
Výstava
Na dnešní výstavě uvidíte kapelu Původní Bureš na snímcích Dany 
Palmeové. Fotografie pocházejí z první poloviny devadesátých let, 
tedy z období kdy vnikly Drobné radosti psychedelické kachny.

Křeslo pro hosta
Do křesla pro hosta usedli Jiří Šámal a Vladimír Šunda
Jak se vám sedí?
J: Sedí se mi  
opravdu dobře ...
V: Sedí se mi 
hezky – děkuji
Od kdy spolu hra-
jete a  jak k  tomu 
došlo?
J. Spolu se známe již 
mnoho let – dohro-
mady hrajeme od roku 2016
V: Hrajeme spolu od začátku našeho společného hraní ..došlo k tomu 
úplně náhodou, ani nevíme jak.?
Někdy s vámi hrává i Vladimírův bratr Hanz…
J+V: Hanze zveme jako hosta na některé naše koncerty a on nás 
na svou,již několikaletou akci Verbíř FEST ...
Máte nějaký zajímavý zážitek ze společného hraní?
V: Silný zážitek MÁME ....
J: Například ze společného SILVESTRA 2017 v penzionu POHODA , 
kde jsme byli jedinými hudebníky a bylo to hustý...
Potkali jste někdy UFO?
V: „UFO“ = Neznámý létající objekt .. Prozatím NE Všechny přiletivší 
objekty jsme doposud identifikovali ( rajčata, vajíčka i spodní prádlo 
dámské i pánské ap.)
J: UFO jsem potkal již v roce 2007 poprvé a tak mi uhranulo, že jsem 
si objednal také jeden kus HANG Integrál 2008 a hraji na něj stále....
Co chystáte do budoucna?
V+J: Snažíme si maximálně užít přítomnost a do budoucna chystáme 
jen to nejnutnější jako koncerty, vyprodané haly , výhry v hitparádách 
ap.
Co kdo z vás poslouchá, čte, na co se kouká?
V: Většinou čtu knihy, poslouchám Jirku (má vždy pravdu) a koukám 
na pěkné fanynky v prvních řadách
J: Čtu jen návody k novým věcem životní potřeby , poslouchám vše 
melodické a rytmické (když nemám Vláďu tak alespoň metronom) 
a díky brýlím koukám na fanynky i na konec sálu...
Váš vztah k zelí? Kdo kupuje, kdo krouhá?
V: Mám kladný vztah k zelí..kupuji ho a hned sním a Jirka vždy 
ostrouhá....

Slovo kachny
Mám narozeniny! Jo, jo… před pětadvaceti lety vznikla nahrávka 
Drobné radosti psychedelické kachny. Pánové Brut, Fumas, le-
gendární Petr Vitáček a slečna, pardon mladá paní, Pavla Krucká, 
Přerovská, Starorežná, Klatovská… pardon, Klatovská ne, nakráčeli 
do hostivařského studia Zdeňka Šikýře a že prej si natočej za víkend 
nahrávku. „Takové demo…“ řekl Zdeněk, „No, takovou, nějakou 
nahrávku…“ opáčil Fumas, nemaje to slovo „demo“ příliš v lásce, 
neb všechny jeho oblíbené nahrávky by podle tohoto byly spíše 
„dema“, páč ta syrovost se mu jevila jakoby základem. První den se 
natáčela kytara, basa a bicí, další den se to nazpívalo a Pavla nadr-
tila violu… další víkend se to za den smíchalo. „Tak, máte demo. 
Až to budete chtít nahrát pořádně, přijďte znovu,“ řekl Zdeněk. 
Nahrávka vyšla nejprve na kazetě a o dva roky později jako bonus 
na albu Ples tapírů. Takové dvojalbum. Několik šťastných z Vás si 
dnes může udělat představu, jakže to vypadalo, páč pár těch kazet 
tu opět máme. Tak.

