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Rebel Snapshot + optika: riot grrrl 
 

Face Tigers a Stillknox 
Parukářka, vrch sv. Kříže, Žižkov. 

12. 8. 2010 
Pavla Jónssonová 

 
Spěchám Žižkovem od autobusu v Koněvovce, kolem Jaroslava 
Haška na koni z pivních trubek, minu Husův sbor, kde zkoušívá 
kapela Žižkovský dezert. Přede mnou rázuje vysoký potetovaný 
kluk v sukni, za mnou holka s dreadlocky doprovázená velkým 
psem. U Riapsu odbočíme na schody a stoupáme kolem graffiti 
pomalovaného bunkru ve skále, kde občas taky bývají koncerty. 
To už máme půlku kopce za sebou. Nahoře se vesele rvou psi 
kluberů, popíjejících pivo na zídce. Je polovina srpna, ale tráva i 
stromy ještě smaragdově září. Ve slunci, zapadajícím za Pražským 
Hradem, vidím hudební antropoložku z Columbia University 
Daphne Carr. Představuje mě klukům ze Silver Rocket a DJ-ovi 
Radia Wave Craigu Duncanovi, co pořádá koncerty nigerijských 
hudebníků v klubu na střeše Kotvy. 
Jdu si pro pivo do stánku vedle hlavní dřevěné boudy s velkými 
okny, kde už probíhá koncert předkapely Face Tigers. 
Parukářka vznikla v chaosu po roce 1989, kdy parta nadšenců 
nelegálně přistavěla k parkovým záchodkům srub a začala v něm 
pořádat občasné koncerty. Praha 3 vydala v roce 2007 nařízení 
zbourat a přestavět hygienickým předpisům neodpovídající chatrč, 
ale petice s pět a půl tisíci podpisy rozhodnutí na nějakou dobu 
zastavila.  
Pivo se čepuje jak uvnitř, tak ve venkovním stánku. Ten je 
vyzdoben poznávacími značkami aut, visí tu pozvánka na nedělní 
open mike od čtyř hodin (kytara a mikrofon k dispozici) a pokyny, 
jak získat pivo – buď s padesátikorunovou zálohou do skla nebo do 
kelímku za dvě koruny. Předběhnou mě dvě postarší paní s 
umělohmotnými tričky a vlasy ze sedmdesátých let. Alternativní 
výčepák je obsluhuje s respektem. Sednou si ke stolku, odkopnou 
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psy, zápalí cigarety a užívají si výhledu na Žižkovskou věž a 
Hradčany. Vezmu si kelímkáč a jdu se podívat dovnitř na Face 
Tigers.  
                                                                                                                                             
U zvukařského pultu stojí Jarda Švec Umělec, známý z působení 
v kapele Ženy a z textu Visacího zámku Známka punku. Face 
Tigres jsou nová kapely Elišky Kohoutové ze Stillknoxu. Hraje s 
ní Jana Zuzjaková (působící v různých kapelách, např. Ricksha) na 
bicí, basák Ron RaBob z Dead Souls a Black Mummy a zpívá 
Thor Garcia, autor kontroverzních literárních děl. Publikum bouří a 
zvukař odráží divoké tanečníky sápající se s výkřiky volume 
doprava na jeho aparát. V bitevní vřavě vybíhám ven za 
popíjejícími a pokuřujícími kamarády. Daph do sebe láme temnou 
tekutinu a směje se: I‘ve been drinking Kofola like there´s no 
tomorrow. Probíráme její včerejší creative commons (1) akci 
Kundolabu, pozůstávající z natáčení cover verzí oblíbených songů 
na použité kazety a následné distribuce zdarma v distros jako Polí 
pět. 
 Oknem je vidět, že se uvnitř zatím chystají Stillknox. Běžíme 
dovnitř, abychom nezmeškali úvodní hit kapely. Něžná tříhlasá 
úprava básně pro děti J.V. Sládka a capella Znám křišťálovou 
studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol, 
rudý vřes/ tam ptáci, laně chodí pít, pod javorový kmen/ty ptáci za 
dne bílého, ty laně v noci jen přivede publikum do varu, takže 
následný grungeový výbuch souzní s blaženým řevem diváků.  

Eliška Kohoutová, studentka Fakulty humanitních studií, se 
vypracovala na nejlepší elektrickou kytaristku, co kdy tahle země 
měla. Její hra není založena na dlouhých sólech, ale přesnosti, 
hutnosti a barevnosti. Je také konceptuální matkou projektu. Její 
anglické i české texty mají široký záběr od filosofických témat 
(Brighter the Light) po aktivistickou riot grrrls platformu (viz 
úryvek písně Stillknox, vysvětlující dadaistický název skupiny 
(When the air is still-knox down the pill) s textem pod notovou 
osnovou: jsme sestry vržené do vesmíru,/ měsíc nad námi osvěcuje 
naši vznešenost: 
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a pseudo lidové písně jako Kebych mala, jejíž text, vložený do 
původní české vánoční koledy, složila zpěvačka kapely, Zuzana. 
Sestřenice Eldy, baskytaristka Hana Blažíková, je profesionální 
pěvkyně i instrumentalistka, požehnání i prokletí kapely, neboť její 
angažmá prakticky znemožňuje koncertní činnost. Frontmankou 
show je pozornost strhující zpěvačka Zuzana Beránková, zdravotní 
sestra z bohnické léčebny: expresivní projev sexuální bohyně  
způsobuje publiku jeden orgasmus za druhým. Skupinu doplňuje 
bubeník Ing. Jiří Hladík, řečený Atlet Fucker. 
 Stillknoxu se na Parukářce daří vytvořit zvukovou loď, která 
odnáší osazenstvo klubu do dimenze energie. Společný prožitek 
rozkoše, vtipný nadhled nad sexuálními tématy, nádherná divoká 
děvčata vytvářejí dojem svobodného prostoru „nás buřičů“, 
radostně si užívajících variací na rebelskou strunu.  
Vrcholem koncertu je píseň Memories, kdy evokační síla 
vzpomínek vyvolává katarzi. Z koncertu odcházíme jako po hodině 
terapie a smaragdový park, zářící Pražský hrad a Žižkovská věž  
jsou kulisou pro pocit, že tohle je nejkrásnější chvíle a nejkrásnější 
místo na světě. 
 
 
(1)cc creative commons, typ licence, kdy si autor určuje možnosti 
sdílení vlastního díla, ČR přistoupila k cc v roce 2009.  
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Optika:  
Riot grrrl  
Tato radikální hnutí, reagující na mizivý vliv žen v rámci hudební 
alternativy, začalo v roce 1991 na festivalu Pop Underground 
(IPU) v universitním městečku Olympia ve státě Washington 
v USA (Women in Rock, 457). Během dívčího dne vystoupila Jean 
Smith z Mecca Normal a řada dalších hudebnic a básnířek a začala 
se kapitola „dívčí rockové revoluce“. Ta pozůstávala v zakládání  
hudebních skupin (Bikini Kill, Bratmobile, Babes in Toyland, 
Lunachicks, Le Tigre, Huggy Bear, L7, Sleater Kinney), zinů a 
časopisů (např. Revolution Girl Style Now, Girl Germs, Malefice), 
festivalů, večerů poezie, psaní manifestů, vyzývající děvčata 
celého světa k sesterství a zavržení žárlivosti jako „zabijáka dívčí 
lásky“ (2). Často šlo o dívky, které zažily sexuální násilí v rodině, 
utekly, protloukaly se životem a přežívaly pomocí prostituce 
(Sister Spit). Skupinová dívčí soudržnost pro ně představovala 
záchranu. Otevřené debaty o incestu, znásilnění a sexualitě 
pomáhaly překonat izolaci a odcizení. 
 Hnutí trpělo silnou medializací, která sice jejich příběhů 
zkreslila a trivializovala, ale jasné bylo zpochybňování tradičních 
představ ženskosti, odmítnutí technická virtuozity jako nezbytného 
předpokladu kreativního úsilí, což je běžný punkový DIY etos, ale 
s feministickým nádechem. Dalšími cíli bylo vybojovat prostor,kde 
by se mohly dívky svobodně projevovat, také před pódiem 
vytvoření „holčičího kotle“, aniž by byly umačkány svalnatými 
punkery, lesbický prvek a spojení s homosexuálním punkovým 
homocore/queerchore hnutím.  

V České republice anarchofeministky založily pod vlajkou 
riot grrrl první zine Bloody Mary (2000-) 
 
 
 
Box 1.:  Hélène Cixous *1937 společně se semiotičkou Julii 
Kristovou a Luce Irigary psaly v sedmdesátých letech o vztahu 
sexuality a jazyka z hlediska poststrukturální feministické teorie. 
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Její nejslavnější esej Smích Medúzy (1976) říká, že původním 
jazykem ženy je hudba a že je třeba, aby se žena napsala a 
vstoupila z nevědomí na scénu dějin. 
 
(2) Manifest Bikini Kill 1991: Kathleen Hanna působila díky své 
erudici jako nejuznávanější mluvčí hnutí. Volala po zakládání 
skupin riot grrrl po celém světě, dokud nedojde k systémové 
změně, umožňující ženám participovat v hudebním životě.  
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