
Sex, drogy a folk’n’roll
Oficiálně folkař, nástrojem písničkář, texty punker a hudbou 
cokoliv od country zpěváka přes rockera po rappera. Autor 
protestsongů, rychle stoupající hvězda, miláček publika, ke 
kterému je ale sympaticky drsný a rozhodně mu nepochle-
buje, nenechá se strhnout davem přesně tak, jak o tom zpívá 
ve svých písních. To je Xindl X, hvězda včerejšího Nocturna. 

Před netrpělivé publikum 
přišel muž s kytarou, 
ničím zvláštní, ale na 
první pohled sebejistý. 
Chce svému publiku něco 
říct a nestydí se za to.  
Z toho Xindla je cítit, že 
jeho hudba jde od srdce, že svoje protestsongy nejen zpívá, ale 
že jimi i žije. Narozdíl od Vládi Mišíka, který zpívá většinou o 
tom pěkném, co v životě je, o lásce a o hospůdkách, i když z jeho 
písní občas čiší smutek, Xindl si nebere servítky a staví se k 
životu čelem, zpívá o drsných věcech a předkládá je publiku na 
umaštěném tácku od klobásy, vytaženém z hořícího odpaďáku. 
A že si vystačí jako písničkář jen s kytarou a přitom jeho hudba 
zní opravdu punkově nebo hiphopově, mu může závidět leck-
terý muzikant.

Beňa a Ptaszeck: At Mirov prison in 2009
Tihle dva jsou rození makáči od jižních břehů Mississippi. Obličeje 
osmahnutý ostrým sluncem, který na texaských polích nikdy 
nepřestává pražit, oči zamhouřený i v noci, lacláče celý od bahna  
a ruce jako lopaty. Tihle dva jižani z východu, kterým kouká tráva  
z bot, jsou geniální muzikanti a jejich dřevní muzika nemá v České 
ani Slovenskej republice obdoby. Dvojnásobný bluesman roku  
a kytarista Luboš Beňa je jediným hudebníkem ve slovenské historii, 
který kdy byl pozvaný hrát na americkém jihu. Matěj Ptaszek je 
zase chodícím zázrakem. Na foukací harmoniku začal hrát teprve 
před pár lety a už je z něj letošní objev roku známé firmy Hohner. 
Zpívá nepochopitelným a unikátním kontra-tenorem, který je navíc 
umocněný tím, že Ptaszek někdy zpívá skrz mosaznou trubku  
ze starého gramofonu. V současné době jsou Beňa a Ptaszek v krim-
inále. Naštěstí prý dneska večer plánují z Mírova utéct, aby mohli  
v Telči zahrát. Snad se jim do pytle vejde i jejich poslední album, 
které v Mírově, jako Johny Cash ve Folsom prison, doopravdy natočili.

Bratři Ebenové: Nejtvrdší dřevní muzika na trhu
Historie Bratří Ebenů je poměrně dlouhá, leč na vyprávění nenáročná, tak si to shrňme: své první 
CD kapela vydala v roce 1984, další až po jedenácti letech, třetí po dalších sedmi a poslední aktuální 
album Chlebíčky vyhrálo žánrového Anděla v kategorii folk & country. Algoritmus vydávání desek si 
Bratři Ebenové stráží jako tajný recept. Jejich hudba potřebuje nejdřív uzrát. Jejich hudba se těžko 
zařazuje.  Má charakteristický zvuk, na české scéně s nikým nezaměnitelný. Kytara, klavír, flétna, 
klarinet, sopránosaxofón a další nástroje tvoří dohromady živý organismus všech možných proudů,  
a tak je jejich muzika trochu rocková, trochu jazzová, trochu folková, trochu country. Ostatně  
Ebenové si z žánrových škatulek sami tropí žerty. Se zdravým nadhledem si berou na paškál trampy 
v písni Trampská, nebo folklór ve Folkroreczku. Neotřelé hudební kompozice, nápadité hravé texty  
a humor, kterým se nebojí střílet do vlastních řad, jsou pádné důvody, proč si je přijít poslechnout.

