
Skupina FunTomas prichádza s debutovým singlom a klipom!  
 
Bratislava 29. novembra – Nová formácia na slovenskej hudobnej scéne prichádza s 
premiérovým singlom a videoklipom. Hudobníci okolo Tomáša Lukačku sa pohrali so 
známou ľudovkou Tri dni ma naháňali (Zbojník) a rekonštrukcie sa dočkal aj pôvodný text 
tradičnej skladby.  
 
Autorom nového singlu je Tomáš Lukačka, ktorý sa postaral o úpravu hudby aj 
textu. 
 
"Inšpirovali sme sa len základným motívom, zdalo sa mi to aktuálne. Veď sa len pozrime, 
koľko máme zbojníkov dnes... Ide o jedno z najfrekventovanejších povolaní na Slovensku. 
Páčilo sa mi, že je v tom stále veľa pravdy, na druhej strane niektoré verše sú pre 
dnešného človeka už nezrozumiteľné, tak som pesničku citlivo upravil. Iné pôvodné 
pasáže sa mi však zapáčili natoľko, že som ich s pokorou prijal. Aj keď dodnes presne 
neviem, ako to bolo s tými lopatečkami." hovorí s úsmevom spevák a autor.    
 
Videoklip sa natáčal v malebnom prostredí skanzenu Starý Klíž. 
 
"Ako to už býva zvykom veľká filmová produkcia prebiehala v rodinnej atmosfére. Už keď 
sme dokončovali skladbu v štúdiu u Sama Kovácsa, vedel som, že je len jedna lokalita, 
kde môžeme točiť - Starý Klíž. Je to miesto, ktoré už dlhé roky buduje môj ujo Gabo 
Rehák, kde ožívajú staré tradície a slávime rodinné jubileá. Dokonca som sa tam aj ženil. 
Aby som nechodil ďaleko, o casting sa postaral bratranec Marek Rehák a samozrejme  
náhodne vybral svoju priateľku a jej kamošky, modelky Renátu a Luciu Janoštiakové, 
Barbaru Čerňanovú a Veroniku Smatanovú.Všetci sme sa tam na jeden deň stretli a trošku 
sa bavili. Pritom všetkom nás točil kameraman Matej Jančár"  
 
Napriek tomu, že žánrovo skladba kapele sadla, skupinu folklórna budúcnosť 
zrejme nečaká.  
 
"Skôr je to taká náhodička, resp. hra osudu. Pesničky píšem už dvadsať rokov a každá má 
svoj príbeh. Zbojník má k folklóru určite najbližšie a je jedna z prvých. Nikto z nás nie je 
ľudovkár, ale samozrejme v hĺbke duše túto muziku všetci cítime. Prišlo mi to ako pekná 
symbolika, že prvý singel bude obsahovať aj niečo tradičné, z čoho vychádza slovenská 
hudba ako taká. Žánrovo sa nevymedzujeme, môžem však prezradiť, že ďalšie skladby 
budú z celkom iného súdka. Niekto možno bude šokovaný, ale nechajme sa prekvapiť."   
 
Keď sa pozrieme na mená hudobníkov, ktorí na skladbe spolupracovali, tak ide o 
celkom zaujímavú zostavu... 
 
"Všetci sme kamaráti, spojili nás rôzne hudobné projekty a životné situácie. S Krížom, 
Maťom Borovičkom a Matejom Krivánkom máme v kryokomore ešte kapelu Hugo Čáves 
Orchestra. Samo Kovács je náš dlhoročný kamarát, koproducent a gitarista, s ktorým to 
všetko v štúdiu nahadzujeme. Miška Fedora poznám snáď od kedy mal 15 rokov a Danko 
Špiner je veľmi šikovný a vnímavý klavirista a kamarát s ktorým sa tiež poznáme dlhé 
roky. Som vďačný, že som mohol skladbu robiť s ľudmi, ktorých mám uprimne rád. Vážim 
si to."  
 
Youtube link nového videoklipu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fEEDFmwJ34A 



 
Viac info na www.funtomas.sk 
 
Tomáš Lukačka (9.6.1983, Bratislava), je slovenský pesničkár, gitarista, textár a skladateľ. 
Svoju hudobnú kariéru začal ako gitarista v inštrumentálnom quartete Rhantisi Franklin, je 
zakladateľom Hugo Čáves Orchestra a momentálne sa venuje autorskému projektu 
FunTomas, s ktorým práve vydáva debutový singel a videoklip. 
 
 
 
 
 


