
Slovo kachny 
Vítejte na sedmém Kabaretu Původního Bureše!
Sedmička je (snad) šťastné číslo, takže počítám, že si to pěkně 

užijeme. I dnes pokračuje oblíbený seriál „Možná přijde i Markéta“, 
takže se necháme překvapit, jak dopadne dnešní díl. 

Jako překvapení se představí populární básník a showman Aleš 
Pochop Klatovský a v první půli večera zahraje Strašidelný elektrik 
band. Rozhovor s Bubákem najdete na druhé straně programu.

Kdo chce, může si také připomenout 51. výročí prvního člověka 
ve vesmíru a připit mu znamenitým únětickým pivem – nebo si 
dát pivo jen tak pro chuť.

Užijte si dnešní večer, jak nejlépe to půjde, a zapište si do diářů:  
příští Kabaret Původního Bureše bude ve čtvrtek 14. 6. 2012 jako 
obvykle Na Slamníku a hostem budou neuvěřitelní Panelákoví fotři.

Vaše Kachna

NEPLACENÁ REKLAMA

Nové CD Původního Bureše Železný Jan je již dokončeno a ode-
vzdáno do výroby. Nic by tedy nemělo bránit tomu, aby se 3. května 
v klubu Kaštan v Břevnově konal jeho křest. 

Hostem bude kapela Lipless Lincoln and the Sinners. Album 
pokřtí Marka Míková (Zuby nehty).

Můžete se těšit na vydatnou porci návratu ke kořenům a jiné 
vylomeniny. CD vychází u firmy Indies – Happy Trails

Dnešním překvapením je: 

Aleš Klatovský
alias Lůzyhněv Pochop, básník atd.

Když Aleš (1961) ještě nebyl Pocho-
pem, žil docela normálním, spořáda-
ným životem: vychodil základní školu, 
vyučil se knihtiskařem. Ale již zde se 
objevil zárodek budoucích problémů. 
Díky svému otci, vedoucímu drogerie, 
našel v zálibu v chemických poku-
sech (podporován jistým Ch. Brutem). 
Když se mu jeden z experimentů vymkl 
z  rukou, zanechalo to neblahé stopy na 
domě, kde žil se svými rodiči. Naštěstí 
se to obešlo bez ztrát na životech, ani 

mu nikdo nic nedokázal, ale pro jistotu Alešovi někdo zařídil 
vojenskou službu u železničního vojska ( v 70. letech už naštěstí 
černí baroni neexistovali). 
... skládal se ze čtyř druhů koprdelců, z nichž třetí chyběl...

Po návratu z vojny se mu dostal do ruky útlý svazek s povídkou 
Borise Viana Zmatek v Andénách. Potom už bylo všechno jinak: 

užaslý Aleš se ztotožnil s postavou Lůzyhněva Pochopa, zavrhl 
těžce nabyté vzdělání a solidní povolání tiskaře a vstoupil na nejis-
tou dráhu poety. Přitom stihl vystřídat řadu 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 snad Aleš 
zarecituje několik svých nových básní ... nechme se překvapit.

Nová píseň 

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 11. 4. 2012

pokračování na druhé straně

Z dnešního pokračování Fumasova komiksu se dozvíte co násle-
dovalo po legendárním (a jediném) koncertě v roce 1983.



Křeslo pro ghosta

Strašidelný elektrik band
Do křesla pro ghosta dnes usedl Petr Bublák, alias Bubák, frontman 
kapely Strašidelný elektrik band.  

Web kapely praví: Strašidelný elektrik band je kapela,  působící 
ponejvíce v hlavním městě České republiky, tedy v Praze. Zde hraje 
k tanci i poslechu vybranému okruhu posluchačů z řad široké 
veřejnosti rozličného věku, vyznání, vzdělání i pohlaví.

