
MATEŘSKÁ.COM

Mateřská.com je projektem zpěvaček Lenky Jankovské a Báry Vaculíkové. Shrnuje jejich pocity a 
zkušenosti v rolích matek, které se snaží skloubit své hudební ambice s mateřskou "dovolenou". S 
humorem a ironií rapují a zpívají o mateřství bez růžových brýlí. Celý projekt odstartovala před pěti
lety Laktační psychóza, která reagovala na jejich účast v soutěži Hlas Československa. Klip k písni 
se stal virálním videem a internetová komunita se na debutové album Laktační psychóza složila 
veřejnou sbírkou. CD se tak stalo prvním crowdfundingovým projektem v České republice.

Dnes má Mateřská.com na kontě 8 videoklipů, které na youtube vidělo přes dva miliony diváků. V 
listopadu 2018 vydaly zpěvačky druhé album Automatka, které pokřtila herečka Simona 
Babčáková. Pilotní singl a videoklip Automatka, který produkoval Jiří Burian alias Kapitán Demo, 
vyšel v březnu 2018 u Warner Music.

Živé vystoupení kombinuje písně z alb Laktační psychóza a Automatka s osobitým humorem 
zpěvaček. Je možné ho vizuálně obohatit o projekci videoklipů.

K dalším aktivitám Mateřské.com patří hlasové dílny spojené s rodinnou dovolenou u moře - 
Mateřská.com u moře a hlasové dílny pro děti - Mateřská.com dětem.

Lenka a Bára se poprvé potkaly ve zkušebně v roce 2000 a od té doby se společně účastnily řady 
hudebních projektů. Jejich talentu využili při studiové práci i naživo mnozí hudebníci. 
Spolupracovaly např. s Chinaski, Janek Ledecký, Michal Prokop, Michal Dvořák, Bow Wave, 
United Flavour, Hypnotix, Jan Burian, Jiří Burian, Eggnoise, Tata Bojs aj. Vedle svých sólových 
projektů Lena Yellow a Diva Baara se již 15 let věnují vokální tvorbě se skupinou Yellow Sisters, 
se kterou vydaly sedm alb a koncertovaly po celém světě. Jejich největším úspěchem bylo 
vystoupení pro zpěváka Bobbyho McFerrina, účast v cestopisném dokumentu Nová Evropa očima 
Michaela Palina, hodinový pořad na rádiu BBC v Londýně a ocenění Golden Diploma na soutěži 
vokálních souborů v rakouském Grazu.

Mateřská.com oficiální videoklipy:
Laktační psychóza:
https://www.youtube.com/watch?v=rklUthIgU4w
Vylitá:
https://www.youtube.com/watch?v=KcLTJy7iNko
Gangsta matka:
https://www.youtube.com/watch?v=WoD1UAZRyK0
Slavík:
https://www.youtube.com/watch?v=6ySeF3sEwdk
Den blbec:
https://www.youtube.com/watch?v=HKyXPnqYIYs
Skutečně zdravá škola:
https://www.youtube.com/watch?v=lAVCBDrFQh8
Automatka:
https://www.youtube.com/watch?v=-4Y4_gNKtcY&t=4s 
Social Boogie:
https://www.youtube.com/watch?v=oPJbE0gAlyU 
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