
Slovo kachny 
Vítejte na třetím Kabaretu Původního Bureše! 

První dvě představení nedopadla úplně nejhůř, tak si teď snad tu 
ostudu nepokazíme. Či jak se to říká. Dnes večer uvidíte a usly- 
šíte kromě Původního Bureše ještě zajímavou kapelu Malá bílá 
kachna…, pardon, vrána a písničkáře Václava Hnátka. Rozho-
vor s frontmany vrány a Vaškův miniprofil si můžete přečíst 
v tiskovině, kterou držíte v ruce. Dále zde naleznete text Bureší 
skladby, jež si odbude světovou premiéru, další úsek z Bureší 
historie a obligátní comix, ve kterém Fumas tentokrát odhaluje 
inspirační zdroje svých prvních textů. 

Užijte si dnešní večer, jak nejlépe to půjde, a nezapomeňte – 
příští Kabaret Původního Bureše bude až po prázdninách, 
ve čtvrtek 13. 10. 2011 na stejném místě, tedy Na Slamníku.  

Vaše Kachna 

 

Překvapení  

Václav Hnátek 
 

Ve světové premiéře nám dnes předvede několik svých nových 
písní mistr Václav Hnátek. Vašek je protřelý muzikant, který 
působil mimo jiné v kapelách Uširváč, Mrtvej brouk, či PLF. 
Největší slávu si ovšem vydobyl za časů svého působení v Malé 
bílé vráně, ve které strávil dlouhých sedm let. Dnes se věnuje 
především kulinářskému umění, o kterém píše fundované články 
do různých odborných periodik. 
 

Na svém blogerském profilu sám sebe charakterizuje takto: 
„Novinář, hudebník, grafik a požitkář. Mám rád hezké věci 
a hezké zážitky. Nepravosti tohoto světa mě rozčilují.“  
Myslím, že se máme opravdu na co těšit. 
 

Nová píseň Původního Bureše 
Poprvé dnes před lidmi zazní definitivně (snad) nazkoušená 
písnička s názvem: 
 

Železný Jan 
(text: Jaromír František Fumas Palme) 

 

Černej stín na duši mám. 
Černej stín na duši mám. 

Do hlavy mi někdo vrazil rezavej klín 
a já teďka nevim, nevim co s tím… 

Jo, černej stín na duši mám. 

V lese spí Železnej Jan. 
V lese spí Železnej Jan. 

Teď mi sedí na ramenou, v ruce má bič, 
snaží se mě dostat někam pryč… 

Jo, v lese spí Železnej Jan. 
 

Co já vím, co udělám? 
Co já vím, co udělám? 

Možná bych moh' zkusit ňáký prášky 
nebo se mám radši držet flašky… 

Co já vím, co udělám? 
 

Vkrádá se mi pocit, 
že se mi to jenom zdá. 

V uších má kruhy, 
a zuby jako nože, 
cítím jeho ostruhy, 
buď se mnou Bože, 

ze železa voči, 
a ze železa ruce, 

jak to všechno skončí? 
Leze, leze po železe… 

 

Já se ubráním, anebo ne. 
Já se ubráním, anebo ne. 

Možná že se mi to všecko jenom zdá, 
možná že si na ramenou sedím sám… 

Já se ubráním, anebo ne, 
anebo ne, 
anebo ne, 

anebo ne… 
 
 

Čtení na pokračování 

Strašlivá historie „hudební 
skupiny“ Původní Bureš 
 

část 3  
 

Sestava Původního Bureše se nakonec ustálila ve složení Fumas, 
Brut, Pavla (tehdy právě používající krycí jméno Krucká) a Petr 
Vitáček, bubeník slavného jména. Na základě vhodné 
kombinace falešných slibů a výhrůžek fyzickou likvidací, 
vloudila se tato povedená čtveřice do přízně hudebního 
nakladatelství Indies records, které jim v roce 1996 vydalo první 
dlouhohrající desku Ples tapírů (do té doby natočili přibližně 
deset demonahrávek). Tato podnikatelská sebevražda, od které 
firmu všichni zrazovali, skončila k překvapení všech třeskutým 
úspěchem a Fumas s Brutem tak konečně mohli začít trápit 
svým hlukem více lidí a na více místech. V policejních 
archivech je rovněž uloženo několik výpovědí očitých svědků, 

kteří po zhlédnutí produkce tohoto souboru přišli buď o rozum, 
nebo o sluch, případně o obojí. Psychedelicpunkfolkrock (tak 
kapela charakterizuje svůj „styl“ – i to o lecčems svědčí) 
vyznačuje se především nadměrným hlukem, minimem tónů 
a absencí jakýchkoliv změn rytmu. Ostatně, je všeobecně 
známou věcí, že bubeníci PB měli vždy zakázáno používat 
přechody, jejichž blány jim přísný kapelník Fumas většinou pro 
jistotu prorážel svým nožem. Dalšími zoufalci, kteří svolili 
k pošpinění svého jména spoluprácí s touto defétistickou 
skupinou a které je proto dobré jmenovat, jsou pánové Marcel 
Pindel a Slávek Forman a slečna Jana Modráčková. 
 

