
Slovo kachny 
 

Vánoce.., Vánoce mi nevadí. Lidi jeděj ryby, a né kachny, svatej 
Martin za náma, a to se zas jeděj husy, takže je poměrně bezpečno, 
začíná se píct cukroví a v žaludkách šplouchá punč, svařené víno.., 
dárky už máte… CéDéčko Původního Bureše do každé rodiny, 
pod stromeček i do hladového přehrávače… jo, že jste si to stáhli 
a poslali prachy na charitu? Fajn… Vánoce…. 

A kdo dneska, jak a proč? Proč to nevím, ale uslyšíte Znouze
ctnost a s jejich bassmanem Goldou si tu můžete přečíst rozhovor, 
překvapí Vás písničkář Honza Řepka (znáte z Openmicu) …a dejte 
si u baru třeba hrušku s hruškou, když jsou ty Vánoce… 

 
Užijte si dnešní večer jak to umíte jen vy, a nezapomeňte, že 

příští kabaret Původního Bureše bude ve čtvrtek 14. 2. 2013 
na stejném místě, tedy Na Slamníku a jeho ghostem bude kapela 
Sedící kameny.. 

Vaše Kachna

Dnešním překvapením je 

Jan Řepka

Jan Řepka (1982) vešel ve známost především díky dlouholetému 
působení v duu Nestíháme. Společně s Petrem Ovsenákem vydal 
pod tímto jménem dvě alba, získal mnohá ocenění (Porta 2005 
a 2007, Lodenica 2008) a absolvoval více než 500 koncertů u nás 
i v zahraničí. V roce 2010 vydal vlastní album Čistý byl svět 
a podnikl první sólová cykloturné.

Dosud nejdelším koncertním turné byla nedávná Česko-slo-
vensko-polská hudební cyklotúra 2011. Cesta vedla třemi státy, 
měřila více než 1.900 km a v jejím průběhu odehrál Jan Řepka 
26 koncertů. Veškeré vybavení si přitom vezl sám na speciálním 
prodlouženém kole. Po návratu z kratší Švýcarské cyklotúry po
kračuje v klubových koncertech doma.

Koncem února 2012 podnikl týdenní domácí turné, během něhož 
se výjimečným způsobem opřel o přímou pomoc svých fanoušků. 
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Na podporu takto nezávislé organizace koncertů vznikl krátký 
dokument z turné a obecně použitelná podrobná příručka pro 
hostitele domácích koncertů.

Vedle vlastní koncertní činnosti vede Jan Řepka také pravidelný 
cyklus písničkářských večerů zvaný Open Mic POTRVÁ (Pra
ha, Kavárna POTRVÁ) . Během pěti let jej navštívilo více než 
250 různých písničkářů, na podzim 2011 rozšířil své působení také 
do Brna (Open Mic NA PRAHU, Café Práh) a jeho dobrá pověst 
přímo podpořila vznik dalších podobných scén (Bardejov, Jesenice 
u Rakovníka, Kladno, Košice, Martin, Prešov).

V současné době pracuje Jan Řepka paralelně na překladech 
švýcarského písničkáře Mani Mattera a amerického básníka Luci
ena Zella, připravuje další písně a cesty a na podzim 2012 chystá 
další rozšíření Open Micu na Moravu.

Křeslo pro ghosta

Golda z Nouze 
(Z nouze, Znouze/ctnost/)
Jak se Ti sedí? 
...ale jo, díky za optání. První roky se strašně táhly, ale je to celé 
o zvyku. Pak už ti to ani nepřijde. Občas se tu dají potkat i slavný 
lidi, teď máme nový barevný telky. Akorát knížky v knihovně - to 
je tragédie a nesmíme tu mít mobily..no. To je blbý. Tak chceme 
s chlapama napsat a podat stižnost k soudu..v tom..Štrásburgu. Že 
je to tu blbý s dodržováním základních lidských práv. Dyť co jsi 
dneska bez mobilu? Žejo? 

Kdyby sis mohl vybrat, 
v jaké době bys chtěl žít?
Já ti nevim. No určitě ne 
v tý době, kdy se ještě 
popravovalo, byly nuce-
né práce, galeje, nebo se 
posílalo do Austrálie. To 
by se mi faktys nelíbilo.

