
Prostřednictvím písniček vyprávěla příběhy už ve čtyřech 
letech. V šestnácti obeslala vydavatelství, ve dvaceti 
natočila první singl a začala vystupovat se skupinou Jelen. 
Před rokem a půl vydala debutové sólové album. Teď má 
Kateřina Marie Tichá vlastní kapelu, těší se na klubové 
koncerty a další cestovatelská dobrodružství. 

text Olivia Boková
 foto Michal Sváček, Mafra
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Kateřina Marie Tichá

16

cityinterview



18

cityinterview

Kateřina Marie Tichá je zpěvačka a básnířka, klidná 
i divoká, odvážná sólo cestovatelka, má ráda samotu i spo-
lečnost, jógu a meditace, miluje češtinu, vyprávění příběhů 
a silné české písně. Osm let zpívá se skupinou Jelen. Její 
kapelou jsou Bandjeez, původně od Davida Stypky. Vydala 
singl, EP a na podzim roku 2020 debutové sólové album 
Sami. Loni na jaře přidala básnickou sbírku Ostrov, co 
chutná jako pomeranče. 

Kateřina Marie Tichá (27)

City Life je luxusní metropolitní měsíčník. Jaký 
máte vztah k luxusu?
Tak jak se běžně pojímá, tedy ať už jde o pohodlí, 
extrémně krásné věci, nebo interiéry, výrobky, zkrátka 
materiální svět, je fajn si k němu vytvořit zdravý vztah 
a třeba si ho i zažít. Nemyslím si ale, že jde o nějakou 
esenci mého života nebo životní potřebu. Luxus, je, 
když mám čas, prostor i � nance na všechno, co chci 
v životě dělat. Na rodinu, na osobní život a zároveň 
na muziku a cestování. To je moje narychlo vymyšle-
ná de� nice luxusu.

Máte v poslední době takový luxus?
Snažím se ho najít. Možná proto mi to přišlo 
na mysl jako první. Rovnám si život, aby se do něj 
vešlo všechno, co potřebuju k tomu, abych byla 
šťastná.

Co v něm teď chybí? 
Protože jsme mimo hudební sezonu, chybí koncerty. 
Obecně se mi postupně daří nastavovat do tako-
vých kolejí, jaké potřebuju. Bohužel to znamená, že 
se musím naučit říkat ne i věcem, které mám ráda 
a baví mě, musí udělat místo jiným.

Nedávno koncerty být nesměly. Jak jste to snášela?
Tehdy jsem byla chvíli po brutálním koncertním 
létě, navíc už asi sedmém nebo osmém v řadě, a byla 
jsem strašně unavená. Zrovna jsem dotočila desku, 
která měla brzy vyjít. Těšila jsem se na to, že s ní za-
čneme koncertovat. Když se to stalo, na jednu stranu 
jsem byla nešťastná, že nepokřtíme desku v termínu, 
že musíme zrušit podzimní turné k ní. Ale zároveň, 
jak jsem byla šíleně unavená a vyčerpaná, velmi mi 
to bezkoncertní ticho pomohlo. Začala jsem být 
za ten čas vděčná.

Bylo snadné se uživit?
Existenčně to samozřejmě bylo těžší. Musela jsem 
začít pracovat víc než dříve v jiných oblastech než 
v muzice, ale z hlediska hudebního nebo koncertní-
ho vyčerpání, které jsem pociťovala, si myslím, že mě 
to zachránilo. Nevím, jestli bych tehdy byla schopná 
do koncertního života s kapelou dát tolik energie, 
kolik do něj dávám teď, protože jsem ji tehdy prostě 
neměla. Vůbec. Díky tomu, že byla vynucená pauza, 
jsem ji zvládla nabrat. Byl to možná krůček před 
vyhořením, což si pojmenovávám až teď.

