Slovo kachny

napadá, že já mám celkem dost času, tak kdyby kluci
potřebovali, ať se mi ozvou.
Překvapení č. 1

Vítejte na jubilejním pátém Kabaretu Původního Bureše!
První ročník našeho Kabaretu pomalu končí. Dnes proběhne
jeho poslední díl, který bude navíc výjimečný tím, že naposledy
bude hrát Hugo, kterého v půlce Burešího setu vystřídá
(staro)nový bubeník Petr Vitáček. Více o tom ve čtení na
pokračování a také v anketě. Kromě toho se ještě můžete těšit na
kapelu Hakka Muggies a na dvě překvapení. Co se naší
tiskoviny týká, tak prozatím končí čtení na pokračování,
zavádíme již zmíněnou anketu, ve které jsme oslovili několik
náhodných pražských chodců a do křesla pro ghosta usedla
Markéta, která svou osobou spojuje obě vystupující kapely.
Samozřejmostí je již tradiční Fumasův comix, který tentokrát
popisuje trampoty spojené s přípravou na první koncert.
Užijte si dnešní večer, jak nejlépe to půjde, a nezapomeňte –
příští Kabaret Původního Bureše bude ve čtvrtek 16. 2. 2012
na stejném místě, tedy Na Slamníku.
Vaše Kachna

Anketa
„Hugo končí u Původního Bureše. Co na to říkáte?“
Petr (35 let): Fakt? No bezva. Vždycky, když jsem ho viděl
hrát, vzpomněl jsem si na vtip z filmu Rok koně. Víte, jak se
pozná, že je praktikábl pod bicíma postavenej vodorovně? Že
bubeníkovi tečou sliny z obou koutků úst.
Terka (16 let): Ani mi to nepřipomínejte, normálně jsem to
obulela a měla jsem šílenou depku. Hrál fakticky suprově a
vždycky jsem z něj měla husinu. Možná s holkama
zorganizujeme nějakou demošku.
Václav (70 let): Považuji to za nevýhru. Vlastně neznám nic
falešnějšího a je mi to bytostně naprosto, naprosto cizí. A stejně
to byla jen obyčejná propiska.
Rudolf (50 let): Tak, nehrál nejhůř, žejo…
Marie (40 let): Kdo? Co? Josefe, prej nějakej Bureš…
Ringo (71 let): Jo? No to je ale opravdu hrozná škoda, to mě
mrzí. V jistým smyslu je Hugo nenahraditelnej. Ale teď mě

Ayala Setara
Prvním dnešním překvapením bude vystoupení tanečnice
Ayaly Setary. Ayala se orientálním tancem zabývá od roku 2006
a ve svých choreografiích propojuje různé taneční styly
(orientální břišní tanec, íránský, afghánský a uzbecký tanec,
Tribal Fusion, muwashahat, arabské flamenco…), do kterých
navíc ukrývá vlastní příběhy.

sestavě natočili dvě alba (Cesta z krimu 2006 a Poslední zhasne
2009) a pokřivili vkus několika dalších náhodných posluchačů.
Na konci roku 2011 Hugo zjišťuje, že pro další účinkování
v této soldatesce nemá dostatečně pevné nervy a silný žaludek a
začíná si hledat nějaké klidnější zaměstnání. Nakonec se uchytil
jako krotitel divoké zvěře v cirkusu Malkin.
Původní Bureš se nyní nachází uprostřed nahrávání nového
alba a my tak můžeme doufat, že až tato sbírka hudebních
nepodarků spatří světlo světa (patrně na jaře 2012) konečně se
v plné nahotě ukáží všechny nedostatky Bureších písní a Fumas
s Brutem se odeberou do zaslouženého hudebního invalidního
důchodu.
(prozatím konec)

Překvapení č. 2

Ordures
Druhým překvapením jsou Ordures, obrozenecká skupina
dějepravné řežby a krasořežby - šerm, divadlo, ohnivá a světelná
show, rekonstrukce středověkého vojenského tábora a další
vylomeniny.

