medailonek o Pochopovi. 

Tradičním bonbónkem na závěr pak je další díl Fumasova 
comixu. Tentokrát jde o čtvrtou kapitolu z připravované 
grafické knihy s pracovním názvem „Místy i pravdivá historie 
kapely Originální Hrubeš" (ale možná se to bude jmenovat nějak 
jinak). 

Autor si zde dovoluje vložit malou vysvětlivku k prostřednímu 
obrázku: „Stáňa a Vláďa - navzájem propojené zločinecké 
organizace operující na území státu v letech 1948 - 1989. 
Pojednány v kapitole č. 1 (zatím nebyla publikována). 
Pokračování příběhu v podobě kapitoly č. 5 bude následovat 
příště.“  

Užijte si dnešní večer jak nejlépe to půjde a nezapomeňte – 
příští Kabaret Původního Bureše bude již ve čtvrtek 
12.5.2011 na stejném místě, jeho ghostem bude kapela Malá 
bílá vrána a možná přijde i kouzelník… 

Vaše Kachna 

 

 
Překvapení  

Aleš Klatovský 
Překvapením dnešního kabaretu je básník Aleš Klatovský, 
zvaný též Pochop, či Lůzyhněv. Aleš (nar. 1961 v Praze) 
je vyučený knihtiskař, ale jinak je to muž mnoha povolání. Byl 
například prvním manažerem Původního Bureše, s Brutem 
spolupracoval na projektu Tuzemský náhrobní balet a nedávno 
pronikl 
i na filmová plátna (videoklip Cesta z krimu). Z vydaných 
básnických sbírek jmenujme alespoň Růže pro gilotinu (1990), 
Noční zpěvy kozodoje (1998), či Kainovo znamení (2002).  

Dnes večer nám Aleš zarecituje několik svých nových básní 
a dost možná při tom bude doprovázen hudebníkem, jehož 
jméno je v okamžiku, kdy vznikají tyto řádky, překvapením 
i pro jejich autory. 

Nová píseň Původního Bureše 
Novinkovou písní Původního Bureše, jež zde dnes bude mít 
svou světovou (skoro) premiéru je rock ´n´roll s názvem: 
 

Na konci duhy 
(text: Jaromír František Fumas Palme) 

 

Prošel celý město nenašel tam nic / teď má mokrý boty 
a možná zápal plic / a tak hledá místo kde by se moh‘ napít. / 

No prosim pane jen račte dál…“  
 

Z oken stoupá dým, ty chlapy už jsou nalitý / a jedinej flek je 
vzádu u toho dědka / tak odsunul židli a dal si flašku režný. / 

„No prosim pane jen račte dál…“ 
 (Duha… Duha? Duha! Duha!!) 

 

 „Přesně vim co hledáš já už jsem tam byl / podívej se z okna - 
déšť se zastavil / podívej se na nebe a pak běž až nakonec.“ / 

„No prosim pane jen račte dál…“ 
 

Běž na konec duhy a zjisti co tam je / vem si s sebou lopatu 
baterku a knížku / a to co tam najdeš to si můžeš nechat / „No 

prosim pane jen račte dál…“  
(Duha… Duha? Duha! Duha!!) 

 

 Jak neměl co na práci 
 do kapsy dal krumpáč / přes rameno hodil rozečtenou knížku / 

a sousedovic Anču si vzal místo baterky. / 
„No prosim pane jen račte dál…“  

 

A prej tam něco našel, jenže nikdo neví co / protože se nevrátil 
a čte si tam tu knížku / a sousedovic Anča mu svítí místo 

baterky.  / „No prosim pane jen račte dál…“ 
(Duha… Duha? Duha! Duha!!)  

