
Slovo kachny 
Po uplynulých prázdninách se někteří kolegové ptáci chystají 
k odletu do teplých krajin! 
Dle mého je takové jednání nemístné, zvlášť když vezmu v potaz, 
že právě začíná podzimní kabaretní sezóna… 

Co dnes uvidíte a uslyšíte? Překvapením večera jsou pánové Milan 
Dvořák a Jiří Zip Suchý. Druhý jmenovaný zavítal až z daleké Asie, 
ale číst prý bude v nějakém slovanském jazyce. Nechme se překvapit. 

Jako hosté vystoupí kapela Durmančiny bylinky se kterými 
jsme si povídali na jedné lesní pasece nedaleko Mladé Boleslavi. 
Záznam rozhovoru přinášíme. 

V tradičním Fumasově comixu se dle autorových slov dozvíte, 
„kterak kapela Originální Hrubeš počala v roce 1984 připravovat 
První popelnicový festival a jací výtečníci z řad hudbuprovozujícící 
mládeže byli pozváni coby účinkující“. 

O výzdobu pódia se tentokrát postarají Dana a Fumas. 

Užijte si dnešní večer jak to umíte jen vy, a nezapomeňte, že 
příští kabaret Původního Bureše bude ve čtvrtek 15. 11. 2012 na 
stejném místě, tedy Na Slamníku a jeho ghostem bude kapela 
Sedící kameny.

Vaše Kachna

Co nového u Původního Bureše? 
Bulvární škrabal Donald Duck se ve svém článku „Stává se Původ-
ní Bureš dívčí kapelou?“ pozastavuje nad náhlým přívalem žen-
ského elementu do souboru. Náš vzkaz zní: Buď v klidu, Donalde! 

A jak je to doopravdy? 
Na dnešním večeru, a pevně doufáme, že i na těch dalších, se po 

cca devíti letech opět objeví někdejší opora, dalo by se říci jeden 
z pilířů Původního Bureše - violistka Pavla Čornejová, dříve též 
Krucká, Přerovská, Prostějovská, Starorežná… V době své absence 
v Původním Bureši se věnovala dílem léčitelství a dílem nasazování 
kontaktních čoček Petře Buzkové. Vítáme Pavlu opět na palubě. 

Janče, čili flétnistku Janu Tomečkovou jsme měli možnost vidět 
již na minulém kabaretu, či na křtu alba Železný Jan. Do kapely 

nastoupila ihned po odchodu housloviolistky Markéty Janatové 
v květnu letošního roku. Hraje též v kapelách Frmoll Orchestra 
a Novacaine. Ve volných chvílích buskeří po Paříži, u čehož se 
domluví několika světovými jazyky. 

Hostující harmonikářka Zrzavá Veverka se živí oříšky, rozmra-
zuje mrazák a právě našla na ledničce koláč.

Dnešním překvapením jsou pánové: 

Milan Dvořák
tlumočník, překladatel a písničkář.

Narodil se 29. září 1949 v Pra-
ze. Má staršího bratra Libora 
– také překladatele a novináře.

Ruštinu ovládl na základ-
ní škole v Moskvě, kde byl 
jeho otec v šedesátých letech 
diplomatem.

Možná znáte některé jeho 
překlady Vysockého v podání Jarka Nohavici (např. Pravda a lež, 
Dialog u televize). Dále sám překládá a společně s Věrou Slu-
néčkovou interpretuje i písně Okudžavy, Galiče a Matvejevové. 
www.dvoraksluneckova.wz.cz

a Jiří Zip Suchý
který vám přečte ukázku jeho překladu prá-
vě vycházející poemy Moskva – Petušky od 
Venedikta Jerofejeva. 

Na umělcových stránkách http://www.
jirisuchy.net/ jsme o Jiřím našli tyto infor-
mace: 

.

Křeslo pro ghosta

Durmančiny bylinky
Jak se Vám sedí?
Z: No vzhledem k tomu, že jsem nedávno 
absolvoval delší jízdu na kole, mě trochu 
bolí prdel.
R: Já toho moc nenasedím, protože sedět 
mi moc nesedí, leda tak u piva s přáteli.
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Najděte pět rozdílů



Máte raději interiéry, nebo 
exteriéry?
Z: Jde především o to, co daný 
prostor nabízí. A také na aktu-
álním rozpoložení, neboť jsem 
děsně náladovej. Dobrej prostor 
se vyznačuje tím, že je prodchnut 
harmonií a pohodou. 
R: Když není zakouřeno, tak mně 
to je jedno.
 

Pokud vím, žili jste před časem nějakou dobu v Praze. Co Vás 
přimělo k návratu? Je v Mladé Boleslavi méně sráčů?
Sráči jsou všude. V Praze je jen trochu více lidí, tzn. i více sráčů, 
nebyl to ale jeden z důvodů stěhovat se. Hlavní důvod byl spíše ten, 
že při Boleslavi je vše nám milé blíže. Blíže k horám, koním, lesům, 
přátelům a hodné tchýni (Z), i ta Praha je teď blízko.
 
