
Slovo kachny aneb kachna v Praze
Září… slunce září… vobčas, na vobloze… imprese… je čas sklízet 
jabka… a když se pak člověk, nebo kachna rozhodne trhat ty jabka, 
tak zrovna prší, ale pak zas neprší… no jo no, dozrály letos dřív, ty 
jabka… co s tim… no, asi do kalvadosů a kompotů… příroda… 
podzim sotva začíná… kabaret… kabaret Původního Bureše… 
Kabaret Původního Bureše… Kabaret původního bureše… origi-
nálního Hrubeše… k potěše…

A kohože dneska? Jenmy, teda George a Helena, takže jen oni… 
a Severní nástupiště, držte si klobouky, dofoukněte plovací kruhy… 
loď právě vyráží…

Ve Fumasově komiksu se slečna Karolína, po koncertu kapely 
Originální Hrubeš, právě dokonale uvolnila, tož se uvolněte taky, 
ale nezapomeňte, že 8. 11. tu bude další kabaret s kapelami Iritující 
Pýchora a The Rockles a že při této příležitosti Původní Bureš 
zahraje kompletní pódiovou verzi alba Ghost do domu, které 
oslaví 20 let od vydání.

..si to užijte
Kachna

Co nového u Původního Bureše? 
Nové album je natočené, smíchané, a co nevidět putuje do lisovny. 
Doděláváme ještě videoklip, cyklistickou road movie, která se točila 
v Jižních Čechách a pražském Knihkopci. Křest se koná na dušičky 
1. 11. v klubu Kaštan. Kmotry budou Jakub Noha a Člověk krve. 
Oba kmotři zahrají. 

Křeslo pro hosta
Do křesla pro hosta usedla dvojčlenná kapela Jenmy.
Jak se vám sedí?
H.: Snad dobře :-)
J.: Zatím příjemně.
Opravdu jen vy?
H.: JENMY
J.: Dělat hodně muziky jen ve dvou se nám zamlouvá…
Když jsme spolu naposled hovořili, mluvili jste o svých buskerských 
zkušenostech. Stále buskeříte?  
H.: Buskeříme a rádi. Pokud máme k pouličnímu hraní ještě k dispozici 
elektřinu od dobrých duší, je to pro mě asi nejintenzivnější prožitek 
z hraní - přímý kontakt s publikem, s lidmi, kteří jdou náhodou kolem 
a nemuseli by se vlastně vůbec zastavit. A pokud se zastaví, je to velké 
ocenění naší tvorby.
Jak dlouho spolu hrajete a co bylo před tím?
H.: Potopa :-))) 
J.: Kdy to začalo? Myslím, že v ulicích jsme se poprvé objevili v létě 2016 
a bylo to v Praze na Kampě. No a před tím? Kapela Kalypso Praha, tam 
jsme oba hráli, ale začalo tam být nějak těsno.

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 12. 9. 2018.

pokračování na druhé straně

Předpokládám, že texty píše Jirka, který zpívá. Jak je to s hudbou 
a s aranžmá?
H.: Achjo
J.: smích... tak u nás je to trošku jinak. Převážná většina textů je práce 
Helči a těch pár svých spočítám na prstech jedný ruky. U muziky je to 
naopak a aranže, tak za ty můžeme stejnou měrou, tam si nemáme co 
vyčítat :-)
H.: Ačkoliv ženy už mohou pár desítek let volit, chodit do práce a nemusí 
svým manželům vykat, pořád mám pocit, že občas existují tendence 
ženy podceňovat :-)
Chystáte se zvěčnit na nějakém nosiči?
J.: Jedno CD už se nám povedlo natočit. Je to takový naše samizdatový 
dílečko a určitě nezůstane jen u něj…
H.: Jmenuje se Čekání na zázrak
Co posloucháte, čtete, na co se koukáte?
H.: Jirka poslouchá The Beatles. Občas Jirku nutím poslouchat dobrovolně 
něco jiného. Třeba mě.
J.: smích... Nedivte se, Helča má moc krásnej hlas....
H.: Koukám se moc ráda z okna na zahradu.
J.: Nejradši koukám do nebe pěkně s rukama pod hlavou.
H.: Poslouchám všechno dobré, hudba mě provází od dětství, ráda se 
nechám inspirovat různými žánry, ať je to rock, jazz nebo klasika.
J.: Jsme muzikanti, takže nezáleží na žánru, když mě to nějak chytne, tak 
to poslouchám a vůbec nevadí, že někdy nevím, co to vlastně je.
H.: Čtu taky ráda. Jen ten čas. Ráda bych se teď dostala k Jitru kouzelníků.
J.: Já moc velkej čtenář nikdy nebyl. V tuhle chvíli u mě najdete spíš 
technickou literaturu a drážní předpisy.
H.: Ale životopis George Harrisona přečetl.
Co děláte, když nehrajete?
H.: Chodím do práce :-)
J.: Když nehraju a zrovna nejsem v práci nebo se v něčem nevrtám, tak 
to asi spím.
H.: Mé mladší dceři je deset let, takže volný čas dělím mezi hudbu 
a domácnost.
Uměl by někdo z vás vyndat ježka z klece?
H.: Zkoušela jsem to, vyndala jsem ho, ale neumím ho dát zpátky.
J.: Já nevím, nikdy jsem to nezkoušel, ale Helča to dokáže i s šátkem 
přes oči.
H.: Jirka si pěkně vymýšlí.

