
podě, kde se scházeli a debatovali. 
Až se jim okolí posmívalo, že jen 
mluví a nehrají. Že akorát můžou 
hrát na svatbě nebo na pohřbu... 
Tehdy se jmenovali Tublat. A je- 
likož byla populární Moravanka, 
začalo se jim říkat Tublatanka.  
Poprvé se však ukázali až na festi-
valu Mladá vlna, kterou organizo- 
val Richard Müller, což bylo z kra- 
je roku 1983. Koncert měl velký 
úspěch, protože kluci hráli poměr-
ně novou, neotřelou hudbu, a ještě 
navíc v krojích. Pak je oslovilo vy-
davatelství a už to byla skutečná 
kapela a začal kolotoč.

Jak bylo obtížné sehnat ty kroje?
Ani ne. Kluci si je tenkrát půjčili 
někde ze souboru Lúčnica a k tomu 
si našili ty metalové doplňky.

Když Maťo zakládal kapelu, asi  
ho nenapadlo, že bude fungovat 
takhle dlouho...

Určitě ne. My jsme se o tom moc-
krát bavili na cestách. Samozřejmě 
že měl nějaký cíl a sen, bez toho by 
to ani nešlo, ale že se to dostane do 
takových dimenzí, tomu určitě ne-
věřil. To se opravdu nedá předvídat. 
Rád bych podotkl něco, co by ti asi 
Maťo neřekl. Ďurinda byl vždycky 
lídr Tublatanky. Od začátku a jen 
díky jeho pracovitosti je kapela tam, 
kde je. I přesto, že tam bylo víc sil-
ných osobností, včetně Martina Sar- 
vaše, on byl vždy hlavní tahoun. 
Ďuro Černý měl velké charisma, 
Paľo Horváth skvělý hlas, Sarvaš 
napsal úžasné texty na představy 
Maťa, které už nikdo nezopakuje, 
ale všechno táhl Martin Ďurinda. 
Nebýt něj, nikdo by ty ostatní lidi 
neznal. Tohle by ti Maťo neřekl, ale 
já to tak jednoznačně vidím.

S jakými pocity Maťo vlastně zaklá-
dal kapelu? Co bylo tím hlavním 
motorem?
Bohatství to určitě nebylo. V té  
socialistické době určitě rockovou 
hudbou nešlo zbohatnout. Jedině 
hrát někde na Západě v baru...  
Většina muzikantů v té době byla 
inspirovaná hudbou, která pocháze-
la z Anglie a USA. A to byl asi ten 
největší hnací motor. Zkusit dělat 
vlastní skladby a přiblížit se svým 
vzorům.

Čím si vysvětluješ, že vás lidé  
stále chtějí?
Poznají, že to děláme poctivě. Že 
nás to stále baví i po těch letech  
a jdeme do toho naplno. Kdyby-
chom to jen předstírali nebo kon-
certy šidili, lidi by to vycítili a dali 
najevo. Občas nám sice někdo na- 
píše, že stará sestava byla nejlepší,  
a já jsem z toho kdysi měl tak tro-
chu mindrák, ale to jsou ti, kteří by 
na koncert stejně nepřišli. Mají už 
své pohodlí a nikam se jim nechce. 
Tublatance se naštěstí daří oslovo-
vat novou generaci fanoušků. Není 
výjimkou, že už na nás chodí děti 
našich starých fandů. 

Nejhorší období
Jaké období považuješ pro Tubla-
tanku za nejhorší?
Těžko říct, kdy bylo nejhůř. Jestli 
když odešel Paľo nebo Ďuro, ale 
určitě nejděsivější bylo, když zemřel 

Jožko Dubán. Ten nám chybí nej-
víc. Když odešel, nechtělo se nám 
nejen hrát, ale vlastně vůbec nic. 
Strašně moc nás nakopli fanoušci, 
kteří nám psali, že musíme  
jít dál. Možná právě to nás 
nějak semklo, uvědomili 
jsme si, že si vážíme 
jeden druhého a že 
musíme pokra-
čovat. 

A kdy na 
tom na-
opak byla 
kapela 
nejlíp?
Nejlepší 
období 
bylo okolo 
sametové 
revoluce. 
Já jsem to 
zažil jako 
posluchač. 
Tublatanka teh-
dy strašně moc 
morálně získala. 
Byla to odvaha, vy- 
stoupit na demonstra- 
ci a půjčit aparaturu, protože 
tam skutečně mohlo jít o život.  
Pak jsem Tublatance dělal rok tech-
nika, takže jsem zažil tu velkou slá- 
vu i uvnitř kapely. Pro mě osobně  

bylo krásné období, když jsem vy-
hrál konkurz a nastoupil jsem do 
své oblíbené skupiny jako její člen. 
Vlastně se mi splnil sen...

Kromě DVD 25 let jste nikdy  
nevydali klasické koncertní CD. 
Proč?
Asi nebyl důvod to dělat. Ale je 
fakt, že bychom nějaký živák vydat 
mohli. Na jedné straně jsme rádi, že 
fanoušci dávají na YouTube různé 
skladby z koncertů, na straně druhé 
tam zvuková kvalita není vždy nej-
lepší. Takže s tím trochu bojujeme... 
Jde taky o to, že Maťo je absolutní 
perfekcionista, a proto preferuje 
studiové nahrávky.

Nový virus
Na aktuální výběrovce máte sklad-
bu Nový virus. To je úplně nová 
písnička, nebo jste ji měli někde 
v šuplíku?
Ne ne, je to úplně nová věc. A jak 
vidíš, neskládáme písničky jen  
o lásce, ale i o současných věcech, 
které se odehrávají okolo nás. Chtě-
li jsme napsat píseň o realitě, o té-
hle konzumní společnosti, kde se 
lidi jen přežírají a jsou otroci svých 
počítačů. Ztrácejí kontakt s okolím, 
všechno řeší přes maily, telefony,  
je to o degenerování vztahů. Jen 
mamon, móda, auta... Právě na

tuhle skladbu doděláváme klip, kte- 
rý ten text ještě podtrhne.

Dá se podle téhle písně odhadnout, 
jak bude znít další řadová deska 
Tublatanky?
Ano. Řekli jsme si, že už nebudeme 
poplatní médiím. Jeden čas nás vy-  
davatel tlačil k jisté vstřícnosti vů-
či rádiím, abychom udělali skladby, 
které zapadnou do rozhlasového 
formátu. Udělali jsme to, a stejně 
nás nehráli. A navíc to fanoušci 
vycítili... V první řadě musíme být 
spokojení my a naši fanoušci. Jsou 
takové kapely, které to dělají cíleně, 
tým okolo nich jim řekne, jaká slo-
va mají dát do textu, co mají mít  
na sobě a co říkat v rozhovorech, 
ale z toho je mi na zvracení. My 
děláme hudbu pudově. A je jedno, 
jestli skladba bude mít jednu mi- 
nutu, anebo pět. 

Bude na nové desce desátý díl 
Šlabikára?
Určitě ano! Je to náš kolorit.

Jak vypadá případná spolupráce 
s Martinem Sarvašem?
S Martinem jsme stále ve styku. 
Píšeme si, voláme si. V současnos- 
ti dělá v diplomatických službách 
v Berlíně. Určitě mu pošleme pár 
skladeb a poprosíme ho, aby nám  
je otextoval.

Nějaké skladby asi zase otextuje 
paní Mirka Ďurindová...
Určitě. Je to výhoda, mít doma  
textařku. Mohou spolu vše kon- 

zultovat. Ona ho za tu dobu,  
co jsou spolu, dokonale 

poznala, zná jeho duši  
a ví, o čem přemýšlí 

a jak vidí věci  
okolo sebe.

Maťo se až ve 
zralém věku 
oženil a má 
dvě děti.  
Jak mu to  
    z tvého 
      pohledu  
       změnilo  
       život?
    Zásadně. 

Objevil nový 
svět, novou 

dimenzi. Kdysi 
z koncertů nikdy 

nespěchal. Mě pře-
mlouval, abych zůstal, 

nejezdil jsem za rodinou, 
abych si to užil. A dnes je 

první, který ujíždí domů... On si 
rodinu užívá, v dětech se doslova 
vidí. Někdy si říkám, že Mirka  
má děti tři. Maťo je věčný  
mladík. 

V
recepci se právě na-
cházel baskytarista 
Juraj Topor, a ačkoliv 
byly připravené otáz-
ky jasně mířeny na 

jediného zakládajícího člena, chari-
smatický Ďuro se s přehledem ujal 
jejich zodpovězení. Nakonec ve 
skupině je už dvacet let a s kapelní-
kem jsou jako bratři. Nahlédli jsme 

tak na šéfa Tublatanky pohledem 
druhé osoby, což přineslo dosud 
nepoznané skutečnosti.

Letos slavíte třicet let. Jak budou 
ty oslavy probíhat a co všechno 
chystáte?
V podstatě jsme už začali. Vydali 
jsme výběrovou desku Cítím sa 
fajn, která je průřezem naší tvorby 

za posledních patnáct let. Je to 
vlastně pokračování dvou před- 
chozích výběrovek, které mají  
i podobné obaly, což byl záměr. 
Chystáme další překvapení, ale  
zatím o nich nechci moc mluvit, 
protože ve hře je několik variant. 
Například se rýsuje, že bychom na 
letní festivaly vzali jednoho nebo 
dva speciální hosty. Na podzim pak 

chceme udělat česko-slovenské tur-
né, nějaké větší sály nebo haly. Přáli 
bychom si udělat z narozeninového 
turné záznam a pak jej vydat na 
DVD. Maťo by letos chtěl stihnout  
i novou řadovou desku. Těch plánů 
je fakt hodně, ale jsme dost vytíže-
ní, tak nevím, jak se nám to vše 
podaří zvládnout.

Budete mít nějaké předkapely? 
Nebo třeba hosty z řad bývalých 
členů?
Určitě budeme mít nějakou mladou 
předkapelu, která je nám žánrově 
blízká. Co se týče původních členů, 
já byl vždycky takový iniciátor této 
myšlenky. Ale bohužel jsou tam 
rozdílné názory, takže to asi neklap-
ne. Ti lidé se tak vzdálili od sebe 
navzájem, že to bude zřejmě ne-
možné.

Jde taky o to, jestli by na to ještě 
dnes měli jak fyzicky, tak  
hráčsky.
To nebudu komentovat. Ať si každý 
udělá obrázek sám, po těch událos-
tech, co se staly. 

Podle jakého klíče budete vybírat 
písničky na turné? 
My jsme kapela, která se snaží co 
nejvíce uspokojit naše fanoušky. 
Hrajeme takové best of, které dopl-
ňujeme novými písničkami nebo 
čas od času oprášíme dlouho ne-
hrané skladby.

Třicet let na turné
Tublatanka vznikla v roce 1982, 
proč tedy slavíte třicáté výročí až 
letos?
Ono je to trošku zvláštní, protože 
chlapci se nejdříve potkávali v hos-
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TUBLATANKA
TřiceT LeT V rocKoVém Kroji
TexT  BOhOUš NěmEC      foTo  ARChiv KAPEly

Člověk míní a děti mění. Druhý den po parádním vystoupení v pražské Retro Music Hall 
autor tohoto rozhovoru vyrazil na desátou ráno do hotelu Olympik, aby se v jeho útrobách 
sešel s lídrem Tublatanky Martinem Ďurindou. Až na místě se však dozvěděl, že Maťo 
musí rychle odjet domů, neboť jeho malá dcerka onemocněla. 

DěLáme hUDBU pUDoVě. A je  
jEDNO, jEstli sKlADBA BUDE mít 
jeDNU miNUTU, ANeBo pěT.