V současné době vystupuje S.E.B. ve složení:
Bublák „Bubák“ - electric guitar
Olejník - basssssguitar
Zimák - percussion
+
Svíťa - el.guitar, synth., lumber mill:) 

Sedí se ti pohodlně?
Což to, i na té dřevěné sesli se mně sedí pohodlně. Hlavně že 
nesedím...
  
Do jaké míry necháváš spoluhráčům volnou ruku? Udělali někdy 
z písničky něco úplně jiného, než jsi původně čekal?
Volnou ruku nikdy! Já bych je někdy přes ty pracky... Ale co jim 
mám co vykládat do věcí, který oni uměj´líp než já? Takže nasmolím 
písničku a pak si v ní každý najde co a jak. A postupně to zraje 
a zraje a zraje a... za pár let to vypadá zase trochu jinak. Beru tu 
písničku jako takový domek, který si každý zabydlí, aby mu v něm 
bylo dobře. A samozřejmě taky všem dohromady – naštěstí mám 
štěstí na „spolubydlící“.
  
Neuvažoval jsi někdy o tom, že bys vystupoval sólově?
O tom uvažuju furt, a taky to dělávám. Leckde po hospodách, kam 
by se kapela nevešla, ať už místně nebo finančně. Je to lautr jiné, 
když se člověk nemá o koho opřít, ale zase si můžu dovolit všelijaké 
zvěrstva... Někdy to bývá docela kabaret.

Kdybys znovu začí-
nal s hraním, udě-
lal bys něco jinak? 
Poradil bys něco  
začátečníkům?
Čoveče, to ti asi ne-
povím. Ale kdybych 
věděl to, co teď, tak 
bych asi byl míň mistr 
světa a víc bych cvičil 
ty prstečky. A to bych asi poradil i těm mladým – hrát, hrát a hrát, 
a mezitím si občas zahrát. Po městě s kytarou na zádech umí chodit 
každý blb...
 
Kdo jsou tví oblíbení muzikanti? Koho nejradši vykrádáš?
To by tento plátek musel být jak telefoní seznam! Já se celý 
život jenom snažím napodobit to, co se mně líbí, a toho je! 
(A kromě toho – většina znělek na České televizi je od Cdur...)  

O kom nebo o čem je písnička Mechanický ptáček?
Šoubyznys. Malý český, i ten velký jejich... Mechanicky se vytvoří 
mamlas, který něco drmolí, velikolepé děvče do toho hýká, okolo 
to cvaká, dupká, ševelí... Nelétá...
 
Chystáte se nahrávat něco nového?
To taky. Kromě toho 15. srpna bude v Balbínce křest velkého 
černého kolesa nahraného tamtéž (- nebude-li, bude to chyba 
mého organizačního talentu!), a prakticky je hotovo studiové CD 
bluesového charakteru. Tam ještě musíme vyšpekulovat kudy s tím 
ven. Pak přijdou na řadu ty zamilované...
  
Co by sis sebou vzal na opuštěný ostrov?
Vinohrady, Žižkov, a pár kamarádů odjinud...
 
Jaký je vztah vaší hudby k mimozemským civilizacím?
Veskrze kladný, otázka je, co na to ty civilizace... Ale spíše se 
orientujem na tuzemníky.
 
Kdyby sis mohl vybrat, v jaké době bys chtěl žít?
Nejradši... asi tak před patnácti lety.
 
Jak se připravuješ na konec světa?
Tak nějak průběžně a v poklidu. Ono asi stejně nebude moc komu 
co odkázat, co?
 
Jak chutná vařená bota?
Jak ňákej chemickej prevít... Optej se Janoty, až bude s pejskem 
obcházet krám... To je ale blbý konec rozhovoru, tohleto...

Psychedelická kachna 
Program Kabaretu Původního Bureše 

číslo 7, vychází 12. 4. 2012

Orientační program: 
20:30 – 21:15 Strašidelný elektrik band 
21:30 – 21:50 Aleš Pochop Klatovský 
22:00 – Skupinové foto
22:05 – 23:00 Původní Bureš
Výzdoba pódia: Sára Palmeová

Bubák vlastními slovy:


