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Zpévákskupiny MichalTučný revival band Lubomír Zalubil Regionu říká:

Nic na světě nenahradí tradiční
českou kuchyni
rOUÁŠ MACHÁLEK

Frýdlant nad Ostravicí - Llu-
bomír Za]ubil z ffidtantu nad
Osťravicí je muzikant tělem i du-
ši. V současné době jej lidé mo-
hou vídávat při vystoupení
foýdecko-mistecké skupiny Mi-
chal Tučný revival band, ve kte-
ré zpivá. Více prozradil v násle.
dujícím rozhovoru.

Kdř jste byl dítě, čím jste chtěl
být?
Myslím, že ničím nepřekvapim,
když řeknu, žejako klukjsem
chtěl být popelářem, pak pilo-
tem a tak dále.

Jaký jďe byl ák?
Ne nijak výjimečný. Nórmální
dvojkař až trojkař. Vždycky
jsem vystačil s tím, co jsem si
zapamatoval z r4ýkladu učitele.
Nepamatuji si, že bych se někdy
nějak zvlášťučil do školy. Radě-
ji jsem Ehal s klukama venku,
později za holkama.

Proč děláte práci, kterou máte?
Jsem vyučený mechanik strojů
azařtzeni. osud a shoda okol-
nostímě zaváIy úplně jiným
směrem. Navic jsem vždycky
víc všechno okecal, než manu-
álně odpracoval.

Jsou chvile, kdyjste s tím chtěI
selcrout?
To ano! Tak obden. V dnešní do-
bě je obchod velmi náročný ve
všech oborech. Je spousta kon-
kurence, i té nekalé. Bohužel.

Kde neivíc naberete sily,jak rela-
xujete?
Naštěstí mám druhé zaměsbráňí
i s koníčkem zároveň, a tím je
muzika. Relaxace je v kapele
anebo doma s rodinou. Popřípa-
dě sport, hory a tak dále.

Vzpomenďe si na semámeníse
wou životní partnerkou?
Určitě! Jsem muzikant - čili jak
jinak než na koncertě mé bývalé
kapely. Láska na pnmí pohled.
Navíc má žena má v genech-
pečovatelské sklony. Já byl v
té době před operací kolena, a
tak jsem docela slušně kulhal.
Myslím, že tohle právě zabra-
lo.

Děti, to jsou starosti i radosti...
Tohle plati na 1sto procent.
Myslím, že každý,kdo má děti,
mi to potwdi. Tohle určitě není
ťřeba nijak zvlášť rozebírat.

Sportujete? Kte4ý spoÉ vás baví?
Snažím se sportovat a bavi mě
to. Jř přes deset let chodím
pravidelně jednou ťýdně
na squash. Baví mě

ni. Dostaljsem
se z toho nej-

horšihojenom
díky rodině, mu-
zice a pár nej-
blřších přá-
tel.
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ťýdně si wjdu na Ly-
sou horu. Mám to ve Frýdlantě
,,pod nosem", tak je škoďa to-
ho nevyržít. Jinak v létě kolo
a občas vpazim s kamarády
na vodu.

Jaká kulturní událost vás
v posIední době zaujala?
S kapelou jsme vlastně pořád na
nějaké kulturní události, tak
nevím, jestli si teďna něco mi-
mořáďného vzpomenu. Y kaž-
dém připadě se letos v srpnu
moc těším na stodolu Michala
Tlrčného do legendárních
Hoštic. Je to jeden zpejvětších
country festivalů v cR a letos
pozvali i nás, čehož si s kapelou
ve]mivážíme.

Máte něiaké oblibené míďó ve
městě (obci, regionu)?
Asi opravdu Lysá hora. Dřív
jsem jenom kroutil h]avou nad
těmi ,,magory", co pořád lezou
najeden a tenbýž kopec. Nero-
zuměl jsem tomu. Dneska jsem
úplněstejný,,magor" i já. Miluji
to místo. Je to opravdu magická
hora.

Go byste v ávotě nechtěl zažít?
Bohužel, to nejhorší mě v životě
už potkalo. Před necelými třemi
letyjsem přišel o syna. Jak se
říká, co vás nezabije, o vás posí-
lí. Myslim, že h]ubší dno už ne-

Která historka vás v poslednídobě
pobavila?
Byljsem s rodinou na dovolené
v Budapešti. Kdyžjsem si
takhle na hotelu hověl v okně a
koukal na Dunaj, nevěděljsem
v tu chvíli, jestli mě šálí zrak či
co? Zkrátkav řece plaval auto-
bus. Po chvilce ten autobus vy-
jeI normálně na břeh a pokra-
čoval po cestě. Kdyžjsem se
tím pochlubil kamarádům, tak
tomu nikdo nechtěl věřit a po-
dezřívali mě zpožiti omam-
ných Iátek (gnfu h). Zkr átka
v Budapešti plavou autobusy
v Dunaji a zároveňjezdí i po
cestě.

Vaše nejoblíbenějšíiídlo? Vaffte si
ho siám?
Musím se přizrrat, že rád vaŤím,
a o to raději, když to pak něko-
mu chubrá. Já osobně rád
ochutnám i zahraniční kuchyni.
Z totroto mám nejraději ital-
skou. Ale nic na světě nenahra-

dí českou kuchyni. Svíčková,
vepřo knedlo zelo nebo řízek.

Co děláte, když na vás přijdou
chmury?
Chmury občas přijdou na kaž-
dého. Kdo má děti, a jsou-li
zdravé, tak chmury velni rych-
le přeletí. Jinak, jak už jsem se
zmiňoval - nejlepším lékem na
jakékoliv minfuáky či chmury
je dobrá muzika a par dobrých
přátel, se kterjmi si máte co
říct.

Který modernípřístroi byste ože-
lel?
Jsem běžný uživatel internetu,
počítače či mobilniho telefonu.
Mnohdy s těmi,,krámy* dost
zápasim. Často si říkám,řElétA
jsme byli bez toho, tak bychom
klidně byli zas. Ovšem reálně si
například práci bez internetu,
e-mailu, mobilu a podobně
představit neumím. Vývoj neza-
stavíte. To se nedá nic dělat.