Dva členy Jenmy vystřídalo pět, šest, sedm... (kolik vlastně?) členů 
Severního nástupiště.
Jak se Vám sedí? 
Když si čtyři z nás sednou čtyřem z nás na klín a ten devátý si lehne 

a rozprostře se na druhou řadu těch druhých čtyřech z nás, dá se na po-
hovku vejít a ani to netlačí. Dobré, děkujeme. 
Kam jezdí vlaky ze severního nástupiště? 
Slyšeli jsme, že mimo jiné do Hlubočep. V Hlubočepích je skála, krásný 
viadukt a hospoda zvaná Hurdálkova chýše jedová, kde bychom někdy 
měli jednoznačně zahrát, jestli nám to okolnosti a místní vrchní dovolí. 
Kam jezdíte vy? 
Tak různě: toulky nás jako jednotlivce i ve skupinách dovádí na různá 
místa. V posledních měsících to byly například tyto oblasti: Drážďany, 
Mikulov, Vlčkovice, Srbsko (na Berounsku), Kosí potok, Skoky v Sudetech 
nebo Věžnička. A další a další. 



Orientační program: 
 20:10–21:00 Jenmy
 21:10–22:00 Severní nástupiště
 22:10–22:50 Původní Bureš
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LA CATASTROPHE
 (Fumas/Fumas)

Rozlil jsem si čaj 
mám ho v posteli
rozlil jsem si čaj

mám ho na koberci
a v konvici už zbejvá 

jenom jedno deci
já rozlil jsem si čaj 

i po koberci

Nezbejvá než teďka 
všechno usušit 

když jsem bral kytaru 
tak jsem měl vytušit 
že na popruhu o dní 

stojí hrneček 
já blbeček já blbeček

Rozlil jsem si čaj... 

Dobrá zpráva 
že se hrnek nerozbil
poslední co nám zbyl 
poslední co nám zbyl

Stejně ale bude 
žena nadávat

ty fleky v posteli
ty fleky na koberci

Rozlil jsem si čaj... 

Nejlíp ale dopad 
starej Saroyan 

William Saroyan 
toho jsem nepolil

než se žena vzbudí 
novej udělám 

novej čaj udělám 
jesli nám ještě zbyl 

Rozlil jsem si čaj...

