
Slovo kachny
Věřte nebo ne, uklízíme rybník. Je celkem malej a dost zas.anej. 
Ryby skoro žádný , žáby se odstěhovaly, rákosí hnije a na dně prej 
leží nějaká loď. Na boku má napsáno cosi jako Tetanus, Titus, mož-
ná to bude Titanik, nevím… Já se tak hluboko nepotácím, pardon 
nepotápím.  To akorát ty ryby. Poslední ryba se protáhla stavidlem 
a že prej si chytí stopa do hamburgru a přeškolí se na mořskou. No 
nevím, v hamburgru se eště nikdo na nic nepřeškolil. Ale soli se 
možná dočká. Však oni ji osolej. No nic…

Psychedelická kachna – program Kabaretu Původního Bureše
je interní tiskovina pro členy Klubu Kabaretu Původního Bureše.

Autorem všech příspěvků je kachna, která neumí česky.
Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 8. 11. 2017.

pokračování na druhé straně

a pak nás napadlo, že by možná nebylo marné spojit síly. Protože 
kdo má furt vymýšlet nový písničky, že ano.
Denisa: Já jsem kapelu založila před pěti lety během našeho prvního 
koncertu v Hustopečích u Brna. Dala jsem do kupy svou písničkář-
skou tvorbu a Vítek s Natálií vymysleli na místě hudební doprovod 
na housle a akordeon. Šlo nám to tak dobře, že jsme si řekli, proč 
společně nehrát více. A zůstalo nám to dodnes.

Křeslo pro hosta
Do křesla pro hosta dnes usedli Denisa Fišerová a Karel Herman 
z kapely Natáhni kopyta.

Jak se vám sedí? Natáhli jste si kopyta? 
Karel: Poslední dobou mi přijde, že jsem si spíš natáhl záda.
Denisa: Ale jo, pohodlíčko, parádička, díky za optání!

Děláte to často? Myslím to natahování? 
Karel: A budík! Ten natahuju každý den.
Denisa: S mým vzrůstem se pořád někam natahuju, pokud se zrovna 
nevytahuju. To by mi šlo. Říkají mi ředitelka zeměkoule. 

Kde všude je vás možno slyšet? 
Karel: Všude kde hrajem, a tajně doufám, že si nás občas někdo pustí 
i tam kde zrovna nehrajem.
Denisa: Po klubech především v Praze, sem tam hrajeme i na ulici, 
ale třeba jednou ročně jezdíme na místo našeho zrodu do Hustopečí 
u Brna, kde kamarádi pořádají super festival Hafofest. 

Kde vás naopak nikdy neuslyšíme? 
Karel: Ve vakuu - tam to prý nejde.
Denisa: Asi na měsíci, zatím nemáme dohodu s NASA, aby nás 
pustili na výlet. 

Jak to máte s psaním písní, vzniká dříve hudba, nebo text? 
Karel: Za mě určitě text, protože akordy mi docházejí rychleji než 
slova. V jazyce, kde se rýmujou slova jako plíce-lžíce se nebojím toho, 
že by vůbec někdy mohla dojít.
Denisa: U mě vzniká nejprve melodie, kdy si během brnkání různých 
kombinací akordů na kytaru vymyslím melodii, kterou si přezpívám 
a do toho se snažím vypotit nějaký text. Většinou to nikdo nepřečte. 

Jak dlouho spolu hrajete a jak to celé vzniklo? 
Karel: Já jsem se ke kopytům přifařil teprve nedávno. Nejprve jsem 
byl přizvaný na jeden koncert jako host se svým sólovým projektem 

Kabaret. Čeho se dočkáte? Zazní kapela Natáhni kopyta (roz-
hovor si můžete přečíst níže) a taky  Krystyna Skalická s Mí-
šou Kalašovou, která se prý přeškoluje na harlejářku (přejeme co 
nejméně nalepených much na tom plastu vepředu). Ve Fumasově 
komiksu se dozvíme, kterak kapela Originální Hrubeš přišla v roce 
1987 k novému bubeníkovi a jak tento výtečník zapůsobil na basky-
taristu Butana.

Pokud jste si všimli, že se tentokrát nekoná nová píseň Původního 
Bureše, všimli jste si správně.

Hudebníci zažívají tvůrčí krysu. Ládují se amfetaminy, halucino-
geny a trávou… přiblble se šklebí a čekají na inspiraci.

