
V jakémsi kusu papundeklu si vydala – také vlast-
ním nákladem – své novější písně Jana Šteflíčková, 
která „je v oběhu“ na české scéně už pár let (debut 
Jablečno vyšel v roce 2007). Zdá se, že zpěvačka 
a herečka z pražské Ypsilonky dlouho zkoušela najít 
stylovou polohu, která by jí byla vlastní. Zkusila to 
s kapelou, dnes hraje sama. Prošla hovory s velkými 
vydavatelstvími, která by ji patrně přijala do svého 
opatrovnictví, kdyby odložila většinu své osobitosti 
a zkusila se stát „českou Sheryl Crow“. Šteflíčková 
místo toho zůstala Šteflíčkovou, ohrávala si nové 
a nové písně před publikem – a postupně se jí sklá-
dala vize desky. Je překvapivá.
Předně: těžko si vzpomenout, pro kterou uvážlivou 
autorku u nás hraje tak důležitou roli rytmus a bicí 
nástroje, skrze které jako by se pořád ukotvovala 
k zemi a k tělesnému prožitku. Dál: když si poskládá-
me snění o dosud nepotkaném otci svého dosud ne-
zplozeného dítěte, pozorování unavených barových 
krásek, ale taky pražské Vietnamky u stánku, po-
tom tady máme přirozeně ženské album, vycházející 
mnohem spíš z hlubšího osobního vnímání než z ně-
jakých feministických názorových platforem. Tahle 
deska (vlastně bez názvu, pojmenovaná jen Jana Šte-

flíčková) se prostě povedla: ať už ji chceme brát jako 
kolekci písní, anebo jako svědectví, co jsou podstatná 
ženská témata v dnešních Čechách.
Její autorka má ráda otřískanou Prahu mimo cen-
trum a její figurky: tady taky riskuje a její portréty, 
jako je ten o bezdomovci jménem Mína/, jsou trochu 
barvotisková idyla, odvar z Hrabala. Šteflíčková (za-
tím?) nepíše vybroušeně, na to je moc instinktivní 
typ: ale celkové gesto desky, naprosto přístupné a roz-
manitě popfolkové, je strašně příjemné. Podílí se na 
tom i jakýsi klid v hlase, s nímž se v dobrém kontras-
tu tluče všechna ta fyzická verva: Šteflíčková dostane 
kmenové bubnování i do vánoční písničky, protože ji 
zpívá z africké perspektivy. Kapitolou pro sebe je pak 
podivuhodná písnička o domácím násilí Když můj 
táta country hrál: zdá se, že country s reálným nási-
lím spojil dohromady před Šteflíčkovou jen Quen-
tin Tarantino v Gaunerech. Zkrátka: česká distribuce 
alb je dnes. trochu nevyzpytatelná, ale po Šteflíčkové 
v papundeklu je velmi doporučeno se pídit. A jestli se 
přátelíte s nějakými českými Vietnamci, řekněte jim, 
že tu o nich vznikla konečně první velká píseň.
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Domácí násilí v rytmu country


