
Slovo kachny
Už po mě jdou! Půst od masa končí!! Drží ho ještě vůbec 

někdo?! Muslimové jen za světla, křesťani místo něj prej 
hrajou o pět minut denně míň na internetu a budhisti si sma-
žej koblihy na sádle!!! Chudák kachna se nemá kam vrtnout!! 
Štvanice střídá štvanici. Už i ty lidi vypadaj nějak uštvaně. Kup-
te si slevu, zadarmo jí nedostanete… Homo homini lupus… 
člověk člověku vlkem… kachna kachně blbem… si snad radši 
vyrazim někam do přírody… kolem rodnejch lánů kroužej 
developeři… stáčím kroky do skal, stromy, borovice, za keřem 
sedí vlk, pokuřuje vodní dýmku, dělá mi vedle sebe místo, 
nabízí velikonoční mazanec, je trochu okoralej, ten mazanec, 
ale zapíjím ho čajem z termosky, vlk (vypadá trochu jako kar-
dinál) do něj přilejvá něco z placatice, začíná se šeřit, cítím se 
bezpečně… vlk mi vysvětluje, že kdyby v tý pohádce spadl do 
studny byla by ta studna otrávená a rozhodně by to nekončilo 
hepyjendem… po kůře leze beruška…  beRuška… beruŠka… 
be…ruš…ka …Beruška Louny… Jasně! To je ta kapela co tu 
bude dneska hrát. Zazvučí a zahlučí. A jako překvapení Tonda 
Novotný s Dádou Vackovou otevřou poetické okénko. Vnikne 
svěží povětří, kdo plejtvá ten…

Jo, a v tradičním Fumasově komiksu se dozvíte jak hoši a dív-
ky z Originálního Hrubeše chystali jam a příště i snad jak celá 
věc dopadla.

Užijte si to a nezapomeňte, že další kabaret je 11. června na 
stejném místě a zahrají Neúspěšný atlet a AV band.
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Křeslo pro ghosta
Beruška
Do křesla pro hosta usedl …  
... kytarista kapely Beruška Pepik Malý

Jak se Ti sedí? 
Abych řekl pravdu, raději bych ležel, je velikonoční pondělí, já 
bydlím na vesnici a tradice a to i ty velikonoční se tu velmi dobře 
drží a já velmi dobře a silně hodoval. No alespoň se mi bude líp 
odpovídat.

Beruška sedmitečná? 
Když je Beruška dospělá tak má sedum teček na krovkách. Ale 
když je ještě teenager, tak se jich tam (na ty krovky) tolik neve-
jde - aspoň si to myslím. My jsme v kapele čtyři tak jsme asi ještě 
Beruška „huberťák“ teda „puberťák“.

Můžeš nějak představit kapelu?
Jasně, bude mi ctí. Do mikrofonu řve Slávek „Vadaska“ Křivánek, 
do kytary mlátí Pepik Malý (to jako já), Basu drtí Zděnda Klum-
par a do bubnů řeže Tomáš Janoušek. 

Od kdy fungujete
Tahle kapela funguje v tomto složení už devět let. Je ale pravda, 
že už dlouho před tím se to do týhle podody nějak krystalizovalo. 
Vlastně to celý začalo už někdy před pětadvaceti lety. No a jak šel 
čas tak došel až k Berušce.

Jak je v Lounech? Vypadnete, nebo zůstanete?
Hele já louňák nejsem tak vždycky přijedu, chvíli zůstanu (tak 
dvě – tři hoďky) a pak zas vypadnu. Ale jinak Louny jsou krásný 
město se spoustou pěkných hospůdek, restaurací kde výborně vařej, 
se spoustou příjemnejch lidí. A Louny jsou taky silně kulturní 
město (tedy doufám).

Co děláte když zrovna nehrajete? 
No co dělaj ostatní to teda nevím, ale já se teď zotavuju po veli-
konočním dopoledni. Ne vážně – muzika nás neživí tak se každej 
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Orientační program: 
 20: 30–21: 15 Beruška
 21: 30–21: 50  Tonda Novotný  

a Dáda Vacková
 22: 00 Skupinové foto
 22: 05–23: 00 Původní Bureš

Výstava a výtvarné řešení scény – Fumas.