Hrajete i v dalších, žánrově rozličných, kapelách. Jak jste se dostali 
ke country? 
Hrajeme. Je to od death-folku přes hip-hop a kramářské písně až k jazzu. 
Ke country jsme se dostali různými cestami, impulsem k poslechu byly 
často gramofonové desky rodičů nebo zapnutý „magič“ s naladěným 
Country Radiem. Pro někoho z nás byla možná cesta ke country ze za-
čátku lemována jistým ostychem, přece jen v naší generaci šlo tak trochu 
o žánr vysmívaný. Myslím, že se nám ale podařilo přelomit jistou hranici, 
kdy jsme i my ke country přistupovali jako k takové zábavné kuriozitě, 
kterou hrajeme „na truc“ naší generaci: snažíme se ho hrát hrdě, bez 
ostychu (nebo jen s letmým ostychem daným přirozenými osobnostními 
dispozicemi) a se zřetelem k současnosti, nikoliv jen jako relikvii z časů, 
kdy byly trampské osady zelenější. 
A ty vaše další kapely? 
Kdybychom měli uspořádat festival kapel, které mají zastoupení aspoň 
jedné členky nebo jednoho člena Severního nástupiště, byla by to žánrově 
bohatá seance, kde by zahrála tato uskupení: Člověk krve, Avokaduo, 
Atlantik, Kopec šišek, Koza na útesu, Střepy, Introspekce, Lidi krve, Kojot 
na jahodách... Dále by tam zahrál možná vokální sbor našeho hráče 
na melodiku Jana, orchestr našeho basáka Jakuba a kapela valchaře 
Emila, jejíž jméno jsem bohužel vypustil. 
Před časem jsem byl na vašem vystoupení v pražském squatu Kli-
nika. Jaký máte ke Klinice vztah a jak to s ní v současnosti vypadá? 
Klinika je pro nás něco jako Šmejkalova ohrada pro Rychlé šípy. V útro-
bách Kliniky jsme měli tu úplně první (a vlastně i poslední) zkoušku, 
první (nebo druhý: hned po V. Koloně) koncert, na Klinice jsme se tak 
nějak rozrůstali a rostli jsme tam spolu silní jako strom, který na místním 
dvorku pomalu začíná přerůstat střechu. Takže vztah k ní máme vřelý 
a asi víc než blízký. Klinice budou brzo čtyři roky a čeká na soudní roz-
hodnutí, které by mohlo způsobit, že na ní naběhnou robokopové a ukončí 
všechno, co se tam děje. Onen soudní akt povolující tzv. exekuci, která 
má ukončit kliničí život a umožní tam Správě železniční dopravní cesty 
(SŽDC) postavit polyfunkční kanceláře, by měl přijít teoreticky v příš-
tích měsících, stejně tak je ale možné, že se stane něco, co umožní domu 
fungovat dál: v tomhle tajemném zeleném údolí člověk nikdy neví. Jak 
pravil jeden moudrý člověk z kapely The Clash: budoucnost není napsaná. 
Kdo v Severním nástupišti rozhoduje o repertoáru? 
O repertoáru rozhoduje ten či ta, kdo přinese píseň, případně tip na co-
ver. Nejaktivnější v původní tvorbě jsou Míša Kačur (též Kopec šišek) 
a Honza Senft (též známý jako Člověk krve), v překladu je silný docent 
Jan Trnka (přeložil Cohena i naší milovanou skupinu Buriers) ale tvoří 
i další a naším cílem je, abychom hráli písně složené všemi z nás. 

Co posloucháte, čtete, na co se koukáte? 
Toho je! Pro konkrétní tipy doporučujeme zapříst hovor s osazenstvem 
Severního nástupiště, toho času sedícím po vašich pravicích či levicích 
s pivem v ruce. Nebudu ale jistě lhát, když řeknu, že obecně máme v kapele 
v oblibě experimentální nízkoprahové Radio Tuleň, které svou kvalitou 
sahá na paty (a možná i na lýtka) našemu milovanému Country Radiu. 
Čím se zabýváte, když nehrajete? 
Franta je multiinstrumentalista, který studuje lékařskou fakultu, kde 
učí Honza T., který kromě toho také třeba založil malé nakladatelství 
nebo skládá haiku, Májka studuje (resp. právě dostudovala) scénografii 
na DAMU a je naší spojkou s Německem, kde má částečně kořeny Emil, 
který se právě učí herectví. Míša dobře vaří, dostudoval religonistiku 
a židovská studia a začíná studovat historii, Anežka se věnuje výchově 
kočky, humanitním studiím a Ježkově konzervatoři zároveň, Honza S. 
studuje učitelství na teologické fakultě a učí nás sázavské spiritualitě, 
Tadeáš se stěhuje do města budoucnosti studovat konceptuální umění 
a Jakub pracuje na Akademii věd jako mladá a nadějná krev v oboru 
historie a kromě toho čím dál krásněji zpívá. 
Vydali byste se do Stínadel? 
Ano, ale víc vám nepovíme, protože mlčenlivost chrání nás.


