
Slovo kachny

Ve chvíli kdy píši tyto řádky jest hnusné vedro. Nevím jak 
bude až je budete číst (nejlépe v Budči), ale v čase zrodu 

úvodníku, vlivem horka, zdá se přecpáno, stejně tak u vodníků, 
Rusalka si oblíkla bikinky, že jako kapesník neposlouží, a propos 
i ty kapesníky, od tý doby co se vyráběj made in prc, jsou nějaký 
menší, tenčí, zavobroubený jen tak aby se neřeklo, ale kdo by 
se staral o řídkou tkaninu, když máme prášky proti alergii, 
samozřejmě mejdyn prc. 
No nic, dosti husserlovského filosofování, slunce pálí, kachní 
hlava se rozpaluje jak válce hárly dej vid son, a je na čase těšiti 
se na slunce jiné, Tajné, hosta dnešního večera, které zahraje 
utajeně v pořadí druhé. A překvapí Vás Princezna Nikotina, 
kuřáci nenechte si ujít, nechť jest viděti jak na Vás myslíme 
dnem i nocí. 

Vaše milovaná, sluncem grilovaná, kachna

PS.: Kabaret, další, bude 18. 9. ...kdy zahraje vitáččí AV band 
a hezký... kvák... léto... kvák... kvák...

Co nového u Původního 
Bureše?

Práce na novém albu pokračují a kromě CD uvažujeme též 
o vydání vinylové, lehce odlišné, sběratelské verze. Dojde-li 

k tomu, či nedojde-li, uvidíme z Vašeho zájmu. Každopádně 
se pokusíme o financování vinylu za pomoci portálu Hithit 
(www.hithit.com). Zde budete mít možnost si vinylku předplatit.

Psychedelická kachna – program Kabaretu Původního Bureše 
je ministerstvem kultury neschválená tiskovina bez vlastního ISSN. 

Vychází nepravidelně a je neprodejná. 
Autorem všech příspěvků je kachna, která neumí česky. 

Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 11. 6. 2014

Dnes vás překvapí 

Princezna Nikotina
Princess Nicotine; or, The Smoke Fairy
Režie: James Stuart Blackton 

Křeslo pro ghosta
Tajné slunce
Do křesla pro hosta usedl princi-
pál Tajného Slunce Filip Pýcha.. 

Jak se Ti sedí? 
Pohodlně, díky za optání. :-) 

Na kabaretu jste hráli naposled 
13. 10. 2011. Co se u vás od té 
doby změnilo? 
Poctivě musím přiznat, že vlastně 
nic úplně podstatného. Saxofo-
nistka Petra se krásně rozehrála ještě na keyboard. Mám pocit, 
že tenkrát s námi hrála Sisa Benkeová na perkuse, a teď s námi 
hraje František Lebeda – taky na perkuse. Vlastně je docela fajn, 
jak ta kapela drží pohromadě ve stálém složení. Nové písničky 
taky máme, ale na CD jich zatím není dost.

Poslední dobou vystupuješ často i jako sólový písničkář (dí-
lem v rámci sdružení osamělých písničkářů Jana Buriana). 
Jak vnímáš rozdíl mezi kapelovým hraním a one man show. 
Na to, že jsem v partě u Osamělých písničkářů jsem patřičně 
hrdej. Sólový písničkaření je fajn, člověk u toho může dělat víc 
kašpárky a povídat si s  lidma v hledišti. Vztah s publikem je 
o dost intimnější.

S kapelou mi to ale přeci jen vyhovuje víc. Je tam prostor pro 
kontakt mezi náma v kapele, pro aranže, improvizaci... Celkový 
zvuk písniček je mnohem pestřejší. Bylo by fajn dostat se do stavu, 
že se vytáhne to nejlepší z obojího :-)

Jakým dalším aktivitám se věnují ostatní členové kapely?
Pokud nás znáte, tak myslím, že žádná překvapení se nekonají... 
Hans (basák) má pořad o autech na internetu, Petra (saxofon) 
se pustila do karierového radění a koučování na volné noze... 

pokračování na druhé straně
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Orientační program: 
 20: 30–21: 15 Původní Bureš
 22: 00 Skupinové foto
 21: 30–21: 50  Princezna Nikotina
 22: 05–23: 00 Tajné slunce

Na obloze letěj mraky 
nula od nuly pojde 
jeden by z toho pošel taky 
na každýho dojde 

Na někoho občas 
na jinýho každou chvíli 
baletka udělá provaz 
prorok se mýlí 
 
Človíček se klaní kryse 
která mu velí 
peřiny dál z okna visej 
rozkvetlo nám loňský zelí 

Ďábel chrochtá v kanalizaci 
trhá mi tkaničky u bot 
mozek dělá paci paci 
za pár volnejch sobot

Chudák člověk ani neví 
na koho se nasrat 
jestli pravý nebo levý 
na věži zpívá kastrát 

Človíček se klaní kryse 
která mu velí 
peřiny dál z okna visej 
rozkvetlo nám loňský zelí 

Jen pelikán krmí děti 
jak za nutný uzná 
na stole tančí od desíti k pěti 
pravda krásná luzná 

Človíček se klaní kryse 
která mu velí 
peřiny dál z okna visej 
rozkvetlo nám loňský zelí  

Nová píseň Původního Bureše

PELIKÁN  
(Fumas)

Jo, ale tohle je dobrý – Kristýna (bicí) dělá na vnitru, tak bacha! 
:-) Franta je architekt a ve volném čase bubnuje krom nás ještě 
s kapelou Pilgrim Pimple a ještě asi někde...

... a Vaše spojení s Aštarem Šeranem?
My si to u něj nejspíš zavařili titulní písničkou na CD „Ty nepo-
letíš!“... A tak nejspíš fakt nepoletíme.. :-(

Odstěhoval jsi se s rodinou z Prahy, zdá se, že Ti to svědčí...
Jo. Bylo to určitě dobrý rozhodnutí. 

... a divadlo? 
Já jsem po odchodu z Prahy musel hodně věcí rozseknout. Toto 
divadlo, kde jsem hrál a zčásti skládal muziku, jsem musel opus-
tit, protože na dojíždění několikrát týdně jsem neměl kapacitu. 
Máme velký plány s Veronikou Jílkovou a Vaškem Bejtlerem 
ohledně divadla pro děti, ale nějak se to nehýbe... Poslední dobou 
vystupuju s divadlem pro děti hlavně sám a myslím, že se to jak 
dětem, tak i dospělým líbí. Ještě jsem chtěl podotknout, že Hans 
je i nadále členem Tohoto divadla a momentálně, pokud vím, 
něco připravují, ale je to zatím daleko.

Koho a co by sis vzal sebou na opuštěný ostrov? 
Kytaru, tužku a notýsek... Možná ještě basu piv a krabičku ci-
garet. Prosil bych, kdyby to bylo asi tak na jeden týden.. Uměl 
bys to zařídit? :-)

Máš raději vlaštovky, nebo krkavce? 
V létě vlaštovky, v zimě krkavce... Dostane mě Hanka Zagorová 
i Psí vojáci... Ale vzhedem k tomu, jak žiju a hraju - ke krkavci 
mám asi přeci jen o trochu blíž.

Díky za rozhovor!

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 20, vychází 12. 6. 2014
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