Nová píseň Původního Bureše
CHLAP ZE STAREJCH ČASŮ (Fumas)

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 25, vychází 9. 4. 2015

oháníme jak to jen jde. Práce, podnikání, zaměstnání, starosti – 
vždyť to znáš. Prostě jsme normální lidi s normálníma starostma.

Ochutnal bys mamuta?
Mamut bude mít asi hodně tuhý maso. Slona jsem taky nikdy ne-
jed. Ale nedávno jsem byl v Maroku a asi jsem tam jedl velblouda. 
Nejsem si teda jistej, jestli to nebyla nějaká koza, ale špatný to 
nebylo. Chce to ale hodně česneku. 

Kde všude hrajete?
Hrajeme všude kde se dá. Po hospodách, po klubech, po festiva-
lech, občas nějaký ty narozeniny nebo jiný oslavy, taky městský 
slavnosti. Taky jsme párkrát hráli muklům v lapáku a nebo venku 
v patnáctistupňovym mrazu na vánočních slavnostech – no jak 
říkám hrajeme všude kde se dá a kde nás chtěj. 

Co posloucháš? Posloucháte?
Mám rád takovou tu rockovou klasiku od šedesátých let. To období 
skončilo někdy s koncem „zeppelínů“. Takže asi od Beatles přes 
Hendrixe až po Black Sabbath. Od osmdesátejch let do teďka už to 
asi není ono. Jediný co mě bere bez odledu ne letopočet jsou AC/DC. 
Ty hrajou sice pořád to samý, ale jde jim to obzvlášť párádně.

Co čteš? Na co koukáš? 
Co se týče literatury jsem totální kulturní barbar. Za celej život 
jsem přečet jen jednu knížku. Byl to ale nadlidskej víkon. Přečetl 
jsem román Kladivo na čarodějnice a to ve slovenštině. Byl jsem 
totiž na vojně v Popradu (pro mladší město na Slovensku pod 
Tatrami) a byl jsem tam dvacet dva měsíců. No alespoň jsem na 
to měl dost času. Co se týče filmu je to o chlup lepší. S mojí ženou 
máme hodně rádi český filmy a to ty úsměvný. Rádi se u filmu 
odreagujeme, odpočineme a zasmějeme. Jsem přesvědčenej, že češi 
uměj natočit i výborný dramatický filmy, ale to není nic pro mě.

Máš nějaký vztah ke kruhovým objezdům? 
No jasně. Na kruháku vždy koukej jestli se proti tobě někdo ne-
vyřítí. Zrovna v Lounech jezdí spousta odborníků, který si to rádi 
zkrátěj. Přeci to nebudou objíždět když jedou doleva.

A vztah ke kabaretu? 
Na to se mě zeptej až to dneska skončí.  Tohle je můj první kabaret.

Těším se na Vaše vystoupení a díky za rozhovor

Chlap ze starejch časů 
se drží svojí víry 
i když má práznou kasu 
nakroutí si kníry 
naleští si perka 
a utáhne šlajfku 
do klopy dá kytku 
do koutu huby fajfku 

A né né né né neřikej že né 
né né né né neřikej že né

Chlap ze starý školy 
tě vždycky pustí sednout 
sám visí na tyči 
i kdyby měl zhebnout 
chlap ze starejch časů 
ten hledí vždycky zpříma 
a poznáš podle hlasu 
když na něj leze rýma 

A né né né né neřikej že né 
né né né né neřikej že né

Během pěti minut 
má sbalenou tašku 
na nočním stolku knížku 
pod postelí flašku 
chlap ze starejch časů 
ten platí svoje dluhy 
a ve zbytcích vlasů 
má zapletený stuhy 

A né né né né neřikej že né 
né né né né neřikej že né

Jak ze starýho filmu 
což už neni běžný 
když na tě holka upře 
svoje voči něžný 
v nich utopíš se rázem 
jak v máminý polívce 
a ve skříni nemá 
žádný kostlivce

A né né né né neřikej že né 
né né né né neřikej že né


