
 

Kapela Je na malinách – BIO 

Pražská, čtyřčlenná kapela Je na malinách hraje vlastní tvorbu s českými texty, které 

pojednávají o životních zkušenostech – a to především s humorem. Stejně jako ve svých 

počátcích v roce 2009, kdy kapela fungovala jako trio s názvem „Kobylinec“, se i v dnešní 

tvorbě Malin stírají hranice žánrů pop a rock. Kapela tuto žánrovou nevyhraněnost umocňuje 

obohacením klasické sestavy o klávesy, které mají v písničkách většinou výraznou melodickou 

linku.  Posluchač v tvorbě Malin může slyšet ozvěny Mňágy a Žďorp, Wohnoutů, Vypsané fixy 

či Olympicu. Celou diskografii si můžete poslechnout v Bandzone přehrávači. Vedle 

nejnovějšího alba Vysoko nad zemí (březen 2021) a singlu „Lehká ironie“ (březen 2022), si 

můžete pustit čtyři předchozí alba a několik samostatných singlů. K několika písním kapela 

natočila hudební videoklipy, například „Holka blonďatá“ z roku 2013 a „Nespěchám“ z roku 

2018. 

Kapela má na svém kontě bezmála 150 koncertů. Zúčastnila se festivalů jako Ladronka 

fest, Žižkovská Noc, Vítání Jara nebo Show Strahov. Vystoupila také na dalších lokálních 

akcích v rámci ČR (například Léto v Prazdroji, Posázavský reprák, Festival na konci světa). 

Maliny hrají nejen „na pozvání“, kapela koncerty v Praze sama i organizuje, a to především 

v hudebních – rockových – klubech. Významným počinem byla unikátní akce Jasný Fest na 

pražské Dobešce (2018), kde Maliny pokřtily „split-EP“ Došly modré propisky. Na této placce 

se kromě Maliních písní objevily i singly několika spřízněných kapel (Klokain, MamaHotel, 

Jokers a Magnetikum). Kmotrem EP se stal Michal „Majkláč“ Novák, zakladatel Bandzone.cz.  

V letech 2018-2021 se v kapele s úspěchem uplatňoval další nástroj lehce vytrhávající 

tvorbu kapely mimo hranice žánru: saxofon. S ním je ostatně nahrané poslední album „Vysoko 

nad zemí“ i singl „Lehká ironie“. Od roku 2022 však kapela dále pokračuje opět jen s klávesami 

jako čtyřčlenná.  

Své dovednosti se kapela snaží rozvíjet také v rámci hudebních soutěží jako je Skutečná 

liga (cena za Image a projev roku 2022), Výzva pro mladé kapely v KD Bílá Hora (3. místo 

v roce 2022), Kašhe (1. místo v roce 2012) nebo Stárplej v Plzni. Soutěží nejen na podiích, 

ale i v rádiích – na Radiu Beat se v soutěži Naděje Beatu umístila na 6. místě, opakovaně 

https://bandzone.cz/jenamalinach
https://www.youtube.com/watch?v=VIqy_D23Aok
https://www.youtube.com/watch?v=rwas1VG8_i4


ovládla přední příčky hitparády Česká desítka na radiu RockZone. Dlouhodobě soutěžila v 

hitparádě radia Soundwave, na jehož vlnách je dodnes často hrána. 

Ale slovy kapely: „Za největší úspěch považujeme to, že i po letech nás to společně 

baví!“ 

 

AKTUÁLNÍ SESTAVA 

► Miroslav Šimák – baskytara, zpěv 

► Petr Veselý – kytara, zpěv 

► Hana Vítová – klávesy, zpěv 

► Jan Kravka – bicí, zpěv 

 

KOMPLETNÍ HISTORIE NA WEBU KAPELY 

 

 

 

Majkláč křtí na Dobešce split-CD na akci Jasný 

fest (2018). Foto: Daniela Veselá 

 

Oslava 10 let kapely v klubu 007 na Strahově 

(2019). Foto: Daniela Veselá 

Strahov Show 2019. Foto: Juraj Hrenák 

 

Koncert ve středočeských Veltrusech (2019). 

Foto: Daniela Veselá 

https://www.jenamalinach.cz/kapela/historie
https://www.jenamalinach.cz