Jste dvoučlenná, partnerská kapela (podobně 
jako třeba Hugo a já). Jak to máte rozdělené?
Z:V nynější době je to tak, že Romanka píše tex-
ty a já skládám hudbu. Proces je oboustranný. 
Někdy je dříve hudba. Jindy zase text. Dříve to 
ale bylo tak, že já byl spíše takový přicmrndávač 
po boku osobité písničkářky.
R: To souhlasíJ
 
Písnička Zvoraná je o někom konkrétním?
Z:Na to musí odpovědět autorka. Já se raději neptám.
R: Ne, o nikom konkrétním není, ale je hodně žen, co to tak vnímá 
a tak mě o tom kdysi dávno napadlo napsat. 
 
Ten strom je ovocný?
Ne, tato píseň má jasný základ. Šlo o lípu, kterou jsme společ-
ně zasadili s bývalými spolužáky ve Svatém Janu pod Skalou na 
důkaz našeho pevného pouta a vložili pod ni láhev s lejstrem, na 
kterém jsou zaznamenány prožitky a zážitky a také poselství pro 
další generace.
 
Bydlíte spolu. Jak často zkoušíte? Hádáte se někdy u toho?
Z:Tak to je opravdu zajímavá otázka. To asi nechám na Romance.
R: Jak kdy, když zrovna hýříme nápady a zrovna to cítíme podobně, 
tak to je zpěv a kytara slyšet denně, ale průměrně tak jednou týdně. 
Jináč kytara je slyšet denně v několikahodinových intervalech, 
protože to je Zdeňova veliká láska. 
Hádáme, prodejcháváme a já se musím ovládat a být statečná – 
ale někdy to je fajnJ
 
Vždycky jsem měl pocit, že třetím, byť nehrajícím členem Dur-
mančiných bylinek je Váš pejsek Li Po. Podílí se nějak na tvorbě?
Je ho občas možné zaslechnout na některých amatérských nahráv-
kách z koncertů. Nejdříve jde slyšet on a posléze „Drž hubu!“ To 

vše ale s láskou. On se tím vlastně zaslouží o to, že vytvoří každé 
vystoupení jedinečným. No myslím, že ten pocit je na místě.
 
Co vaříte? A jaké v tom máte bylinky?
Z:Já vařím samá nezdravá jídla. Od volskýho voka po koleno, 
který moc chutná Li Povi.
R: Tak před necelým rokem mi došlo, že jídlo je základ pro to, aby 
byl člověk zdravý a hravý a tak jsem se začala zajímat o makro-
biotiku a dodnes mě to drží a baví. Takže především různé druhy 
obilovin, zelenina a trochu luštěnin s mléčně kvašenou zeleninou 
a jídlo je plné plnohodnotných vitamínů, bílkovin a jiných důleži-
tých látek. A hlavně čágo bágo pečivo. Bylinky jsou podle druhu 
jídla a nálady, takže všechny možné. 
Jinak mám veliký zážitek z prázdnin, když jsem pekla dezert z naklí-
čené pšenice a obilovin, které společně po šesti hodinách vytvořili 
sladkou hmotu tzv. amasaké, na kterou jsem pak nakladla ovoce, 
zapekla a byla to mňamka bez cukru, mouky, vajec a všeho co se 
normálně do dezertů dává, prostě zázrak...

Psychedelická kachna 
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číslo 9, vychází 20. 9. 2012

Orientační program: 
20:30 – 21:15 Durmančiny bylinky 
21:30 – 21:50  Milan Dvořák  

a Jiří Zip Suchý 
22:00 – Skupinové foto
22:05 – 23:00 Původní Bureš

Nová píseň Původního Bureše
V PASTI 

Ve staré truhle 
mrtvolka pavouka
nad hlavou visí mi 
dešťová hůl 

V provazech toho deště 
někam se zakoukám 
někam se zakoukám 
já starej vůl

A já mám pocit  
(jak bych to vyjádřil?) 
že jsem tu teďka tak nějak v pasti 
A já mám pocit  
(no, jak bych to vyjádřil?)
má milá vstávej přichází hosti

Vyhublí hvězdáři 
počtáři básníci 
tisíce očí 
slunce i noc 

Čeho se přidržet  
čeho se odříci  
čeho je málo  
a koho na pomoc?  

A já mám pocit… 

Pohřbil jsem pavouka 
v kamení ve stráni 
a tamhle mezi kopci 
vidím tvůj klín 

Až budu tonout 
třeba mě zachráníš 
třeba mě zachráníš 
vymotáš z pavučin

A já mám pocit…

A deska Arthura 
Browna se točí 
do masky klauna 
se  obléká večer 

Usedám na truhlu 
přivírám oči 
jak je to krásný 
člověk by brečel 

A já mám pocit 


