Slovo kachny

Dnešním překvapením je:

Vítejte na šestém večeru a v druhém ročníku
Kabaretu Původního Bureše!

tanečnice, loutkoherečka, učitelka....

Hanka Grančičová

Co dnes uvidíte a uslyšíte? Za bicími je zpět legendární člen kapely
Petr Vitáček. Zaskákat si můžete při akustik-punkovém triu Vrámci
možností, jehož frontman Bahňák Hroch usedl do křesla pro hosta.
Zažijete překvapení. Samozřejmostí je Fumasův tradiční comix,
který tentokrát detailně popisuje první koncert tvrdého jádra kapely
Originální Hrubeš (ještě pod názvem Problematic & Svítiplyn).
Užijte si dnešní večer jak nejlépe to půjde a nezapomeňte –
příští Kabaret Původního Bureše se koná ve čtvrtek 12. 4. 2012
na stejném místě, tedy Na Slamníku a jeho ghostem bude Bubákův
Strašidelný Elektrikband.
Vaše kachna

Legendární Petr Vitáček
staronový člen kapely

S osobou Petra Vitáčka se vracíme k teorii, kterou již před lety
nastínil hudební historik Genadij Opatrný, a to že kapela Původní
Bureš má v podstatě kriminální minulost. S mladistvým Petrem
se ostatní členové souboru seznámili při vystoupení v nápravném
ústavu U milosrdných sester, kde si tento výtečník odpykával trest
za organizaci přemístění automobilu Trabant na půdu základní
školy v Praze Měcholupech. Trabant patřil Vitáčkovu třídnímu
učiteli Hanibalu Dvořákovi, který po tomto incidentu strávil řadu
měsíců v psychiatrické léčebně v Dobřanech. Původní Bureš hraje
v ústavu U milosrdných sester v rámci veřejně prospěšných prací,
poté co způsobil svým hlasitým vystoupením na pražské Štvanici
vzpouru býků v nedalekých holešovických jatkách. Při té byl
obzvlášť brutálním způsobem ušlapán závodní personalista a člen
KSČ Luděk Žahavý, a to tak, že tělo nebylo nikdy nalezeno. Díky
právnickým schopnostem tehdejšího bubeníka Judr. Landštofa
vyvázl hudební soubor se směšným trestem veřejně prospěšných
prací. Vitáček se po svém propuštění ke kapele připojuje nejprve
jako bedňák, což přináší obvinění ze zaměstnávání nezletilých,
a teprve po Landštofově odchodu k závodnímu orchestru národního
podniku Ovoce a Zelenina a vypuzení několika dalších bubeníků
usedá za bicí soupravu. Natáčí s kapelou veleúšpěšné album Ples tapírů – Drobné radosti psychedelické kachny. Poté odchází a začíná
podnikat ve stavebnictví. V krátkém čase se svými aktivitami mizí
za oceán. Po pádu dvou výškových budov kdesi na Manhattanu, na
jejichž stavbě se podílela i jeho firma, přesouvá své aktivity opět
do Čech. S odchodem bubeníka Petra Hugo Šlika, který se hodlá
realizovat jako učitel v mateřské škole, se Petr Vitáček chápe příležitosti a opět usedá na bubenickou stoličku v Původním Bureši…

Narodila se v Praze (30. 4. 1960). Má
staršího bratra Petra – kouzelníka.
Divadlo začala hrát v 15ti letech
v amatérském divadelním souboru Lucerna, kde se poprvé setkala
s Markou Míkovou, se kterou nyní
spolupracuje. Ale nepředbíhejme.
Vystudovala v letech 1979 – 1989
kromě střední pedagogické školy činohru a pantomimu na konzervatoři
Jaroslava Ježka. Tancovat a stepovat začala v tanečním studiu Franka Towena, u kterého pak dva roky
pracovala jako profesionální asistentka. Poté se vydala na dráhu
svobodného umělce. Po 8 letech profesionálná taneční dráhy následovaly 2 roky v Divadle Spejbla a Hurvínka, také hostovala
v divadle Minor. Zde se opět setkala s Markou Míkovou a spolupráce na jejích divadelních inscenacích ji přinesla cenné zkušenosti

coby pohybového poradce. Současně v té době spolupracovala
s německým divadlem v Göppingenu s pantomimickou skupinou
Grglo, kterou v Praze založil Jiří Reidinger, známý jako klaun
Bilbo. Z původně plánované jednorázové spolupráce nakonec
byla spolupráce 10ti letá. Pár let se také věnovala překladatelské
činnosti. K divadlu ji to táhlo víc a tak společně s Markou Míkovou vytvořily několik dětských inscenací, které hrají v kulturních
domech a v mateřských školkách. Vloni si představení Dášeňka,
čili život štěněte zahráli i v německém Ulmu.
Současně učí němčinu na jazykové škole a zhruba 5tým rokem
jezdí do dětských nemocnic přinést dětem do nemocničních pokojů
trochu hudební a divadelní medicíny.

Nová píseň

Tentokrát se jedná o křehký ryze akustický song, připomínající
rýžový chlebíček…

Mr. Kdokoli
(Fumas/Fumas)

Mé jméno je pan Kdokoli
a když chci něco sdělit
použiju tvý ústa
a slyším jeho ušima

Mé jméno je pan Kdokoli
a nechci ti nic nutit
na co si sám nepřijdeš
to zůstane zamčený

Někdy budím nevoli
to když se musím vtělit
do Jirky, Tondy, Petra,
do Saši, nebo do Džima

Na nebi bílý sokoli
a v domě neni k hnutí
každej to má jinak
do košíku spletený

Slova plynou ze rtů
a dopadají na zem
do úrodný půdy
i na vyprahlej kámen
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Posíláš mě k čertu
a směješ se jak blázen
stavíš modly – zrůdy
a tvrdíš: „My se známe!“
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Psychedelická Kachna – Program Kabaretu Původního Bureše
je ministerstvem kultury neschválená tiskovina bez vlastního ISBN.
Vychází nepravidelně a je neprodejná.
Autorem všech příspěvků je kachna, která neumí česky.
Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 2. 2. 2012

Křeslo pro ghosta

Vrámci možností

ohlasem. Taky se ale přihodilo, že jsme se snažili rozmrznout
zamrzlý publikum a nepodařilo se. Bylo to tuším někde na severu.

Do křesla pro ghosta dnes usedl Radek, alias Bahňák Hroch,
frontman kapely Vrámci možností. Než jsem stačil položit první otázku, objednal si talíř smažených žampionů s americkými
bramborami, který mu hbitá slečna servírka obratem donesla. Jak
to dělaj, to nevím, z mikrovlnky to nebude.
Než mistr dožvýká, dovolím si krátce představit kapelu.
Vrámci vznikli v Obořisti 22. 9. 2000 někdy okolo 16. hodiny
5 minut deseti vteřin a třech setin. Tak praví kapelní web. Vydali
dvě alba „Na protest době“ a „…jsem na hračky…“, stejný počet
demosnímků a koncertní nahrávku „Hifáč - Živáč“.
V současnosti vystupují v obsazení:
Radek – kytara akustická, punková, zpěvořev, hudba, texty,
průvodní slovo…
FiFa – cajon (to je taková ta bedýnka, co na ní sedíte, do ní
boucháte a ono to zní jako celá bicí souprava, když to umíte),
foukací harmonika, vokály, kazoo, elektrická mandola, píseň…
Fanda Knírek – baskytara, otec bigbítu…
Vzhledem k tomu, že umělec polyká poslední sousto, je možno
položit první otázku…

Povíš nám něco pikantního o svých spoluhráčích? Úchylky,
koníčky...
Máme rádi pikantní jídla s česnekem a fazolemi, takže na zkouškách bývá velmi “pikantní ovzduší” . Historek je spousty, ale teď
s nima nebudu zdržovat. Několik pravdivých i smyšlených zazní
při každém koncertě, takže snad i dnes. Kdo by si ale chtěl počíst
něco historek z kapelního života, může na našich stránkách navštívit
Kroniku. Teda až ji dopíšu.

Jak se ti sedí?
No, pokud si nesedim na vedení, což se mi občas taky stává, nebo
na kabelu od kytary, tak celkem dobře. Jinak samozřejmě je pro
mě důležitá i kvalita prkýnka. Stejně tak i to jaká je židle nebo
gaučík, zkrátka to na čem sedim. Zase sebe ale můžu říct, že neni
dobrý “sedět na dvou židlích”.

Máš erotický vztah ke kytaře?
Tak na tuhle otázku asi nedokážu odpovědět. Ke koncertní španělce jsem měl vztah spíše (skl)erotický. Párkrát jsem ji nechal
v dopravním prostředku, ale vždy se našla. Od té doby, co jsem si
koupil pořádnou elektrickou kytaru se ale můj vztah k tomu nástroji
výrazně zlepšil. To už by se mi s touhle stát nemohlo.. Nicméně
vztah ke kytaře (jakékoli) mám velmi vřelý, Je to pro mě nástroj
číslo jedna. A hrát na kytaru je pro mě zkrátka největší mazec, ať
je to kdekoli a kdykoli.

Podařilo se ti letos něco vypálit?
To byla dobrá otázka spíš pro keramika. Mně poslední dobou nějak
blbla vypalovačka, takže jsem toho moc nevypálil. Až nedávno jsem
zjistil, že mám špatně nastavenej program, takže teď už si lejzříček
může lítat po stříbrném kotouči. Ale musím se přiznat, že si CD
kupuji, abych podpořil kapely, nebo je alespoň “poctivě stahuju”.
Já myslel kořalku…
Jo tak… No, kalvados mám ještě od loňska a letos bylo těch jablek
míň…
Vaše koncerty jsou proslulé nezničitelnou a taky dost nakažlivou
energií. Z čeho ji čerpáte?
Jsem rád a těší mě, že to říkáš. Energie se tam většinou objeví, když
do toho řízneme dohromady a začnou se linout zvuky, hluky a tóny.
Funguje to, jak jsem zjistil, hlavně ve zpětný vazbě s lidma. Je to
tak, že když se nám je podaří, jak říkáš “nakazit”, oni nám to pak
vrací svým ohlasem a tím se to tak hezky propojí. Občas se stalo,
že my jsme byli takoví zamrzlí a publikum nás rozehřálo někdy až
nečekaným a možná, vzhledem k výkonu, ne až tak zaslouženým

Předpokládám, že Dita z holobyta, či Jarda Poucha jsou skutečné
postavy...
S Jardou Pouchou ses trefil. Je to skutečný soused. Vlastně bývalý.
Před nějakou dobou se z naší vesničky odstěhoval.
Jsi na hračky? Pokud ano, jaké preferuješ?
Letos v zimě mě chytlo stavění sněhuláků. Jinak samozřejmě nejlepší jsou takový ty obyčejný hračky. Ještě mám ve sbírce nějaké
oblíbené igráčky. Našla by se i kachnička, parníček i delfínek.
Co chystají Vrámci v letošním roce?
Rádi bychom odehráli nějaké festivaly, pokud nás někdo někam
pozve, taky nějaké klubové koncerty a chtěli bysme už konečně
nahráli cd v současné akustické sestavě.
Jaký je rámec vašich možností?
Omezený. Ale snažíme se ho občas rozšiřovat. Nejpoctivěji se
rozšiřuju já, už se nevejdu do leckterých kalhot.
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Program Kabaretu Původního Bureše

číslo 6, vychází 16. 2. 2012

Orientační program:
20:30 – 21:15 Vrámci možností
21:30 – 21:50 Hana Grančičová
22:00 – Skupinové foto
22:05 – 23:00 Původní Bureš