Přineslo vám to i práci pro Registr pacientů s roz-
troušenou sklerózou?
Pro ten pracuji už delší dobu. V roce 2018 jsem hle-
dala práci. Asi od patnácti jsem vyzkoušela mnoho 
brigád a prací klasicky v ziskovém sektoru, než mi 
došlo, že potřebuji nějakou nadstavbu. A tou je pro 
mě pomoc, neziskový sektor nebo dobrovolnictví. 
Kdybych tehdy měla dostatek � nancí z muziky, šla 
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bych někam dělat dobrovolnici. Původně jsem chtěla 
pracovat se seniory, ale tehdy nebylo nikde volné 
místo, na které bych měla kvali� kaci a zároveň mi 
vyhovovalo. Hledala jsem proto jakoukoliv nezis-
kovou činnost, kde se pomáhá lidem. Registr sbírá 
data od pacientů a já se snažím zajišťovat všechnu tu 
byrokratickou činnost kolem.   

Jak dlouho vznikal materiál na vaši první desku?
Vůbec první moje písničky vznikaly tak před osmi 
devíti lety, ty nejstarší z desky před pěti šesti. Na-
psala jsem 60 nebo 70 písní a z těch jsem vybrala 11. 
Trvalo to tak dlouho, protože jsem nevěděla kudy. 
Nebyla jsem si jistá tím, co dělám, jak to dělat, jak 
psát. Věděla jsem, že jsou kolem mě muzikanti, tex-
taři, hudebníci, kteří dělají naprosto nádherné věci, 
a chtěla jsem aspoň částečně dosáhnout takových 
kvalit. Proto jsem psala, psala a psala, až jsem si tím 

jistá byla. Různí lidé, které jsem potkala, mě popo-
strčili, pomohli mi, posvítili mi na tu cestu. 

Co vás v tvorbě nejvíc ovlivnilo? Vztahy? Cesto-
vání?
Promítá se tam těch pět let mého života, kdy deska 
vznikala. Je tam moje velká láska a velké bolení. Je 
tam zaznamenaný taky veliký konec veliké lásky. 
Moje formování. Člověk se formuje celý život, ne-
jsem rozhodně hotová a nebudu asi nikdy vyřešená. 
Pro mě je to celoživotní lidský úděl. V tom období 
se mi udál takový ten velký krok do dospělosti, i to 
se tam odráží. 

Deska se jmenuje Sami. Co pro vás znamená 
samota? Potřebujete ji?
Rozhodně ano a je to pro mě krásné téma. Na sa-
motu jsem poprvé narazila na konci té velké lásky. 
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Po dlouhé době, třeba po osmi letech, jsem nebyla 
ve vztahu. A najednou jsem toužila tu samotu zažít. 
Zjistit, kdo jsem sama za sebe, bez ostatních lidí. 
Se samotou přichází uvědomění, že je rozdíl mezi 
osamělostí a samotou, že osamělost je něco negativně 
zabarveného, co člověk nechce, a samota je něco, co si 
dobrovolně vybere, protože to k životu potřebuje. Teď 
se mi daří pomalinku dostávat zase někam dopro-
střed. Trávit čas sama, úplně sama, je rozhodně moje 
obrovská životní potřeba. Nebo zažívat dobrodružství 
a potkávat u toho lidi, ale být v tom sama za sebe.

V té době jste začala cestovat?
Po rozchodu jsem potřebovala čas i fyzický odstup, 
co nejdál to půjde, a odletěla jsem na měsíc a půl 
do Kalifornie. A tam jsem jen tak byla. Zjistila jsem, 
že mi to vyhovuje, protože mám odstup od rutiny, 
ze které se špatně vystupuje, a že se musím taky 

rozhodovat sama za sebe a postarat se o sebe. Začala 
jsem zkoumat, do jaké míry to dokážu a kam až 
můžu zajít a kam už zajít nechci. A jaké to je nemít 
záchrannou síť. 

Kdy jste naposledy měla možnost někam vyjet?
V září a v říjnu. Poprvé v životě jsem se vrátila 
na místo, kde jsem už jednou byla, do Gruzie, 
Cesta, lidi... musela jsem se vrátit. Nejvíc mě ale 
dostaly tamní hory. Vezmete si batoh a na čtyři až 
šest dní vyrazíte. Teď v koroně tam navíc nebylo 
moc turistů, takže jsem třeba celý den na treku 
nikoho nepotkala. Otevře to ve vás různá témata, 
která bytí s lidmi nikdy neotevře. Proto je to pro 
mě tak důležité a zásadní, jinak bych se nedokopala 
k takové sebere� exi a k takovému vnitřnímu klidu. 
I když jdete sama devět hodin, není vám tam smut-
no, je to taková nádhera, že nemáte čas mít smutky.

Šlápnout na 
brzdu. „Neměla 
jsem energii. 
Vůbec. Díky tomu, 
že byla vynucená 
pauza, jsem ji 
zvládla nabrat,“ 
říká zpěvačka 
a básnířka. 
Až dnes si prý 
uvědomuje, 
že byla možná 
kousek před 
vyhořením.

20 21

cityinterview

Divoká je pro mě písnička 
o svobodě, o přijetí toho, kdo 
jsem, o tom, že chci, aby mě 
tak lidé brali. Aby mě nechali 
být tím, kým jsem. Je to 
velmi osobní zpověď.“

Dokážete jen jít a kochat se bez proudu myšlenek 
v hlavě?
Ano, ale když to člověk necvičí, těžko se do toho 
vrací. Když jsem takhle vycestovala po hodně dlouhé 
době, trvalo mi týden, než jsem to dokázala. Můj cíl 
je umět to i v běžném životě, na cestě je to ale o tolik 
jednodušší. Vystoupíte sama ze sebe, jste někde, kde 
vás nikdo nezná, nikdo na vás nemá názor, nestaví 
vás do žádné pozice. Role – kamarádka, zpěvačka, 
partnerka, asistentka v registru ReMuS – mě nějak 
determinují, na cestě přestávají existovat. Jediná 
moje role je tam holka s batohem. Cestovatelka.

Mluvíme o zklidnění. Na desce máte píseň Divo-
ká. Jste divoká? 
Určitě. Všichni v prvním plánu říkají, že působím 
étericky a klidně. Klid je pro mě esence všeho, i štěs-
tí. Myslím si, že kdyby každý člověk našel vnitřní 
klid, bylo by na světě líp. Zároveň mám v sobě 
i dynamickou energii, bez ní bych nevyrazila s ba-
tohem na tři týdny do hor, netrávila bych celé léto 
na pódiích. Mám obě tyto polarity. Každý je v sobě 
má. A speciálně ženy. My ženy ale máme tendenci 
v sobě tu divokou stránku potlačovat a nepouštět ji 
tolik ven, protože pro společnost není tak snadno 
přijatelná. Ale myslím si, že ji máme úplně stejně 
jako muži. 

Máte na desce duet s Davidem Stypkou, který 
před rokem zemřel. Jak se vám zpívá? 
Maro Zeman, můj baskytarista, mi několikrát nabí-
zel, že by na koncertech vzal Davidův part, že by to 
zazpíval. Pořád jsem ale ještě ve fázi, že to tak nechci 
a raději to zazpívám sama, než abych do toho pustila 
energii někoho dalšího. Tím, že to na koncertech 
beru celé na sebe, jsem si v tom Davida nechala. 

Dokážete ji zazpívat bez slz v očích?
Divoká je pro mě písnička o svobodě, o přijetí toho, 
kdo jsem, o tom, že chci, aby mě tak lidé brali. Aby 
mě nechali být tím, kým jsem. Je to velmi osobní 
zpověď. David v tom je jako můj blízký přítel, proto 
to zpívá on, protože mě znal a taky to po mně chtěl. 
Chtěl to po každém, s kým trávil čas. Po každém 
člověku chtěl, aby byl sám sebou. A aby se nebál. Tak 
vlastně necítím smutek, když to zpívám. Spíš cítím, 
že je všechno, jak má být. Že nic jiného není než 
teď. Jen přítomný okamžik. A toto je to nejlepší, co 
můžu dělat. Až takový klid vnímám, paradoxně. 

Na co se teď těšíte? 
Na soustředění s kapelou. Na tvoření nových písní 
společně s Bandjeez. A těším se na to, až začneme 
znovu pořádně koncertovat. Až budou klubové 
koncerty, klubové turné, jarní koncerty s Bandjeez. 
A taky se chystám na cestu do New Yorku a Guate-
maly, snad už na přelomu ledna a února. 