 

„No prosim pane jen račte dál…“ 
 
 
 

Čtení na pokračování 

Strašlivá historie „hudební 
skupiny“ Původní Bureš 
 

část 2  
 

Tuto první fázi souboru nelze v žádném případě považovat za 
seriózní hudební těleso, neboť na hudebních přehrávkách 
procházeli zřejmě jen díky úplatkům (Brut tehdy pracoval v n.p. 
Maso a uzeniny) a rovněž tak na festivalech politické písně 
nikdy nevystoupili (ostatně, nikdo je nezval). O živlech, kteří 
se s nechvalně známým duem na těchto činnostech podíleli, 
je dost materiálů v policejních archivech, přesto bychom jich 

zde měli alespoň pár jmenovat. Byli to například pan Ludvík 
Kandl, řečený Eman, Ivan malý, alias Zwyrzek, JUDr (!) Jan 
Landštof, Kateřiná Suchlová, Jarka Moučková a takřečená Pavla 
známá jako Přerovská, Prostějovská, Staroržná, Přerostlá...etc... 
 
S příchodem 90. let, odchodem třídního nepřítele a razantním 
nástupem elektronické hudby, se mohlo zdát, že tato parodie 
na hudební skupinu konečně zanikne, avšak opak byl pravdou. 
Duo Fumas a Brut si našlo (relativně) stálá zaměstnání (grafik, 
resp. ilustrátor) a nesužováni již existenční nejistotou, vrhli se 
s novou vervou na svého koníčka, kterým je (ke smůle 
náhodných posluchačů) hudba. 

(pokračování příště) 
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Křeslo pro ghosta  

Jakub Noha  
Do křesla pro ghosta dnes usedl písničkář Jakub Noha 
a zatímco skromný umělec decentně usrkává minerálku, pojďme 
si jej krátce představit. 

Jakub (nar. 1950 v Praze) začal s vlastními písněmi veřejně 
vystupovat již na úsvitu sedmdesátých let minulého století 
a dosud vydal pět dlouhohrajících nahrávek, z nichž ta zatím 
poslední, Ryba nebo pták (nebo jiné zvíře), vyšla v roce 2003. 
Od roku 1992 vystupuje s kapelou Nohaband, kde kromě něj 
hrají ještě Petr Bubák Bublák (kytara), Marek Štulír (baskytara) 
a Vojtěch Noha (bicí).  

Sedí se ti pohodlně? 
Cítím, že otázky budou záludné a to mě trošku v tom křesle tlačí, 
ale nestěžuju si. 

Jak to vypadá s vaší chystanou deskou? Bude? 
To je fakt záludná otázka! Já pořád doufám, že bude, ale chybí 
mi soustředění. A že mě nikdo nehoní, jen sem tam nějaká ta 
otázka do mě rejpne, tak to, pravda, trochu vázne. Nahrávky 
jsou, ale chybí dotažení. Něco stačí smíchat, něco se musí 
opravit, něco je takové jako že to není ono… No, jestli neumřem, 
tak bude… 

Tvoje texty nejsou právě doslovné a vaši posluchači si je jistě 
vykládají všelijak. Vadí ti, když se setkáš s nějakou 
interpretací, která je tak říkajíc „úplně mimo“? S jakým 
nejpodivnějším výkladem svého textu ses setkal? 
Ne, to je v pořádku, když si lidé v textu najdou něco úplně 
jiného, než jsem tím myslel. Stejně je to většinou tak, že jsou to 
vlastně jen náměty na hledání. Objevování nových souvislostí, 
ale i starých, zapomenutých. Každý si v těch náznacích může 
najít svůj vlastní příběh, jemu i mně to potvrdí, že v tom on i já 
nejsme tak úplně sami. S nějak vyloženě podivnými výklady jsem 
se nesetkal, ale s podivnými přeslechnutími ano. Například 
místo „Motýlí hra“ už několik lidí rozumělo „Motýlí hrad“, 
divím se, že je netrklo, že pokračování je tam „...při níž se tančí 
valčík“. A ještě jeden ještě krásnější přeslech: v písni Jenže je 
metafora/narážka na sv. Jiří slovy „...já vrazil dřevce do 
dračího chřtánu…“ Ale posluchačka místo „dřevce“ rozuměla 
„h řebce“! Představa hřebce vráženého do dračího chřtánu je 
taky dobrá!! 