Jakou bys chtěl být co-
mixovou postavou? (Po-
kud nějakou...)
Hm...asi Lex Luthor, 
to byla klasa. Na toho 
jen tak někdo nedošáh. 
A koneckonců - velikost 
a kvalitu člověka poznáš 
podle kvalit a velikosti 
jeho protivníků, ne?

Co zrovna posloucháš?
Ani ti nevim. Při poslední návštěvě jsem dostal asi 60 000 narý-
panejch cédes - von Abba bis Zappa, jak se tu říká... Nosím skoro 
furt sluchátka, teď zrovna mi tam hraje nějakej metal, nevím, co 
to je, ale je to hodně přísný a ryčný... S muzikou čas tak nějak líp 
plyne a tady není kam spěchat, naučíš se tu relaxovat...no a vydrží 
mi to skoro do konce pobytu tady.

V dalším pokračování comixu z hysterie populární kapely Origi
nální Hrubeš je Fugas vystaven působení mocností pekelných...



Pokud vím projevuješ se i vý-
tvarně. Jaká technika je  ti 
nejbližší?
Poslední dobou hůř vidím, 
takže ty piplačky, co jsem 
dělával, už dělat ani nemů-
žu. I kdybych mohl, dnešní 
ochranný prvky jsou už moc 
velkej problém. No a na vel-
ký plátna tu není místo, tak 
zkouším duševní výtvarno. 
Prostě si představuju věci 
v duchu. Duševní oči mi 
fungujou dobře a nebolí mi 
z toho tolik hlava, jako z brej-

lí. Nasadím si sluchátka, najdu nějakou klasiku, vohulím to, co 
to jde a pak si začnu představovat obrazy. Někdy i sochy. Ale ty 
málokdy. Spíš obrazy. Nejlíp to jde, když jsou na obloze ty velký 
bílý mraky... to se to tak nějak vynásobí a vznikaj fakt monumen-
tální záležitosti. Bílý mraky a Wagner...a ještě když se třeba blíží 
bouřka.. to je pak maso.
V neděli si to prohlížel kaplan a slíbil, že zkusí domluvit výstavu...
ale má to ještě dost času, kvůli pár kouskům co zatím mám, to 
ještě nestojí zato..

Dáváte si v kapele dárky k Vánocům?
Občas jo, ale není to pravidlo. Zaprvé málo možností sehnat hezký 
a vhodný dárek a pak - dobré slovo je někdy víc, než sebelepší 
dárek. Tady to platí dvojnásob. 

Máš radši Spejbla, nebo 
Hurvínka?
Nemám rád ani jedno-
ho. Jejich projev je ta-
kovej...dřevěnej. Není mi 
to moc příjemný.

Na co se chystáš?
Na večeři. Za chvilku 
bude večeře. Dneska je 
čočka s párkem. Tu mám 
rád. U stolu sedávám se 
dvěma vegetariánama 
co mi nechávaj svý por-
ce masa. Takže dneska 
budu miit čočku a šest 
nožiček párků. Hezkej 
konec jednoho obyčej-
ného dne. Super.

Psychedelická kachna 
Program Kabaretu Původního Bureše 

číslo 11, vychází 13. 12. 2012

Orientační program: 
20:30 – 21:15 Znouzectnost 
21:30 – 21:50  Honza Řepka 
22:00 – Skupinové foto
22:05 – 23:00 Původní Bureš

Nová píseň Původního Bureše
není tak úplně nová. 

Blíží se vánoce, takže bude koleda... 

Pásli ovce Valaši,
při betlémské salaši.

Hajdom, hajdom, tydlidom,
Hajdom, hajdom, tydlidom.

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal.

Hajdom, hajdom, tydlidom,
Hajdom, hajdom, tydlidom.

A tam běžte, pospěšte,
Ježíška tam najdete.

Hajdom, hajdom, tydlidom,
Hajdom, hajdom, tydlidom. 

On tam leží v jesličkách,
ovinutý v plenčičkách.

Hajdom, hajdom, tydlidom,
Hajdom, hajdom, tydlidom.

Maria ho kolíbá,
svatý Josef mu zpívá.

Hajdom, hajdom, tydlidom,
Hajdom, hajdom, tydlidom.

Hajej, nynej děťátko,
přesvaté pacholátko!

Hajdom, hajdom, tydlidom,
Hajdom, hajdom, tydlidom.

Dík moc
Taky dík. Máš u sebe mobil ? 

Mrkni do tý vánočky co jsem ti přines...