Užijte si dnešní večer do sytosti a nezapomeňte, že další kabaret 
se koná 14. 12. na Slamníku a zahlučí Malá bílá vrána a Hakka 
Muggies.

Vaše kachna



Orientační program: 
 20:10–21:00 Natáhni kopyta
 21:10–22:00 Krystyna Skalická
 22:10–22:50 Původní Bureš
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Máte raději Pinďu, nebo Bobíka? A jaký je váš vztah k těm dru-
hým dvěma? 
Karel: Těžko si vybrat. Sám jsem tak trochu čuně, co když jde do tu-
hého, tak vezme do zaječích, takže mám blízko asi k oběma. Ti další 
dva - to je pak takovej kočko-pes... tedy chci říct kocouro-fena.
Denisa: Jó, Čtyřlístek, ten mi v dětství předčítal můj táta. Když mně 
se vždycky líbila zastupitelka ženského pohlaví Fifinka. :)

Obligátní otázka: Co čtete, posloucháte, na co se koukáte? 
Karel: V poslední době ve mě asi nejvíce uvízla knížka Ještě jedno 
pane Lehmanne od Svena Regenera, kapela Děti mezi reprákama 
a nová řada Twin Peaks.
Denisa: Tuhle mi kamarádka podstrčila knihu Ze Mě - Cesta blázna 
a vnitřní svět Jaroslava Duška. Z hudby jsem si nedávno oblíbila 
londýnskou hudební skladatelku a klavíristku Poppy Ackroyd, po-
slechnu si i třeba Iron Maiden a filmy si hodně vybírám, napadá 
mne Hodinu nevíš, severský seriál Bron/Most a taky mě baví filmy 
Já, Olga Hepnarová a těším se do kina na Miladu.

Co děláte když se zrovna nevěnujete hudbě? 
Karel: Většinou na cigáru vymýšlím projekty, který často skončí dřív, 
než je začnu realizovat.
Denisa: Téměř nezastavitelně se někde pohybuju - od hraní na oka-
rínu (píšťaku) na Karlově mostě, po organizovnání našich koncertů, 
až po řízení dodávky v rámci předvolební prezidentské kampaně 
po celé České republice.

Máte nějaká oblíbená místa? 
Karel: Kdybych měl balkón, tak je to balkón. Ale protože balkón 
nemám, musím se spokojit s dvorkem. Ale dlužno říct, že je to moc 
pěkný dvorek.
Denisa: Občas se mi podaří zajít na Vyšehrad, ten mám moc ráda. 
No a protože pocházím z Krušných hor, bude to okolí mých rodných 
Kraslic.

Šli byste hrát na záoceánský parník? 
Karel: Je to nabídka?
Denisa: A vlastně proč ne, dobrodružství není nikdy dost!

Co chystáte do budoucna? 
Karel: Ne, že bych byl nějaký přesvědčený pankáč, ale budoucnost 
u mě znamená nanejvýš týden vpřed. Takže abych odpověděl na otáz-
ku, tak jsem si říkal, že bych si měl zajít k holiči. 
Denisa: S Karlovým posílením kapely jsme si tak nějak říkali, že 
bychom konečně mohli něco nahrát, třeba takovej náš první demáč.

Jakou otázku byste v rozhovoru chtěli dostat a ještě vám ji nikdo 
nepoložil? 
Karel: To záleží na tom, kdo by ji pokládal. Za určitých podmínek 
by to tak mohlo být prosté „Co děláš večer?“
Denisa: „Jak bys ráda přispěla ke světovému míru?“ Odpověděla bych: 
„Udělala bych do světa díru.“

Můra a Strašák (Kouřím hašiš)
hudba Denisa Fišerová, text: Daniel Hron

Je tma a já vylézám z doupat
Raz, dva, já chci se vloupat
Já, já v Tobě chci se koupat
Už dávno mi v hlavě strašíš
Strašáky v mojí hlavě
Ty prostým hraním nezaplašíš
Kouřím hašiš

Je tma a já vylétám z úlu
Raz, dva, mně připomínáš můru
Já, já s Tebou u kůlu
Zlynčovat se nechám
Nezbude nic, až s Tebou skončím
Do nebe spěchám
Kus sebe Ti nechám

Je den, rozbřesk nad ránem
Tři, čtyř, já jsem Tvým pánem
Sedím tu s kávou, s havránem
Do cárů Tebe oděný
Zůstaneš mojí, dokud se duše nerozdvojí
Zůstaneš mojí, dokud joint nedohoří
Támhle se páří tchoři, jéé...