V komiksu se dozvíte co poslouchal Darda.
A kohože mimo Původního Bureše dnes uslyšíte? Duo ŠáMOLL 

a ŠunDUR, takto Jirku Šámala a Vláďu Šundu a taky plzeňskou 
kapelu The Rockles, takto Karpiho a jeho bandu. Těšte se.

A nezapomeňte, že další kabaret se koná 12. 12. a zahrají Hakka 
Muggies a JRP.

Vaše kachna

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 13. 11. 2019.

pokračování na druhé straně

J: Doma jsme zelí nakládali do zelňáků .. Díky ručnímu krouhání 
jsem do mých prvních tanečních hodin chodil se zafačovaným palcem 
na hrdě vztyčené levé ruce při tanečním držení...
Co byste chtěli vzkázat lidstvu?
Oba jednotně vzkazujeme: Choďte na živé akce a navštivte stránky 
ŠáMOLL a ŠunDUR
Díky za rozhovor



Orientační program: 
 20:10–21:00 Rockles
 21:10–22:00 ŠáMOLL a ŠunDUR
 22:10–22:50 Původní Bureš

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 51, vychází 14. 11. 2019

Nová píseň Původního Bureše

PÍSEK
 (Fumas/Fumas)

Na okně usíná moucha
v koutě spí houpací kůň

už ani soused rádio neposlouchá
tohle je podivnej dům

A já se nikoho nebojim
nikdo se nebojí mě

a doufám že všechno ustojim
snad ještě není tak zle

Na fotce zívá pes
směje se na pána

Rudolf Hess a Mladá fronta dnes
a tlustá fata morgána

A já se nikoho nebojim
nikoho nezajímám

ten obraz je krajina po boji
ve které poslední a sám

zůstane se svojí vlajkou
lodí a posádkou

na mléčné dráze potká se s Lajkou
uvidí zlaté prasátko

A já se nikoho nebojim
v prostoru a mimo čas

jsme písek do každého soukolí
byli jsme a budem tu zas

Posléze se v křesle pro hosta usadil Karpo Marks, baskytarista 
kapely The Rockles.
Jak se ti sedí?
Již podruhé u vás pohodlně.
Co je u Vás nového od vašeho posledního vystoupení na kabaretu?
Ramon má novou kytaru a nové kombo Vox. Konečně si pořídil něco,
po čem celý život toužil... Číra Mížek se také chlubí novým aparátem.
David dostal k narozeninám činel. A já mám nový účes...
Můžeš představit kapelu?
...výše už se tak vlastně stalo.
Od kdy spolu v této sestavě hrajete?
Hráli jsme od 1991 do 1997. Pak jednorázově 2012 u příležitosti
dvacátého výročí prvního koncertu. Od roku 2014 zkoušíme téměř 
pravidelně jednou týdně.
Jak jsi na tom se zelím? Kupuješ, nebo krouháš?
Zelí jím, ale méně jej kupuji. Podivný paradox, ale je tomu tak.
Zkrátka se ke mě vždycky nějak dostane, aniž bych je pořídil.
Krouhání jsem byl svědkem u prarodičů, hezká činnost...
Nějaký zajímavý koncertní zážitek? Myslím z vašeho hraní...
Jednou jsem omylem nechal staženou tónovou clonu na basovce
a najednou jsem se slyšel a nemusel přidávat volume.
Od té doby to tak mám nastavené a zvuk kapely funguje.
Co v současné době posloucháš, na co koukáš, co čteš?
Moje milá mi koupila nejnovější desku Paula McCartneyho
Egypt station. Baví mě, Sir. A jeho předchozí Kisses on the bottom je 
výborná...
Včera jsem koukal na film o Woodym Guthriem. A chystám se číst 
o Harrisonovi.
Co chystáte do budoucna?
Máme dalších nejméně deset písní, rádi bychom je zaznamenali. Patrně 
se tomu budeme věnovat čas ve zkušebně, abychom to vypilovali...
Co bys chtěl vzkázat lidstvu?
Nepraste planetu, myslete a nebuďte na temné straně Síly.
Díky za rozhovor