 (pokračování příště) 
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Křeslo pro ghosta  

Malá bílá vrána 
Dnešním naším milým ghostem je kapela Malá bílá vrána, 
jež byla sice založena již roku 1620, avšak aktivněji vystupuje 
teprve posledních deset let. Jde o soubor šesti podezřelých 
individuí, jejichž nadšení a zápal pro věc jsou vskutku 
nakažlivé. Etno-indiánské začátky vystřídala punk-folk-rocková 
přítomnost, kterou dobře vystihuje zdařilé album Koník z roku 
2007. 

Do křesla pro ghosta usedli dvě vůdčí osobnosti kapely, 
baskytarista a zpěvák Pája Junek a kytarista a zpěvák Olda 
Novák a společnými silami nám umožnili nahlédnout do 
vraního hnízda. 

Sedí se vám pohodlně? 

Pája: Momentálně stojím, takže ano. 

Olda: Děkuji, ujde to. 

Vaše kapela prodělala nedávno poměrně výrazný „facelift“. 
Co bylo toho příčinou a jste vy osobně se současnou podobou 
souboru spokojení, nebo byste rádi vyhodili ještě někoho? 

Pája: Vůbec netuším co je facelift. Zní to jako ovocná limonáda. 
Ale něco mi říká, že se otázka týká personálního obsazení 
souboru, tudíž na ní nebudu odpovídat. Je totiž dost dobře 
možné, že v době zveřejnění tohoto rozhovoru by už odpověď 
nebyla aktuální. 

Olda: Předně nevim co je to facelift. Podle zvuku slova to asi 
nebude nic pěkného, ale vyvozuji, že to nějak souvisí 
s personálními změnami. Příčinou té věci s ošklivým jménem 
byla má touha hrát v obrovském barevném souboru. Kdo 
nesouhlasil, toho jsem vyštval. Bohužel, má představa nevyšla, 
protože 
se ukázalo, že by nás bylo moc na honoráře, tak to neprošlo. 
Rád bych vyhodil ještě Páju, ale ten se nejspíš nedá. 

Proč se na zkouškách pořád tak hádáte? 

Olda: Protože jsme každý geniální jiným způsobem. 

Pája: Vůbec se nehádáme. Naopak se velmi milujeme 
a vycházíme spolu nadmíru dobře. 

Signifikantním prvkem vraních vystoupení je častý dialog mezi 
vámi dvěma, který je někdy dokonce i vtipný. Jedná se 
o improvizaci, nebo jsou to předem nacvičené dialogy? 

Pája: Vždy to nacvičujeme dlouhé týdny dopředu podle příručky 
z USA. Bohužel vždy těsně před koncertem všechny nazkoušené 
humory zapomeneme, a proto říkáme, co říkáme. Jde nám vždy 
o to ukázat publiku kdo z nás dvou je chytřejší. V tomto 

pomyslném souboji samozřejmě vždy zvítězím, jen Olda 
to většinou nepozná, a proto mu to nebudeme říkat. 

Olda: Pája si všechno, co na podiu řekne, nacvičuje doma 
před zrcadlem a já improvizuji. 

Hlavními skladateli repertoáru jste vy dva. Myslíte, že poměr 
písniček, které se nakonec nacvičí, je spravedlivý? 

Pája: Myslím, že je to velmi nespravedlivé. Každý musí uznat, 
 že moje písničky jsou hezčí.  

Olda: Samozřejmě, že neni. Pájovy písničky bychom neměli hrát 
vůbec, stejně jsou to samý vykrádačky a nakonec nás někdo 
zažaluje. 

Slyšel jsem, že máte každý na jedné půlce vytetované 
panoráma bitvy na Bílé hoře. Je to pravda?  

Pája: Nevím, kde jsi to slyšel, ale je to naprostá pravda. 
 Na půlce hlavy pochopitelně. 

Olda: Ne, je to bitva U Lipan. Vždy, když sedim na trůnu 
 tak se mi rozestupuje vozová hradba. 

Kdy konečně nahraje Vrána nové CD? 

Olda: Až se přestaneme hádat. 

Pája: Pokud se do té doby nepozabíjíme, tak je možné že kon- 
cem roku se k tomu podniknou první kroky. Jinak souhlas 
s uveřejněním tohoto rozhovoru podmiňuji:  
a) zmínkou o tom že natáčím hudební videoklipy 
b) že jej nebude číst nikdo z Malé bílé vrány 

 
Děkujeme oběma pánům za opravdu vtipné odpovědi a jen 
doplňujeme, že příští pražský koncert Malé bílé vrány 
se uskuteční ve čtvrtek 16. 6. zde, ve staroslavném sále 
zájezdního hostince Na Slamníku. 
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Orientační program: 
20:30 – 21:15 Malá bílá vrána 
21:30 – 21:50 Václav Hnátek 
21:55 – Skupinové fotografování 
22:00 – 23:00 Původní Bureš 