Čtení na pokračování

Strašlivá historie „hudební
skupiny“ Původní Bureš
část 5
Okolo kapely se tehdy potloukalo také několik protřelých a
v hudební branži zběhlých producentů, kteří se pokoušeli
Původního Bureše uvést na správnou cestu a přimět jej
k natočení pěkných melodických písní, které by bylo možné
pustit v rádiu, avšak původní duo, které si mezitím zcela
uzurpovalo právo rozhodování o dalším směřování kapely,
tvrdošíjně trvalo na jimi vybraném hudebním směru, a tak
producenti zase brzy odešli. Mezitím kapela natočila další čtyři
CD (Ghost do domu 1998, Myš you were here 1999, Sen noci
indiánské 2001, Kůň s pěti nohama 2004).
Po posledně jmenovaném albu se povedená ústřední dvojice
rozhodla poněkud omladit složení své partyzánské skupinky a
použila k tomu chytře vlastních zdrojů. Neúspěšný spisovatel
Petr Hugo Šlik a vášnivá kuchařka kachních polévek Markéta
Janatová pocházejí z (kupodivu) početného tábora příznivců
kapely a je docela dobře možné, že při některém z dřívějších
koncertů se vzájemně okopávali při „tanci“ pod pódiem. V této
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Křeslo pro ghosta

Hakka muggies
Dnešním naším milým ghostem je kapela Hakka Muggies,
která byla založena v roce 2002, a která ve své tvorbě
kombinuje lidové melodie Irska, Skotska a Bretaně s rockem a
občasnými odbočkami k metalu a punku.
Do křesla pro ghosta jsme z jejích řad vybrali Markétu
Janatovou, kterou dobře znáte z jejího působení u Původního
Bureše. Markéta nám na úvod poskytla tento svůj medailonek,
na kterém je podle našeho mínění škoda cokoliv měnit, nebo k
němu cokoliv dodávat:
„Je mi 29. Hraju v Původním Burešovi, Hakka Muggies a
Fiannanu. Vystudovala jsem úplně obecné všeobecné lékařství,
pak jsem šla hned na mateřskou. Teď krom dětí dělám
postgraduální studium fyziologie a patofyziologie člověka.
Zabývám se využitím virtuální reality a biologické zpětné vazby
v rehabilitaci pacientů po poškození mozku. Patrikovi jsou tři,
Danovi 2/3 roku. Většinu volného času trávím s rodinou a
poníky.“

na Cliffs of Moher a podruhé jsme hulákali české lidovky na
irském sessionu v Dublinu.
Měl morbidní obsah většiny vašich písní nějaký vliv na
profesní specializaci, kterou sis zvolila?
My ale nemáme morbidní písně. Zpíváme o lásce a o
zvířátkách.
Kdy nejvíc tě dojímá folkloreček?
Ve stavech které bych si nedala za rámeček.

Děkujeme Markétě za krásné odpovědi a doplňujeme, že příští
pražský koncert Hakka Muggies se uskuteční v sobotu 25. 2.
v Malostranské Besedě.

Sedí se ti pohodlně?
Díky za optání, leží se mi pohodlně.
Sama říkáš, že hraješ na „housloviolu“. To ale asi není
oficiální název tvého nástroje, ne?
Není, dalo by se tomu říkat třeba elektrická fidula, kvinton,
pětistrunné housle, nebo EV 205.
Jaké to je hrát v kapele se svým partnerem? Nelezete si
někdy už na nervy?
S kapelou si chodím zahrát a na partnerský život si čas
uděláme i jindy, takže v kapele ho beru spíš jako dalšího člena
kapely. Ale je fajn, že mám s kým po koncertě jet domů a že se
hádáme o tom, na které akci budeme hrát a ne kdo kde nechal
špinavý fusekle, nebo přišel pozdě z hospody. A navíc máme
společné koníčky. Na nervy si nelezeme… teda aspoň on mně
ne… je to vůbec normální?
Co vlastně znamená podivný název vaší kapely?
To se dá dohledat v Keltské kuchařce, což byla jediná
publikace s keltskou tématikou, kterou jsem tenkrát doma našla.
Kdyby ostatní nesouhlasili, tak jsem měla v záloze ještě Humra
z Dublinu a Břeženky s karagénem, ale na nic z toho recept
nazpaměť neznám.
Kolik členů Hakka Muggies bylo někdy v Irsku?
Určitě to vím o Erikovi, protože tam byl se mnou a o
Pobuďákovi, protože s tím jsme se tam potkali. Dokonce jsme si
dvakrát i s ním a Jirkou Pobudou zahráli – jednou jako buskeři
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Orientační program:
20:30 – 21:15 Hakka Muggies
21:30 – 21:45 Ayala Setara
21:45 – 21:55 Ordures
22:00 – Skupinové fotografování
22:05 – 23:00 Původní Bureš