Bratři v triku: Ve třech trikách se to lépe táhne
Svým názvem kapela nepoukazuje na rodinné vazby, ani neparodují Bratry Ebeny. 
Dle svých slov vzdávají hold české škole animovaného filmu a jako svou koncertní uniformu vybrali 
pruhovaná trička. V jejich repertoáru jsou Staré známé fláky od Boba Dylana, Neila Younga, Bena 
Harpera a dalších prokládají vlastními, neméně povedenými písničkami. A přestože jsou jen tři, 
škála nástrojů, které se v průběhu koncertu objeví na pódiu, je daleko širší - od akustické kytary přes 
foukací harmoniku, perkuse, flétnu a klarinet až k baskytaře. Jejich akustický rock zní trochu folkově, 
maličko bluesově a občas i kapku jazzově...

Lidovky a rock v jednom kožichu
Citera namísto kláves, cello místo basy, akustická ky-
tara místo té elektrické. Člověku celý koncert vrtá hla-
vou, co že je tohle vlastně za muziku. Jsou to lidovky, 
ale proboha, jak to hrajou? Písničky, které někteří 
dobře známe, ale v úplně jiném hávu, než jak nám  
je zpívaly babičky, když jsme jim jako malí sedávali 
na klíně. Takhle prapodivný je Njorek. Tři muzikanti, 
kteří se rozhodli vložit své rockerské srdce, prsty, 
ruce, nohy i hlavy do lidovek. A to opravdu osobitým 
stylem. Zpívali a hráli nejenom české lidovky, inspirují 

se ve všech koutech světa, chvíli hráli a “zpívali” třeba i finsky. Více než důstojná příprava na následu-
jící koncert. Njorek opravdu nekonvenčně tradičně roztřásl a rozhořel natěšená rockerská srdce  
v celém publiku. Olin Nejezchleba, srdce kapely Njorek, z pódia po potlesku odešel, aby se zase vrátil, 
tentokrát ale jako host Vládi Mišíka a kapely Etc. I když s Etc včera nepřijel Radim Hladík, stejně to 
celé znělo fantasticky. Publiku byla většina písniček dobře známá, což vůbec nebylo na škodu. Užívali 
jsme si to, jak jen se dalo. A bylo co, Vláďa Mišík s sebou vozí samé výtečné muzikanty. Na několik 
písniček pustil k mikrofónu Olina, a Vláďův nezaměnitelný, melancholicky hrubý a přece tak hladivý 
hlas vystřídal o něco rockersky drsnější, ale neméně uhrančivý zpěv Olinův. Oba dva zpěváci nám 
ale dokázali, že texty známých českých básníků, texty o životě a o obyčejných (a přesto tak trochu 
magických) věcech, které každého člověka potkávají, umí podat opravdu výborně.
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Jana Vébrová: Harmonické vibrace
Písničkářka a harmonikářka Jana Vébrová patří již několik 
sezon k ozdobám našich festivalů i klubových pódií. Oso-
bitá dáma s harmonikou sbírá svým originálním hudeb-
ním projevem ohlasy fanoušků jakéhokoliv hudebního 
žánru. Po mateřsko dovolovací pauze se letos vrátila na 
pódia a v pohodovém tempu pracuje na nových sklad-
bách. „Harmonika má jednu velikou výhodu. Aby ji člověk 
mohl být roven, musí do toho jít naplno. Kdyby tak neudělal, 
harmonika by ho úplně snědla. Navíc to jak ji máte před se-
bou na hrudi, jako nějaký štít, jak ji široce objímáte oběma 
rukama, to je prostě nádhera.“ Sama říká, že ji ovlivnili 
nejrůznější umělci, například Zuzana Navarová, Iva Bit-
tová a Dan Bárta. Inspiruje se kapelami jako jsou Květy, 
Longital, anebo Tara Fuki.
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"Já Tě znám! Ty seš syn Medvěda!  Né, tahle fotka nesmí bejt ve Zpravodaji!"

Zákaz nošení zbraní na koncerty