Jak by asi vypadala deska Na Prahu! kdybys jí nahrával dnes? 
Jinými slovy, jak se podle tebe za těch téměř patnáct let Praha 
změnila?  
Kdybych NA PRAHU! nahrával dnes, tak bych to nahrával jen 
ve snaze o lepší interpretaci. Nic bych už na tom neměnil, i když 
se Praha samozřejmě změnila velice. Ale většina těch písniček, 
ze kterých se NA PRAHU! skládá, vznikala v 80. létech a možná 
i dřív. Samozřejmě, hornoměcholupský plynojem už mi zbořili, 

Večerní Praha už snad ani neexistuje a rozhodně nestojí 50 
halířů, kavárna Slavie už není tím místem, kam by se mohlo za 
levný peníz chodit na čumendu po holkách/klukách. Staveniště 
metra na Jungmanňáku už taky není, sám Jungmann tam na 
podstavci klidně sedí a kde byl na večeři, když se tam stavělo, 
se asi už nedozvíme. Těch domů se slepými okny a otřískanou 
omítkou v centru velice ubylo. A na druhou stranu (nechci se 
vytahovat), chtěl jsem se taky trochu dotknout té „kafkovské“ 
atmosféry, která tu i přes to turistické panoptikum snad pořád 
ještě je… V dobách, kdy NA PRAHU! vznikalo, jsem měl takové 
zaměstnání, že jsem se mezi různými pracovišti v centru Prahy 
neustále pohyboval a vstřebával to všechno kolem, atmosféru 
místa, lidi, Lennonovu zeď atd. a to ve mně zanechalo asi dost 
značnou stopu, takže kdybych to dělal dnes jakoby znovu, asi 
bych zas vycházel ze stejného základu. 

Zkus prosím charakterizovat své současné spoluhráče pomocí 
vlastností těchto zvířat: vlaštovka, myš, kočka, úhoř a kůň. 
Ale to je fakt záludná otázka! Nějak v nikom tahle zvířátka 
nevidím. V té písničce, na kterou tahle otázka zřejmě naráží, 
symbolizují určité aspekty nepohody či postojů k ní… Kytarista 
Bubák by snad mohl být medvěd nebo medvědář. Rozhodně 
medvědy obdivuje v jakékoli podobě, ať plyšové, chemlonové, 
brtníky, lední atd. A vše jimi poměřuje. 

Teď jedna lehká otázka. Proč vlastně hraješ na kytaru a 
zpíváš? Proč skládáš písničky? 
Otázka je to, pravda, lehká, s odpovědí už je to trochu horší. 
Zatím jsem v životě žádnou kloudnou nenašel. Prostě mě to baví, 
mám prima pocit, když se mi zdá, že jsem něco pěkného 
vymyslel. Bývá s tím spojeno i to, že člověk má za to, že předává 
lidstvu jakési poselství,…ohó! Ale myslím, že jsem o tom 
pohovořil už výše: ať si v tom každý najde, co chce, a když tam 
to něco najde, mám radost. A je taky pěkné mít možnost si občas 
trochu zařvat a dostat se tím do prožitků jakoby odjinud. 

Ryba nebo pták? 
Od každého trochu. Hloubky i výšky (i středy) jsou potřebné. 

Děkujeme Jakubovi za opravdu vyčerpávající odpovědi. 
Příští pražský koncert Nohabandu se uskuteční 
v pátek 25. 3.U Rafa na Hanspaulce (Soborská 4).  
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Orientační program: 
20:30 – 21:15 Nohaband 
21:30 – 21:50 Aleš Lůzyhněv Pochop Klatovský 
21:55 – Skupinové fotografování 
22:00 – 23:00 Původní Bureš 


