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Na cestách se učímN tá h čí

Má za sebou průlomový rok. Vydala album Sami, začala hrát
s kapelou Bandjeez, jíž zároveň pomohla dokončit desku
zesnulého zpěváka a muzikanta Davida Stypky, a v létě
vystoupila jako speciální host na osmi koncertech kapely
Kryštof. Vedle toho jí vyšla básnická sbírka. Zpěvačka
KATEŘINA MARIE TICHÁ (27), která od roku 2013 spolupracuje
s kapelou Jelen, konečně rozjíždí sólovou kariéru. Co ji naučil
David Stypka a jak na něj vzpomíná? Proč ráda cestuje a jak
v Palestině našla sama sebe? A jaké má plány?
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■ Před sebou máme dvě desky: Sami
a Dýchej. První je vaše dítě a druhá
bratranec?
První je moje prvotina. Konečně! (usmívá
se)A druhá je Davida Stypky, který si ji bo-
hužel už neposlechne... Tam jsem jen tro-
chu pomohla.
■ Pozoruhodný zpěvák a muzikant David
Stypka bohužel už není mezi námi, loni
v lednu podlehl covidu a rakovině. Bylo
mu jednačtyřicet let... Vám na vaší desce
pomohl s jedním textem a nazpíval s vámi
duet Divoká. Vy máte zase na jeho posled-
ních dvou deskách na svědomí vokály. Jak
dlouho jste se znali?
Od roku 2016. David jel s kapelou Band-
jeez jako předkapela Jelenů, s nimiž zpí-
vám od roku 2013. Jeli jsme podzimní
a jarní turné, dohromady více než třicet
koncertů. Strávili jsme spolu hodně času
všichni pohromadě jako jedna velká parta.
Pořád na to s kluky z kapely vzpomínáme
jako na nejlepší období v našich hudebních
životech. Byla to jízda!
■ Jak to probíhalo?
Noční jam session na hotelech, improvi-
zace, vymýšlení nových písniček, které
si ráno už nikdo nepamatuje... Tam naše
přátelství začalo.Dovšech těchkluků jsem
se zamilovala, trávila jsem pak s nimi čas
i mimo naši práci. Hostovala jsem Davido-
vi na koncertech a pak mě poprosil, jest-
li nazpívám vokály na jeho desku neboj.
(2017). Můj hlas zní asi v sedmi písních,
z čehož jsem tenkrát byla úplně hotová.
Bylo mi jedenadvacet. David pro mě byl
bůh! Nejlepší autor, jakého jsem kdy po-
tkala. A chtěl po mně spolupráci na nejlep-
ší desce, jakou jsem kdy slyšela. Byla jsem
šťastná, že nám to funguje muzikantsky
i lidsky.
■ Pomohl vám s písničkou V Paříži. Co
konkrétně je jeho vklad?
Napsal celý refrén: „Víš, v mém světě tohle
se neříká, tam si lítám odnikud do nikam,
jen si hlídám, jaké nesu na zádech závaží.
A teď jsem smutná a je to tvá vina. Zmá-
čená Paříž slzama od vína se chechtá, že
pořád mi na tom tak záleží.“ Vytrhnul mi
trn z paty, protože jsem si s tím nevěděla
rady...
■ Jak jste hopoprosila?
Při natáčení desky neboj. jsme se hod-
ně potkávali. V pauzách jsme řešili i moji
muziku. Sice jsem v té době zpívala jenom
s Jelenem, ale už jsem tvořila svoje věci.

Davidovi jsem zahrála pár svých písniček.
A on povídá: „Proč to nehraješ pořádně
se svou kapelou? Máš na to! A je potřeba,
abys to udělala.“ Začal mě tlačit, abych se
ve své kariéře konečně posunula. Prosila
jsem ho o radu a on mi řekl, že mi nebude
říkat, jak to mám psát, že na to musím při-
jít sama. Donutil mě uvěřit tomu, že na to
mám – napsat si to sama. Tím, že mi věřil
on, mi dodal sebevědomí.

■ Jak jste spolu tvořili ten refrén?
Volali jsme si z Frýdku do Modřan, děli-
lo nás skoro 400 kilometrů. Dlouho jsme
to pilovali. To byl jediný text, do kterého
mi David kdy takto zasáhl. U jiných textů
mi něco škrtnul, abych si to sama napsa-
la lépe. Buď že si protiřečím, anebo že to
je patos. Anebo rovnou řekl bodře, že to je
pí... A bylo. (směje se)Ale taky mě chválil.
■ Jak byste popsala váš vztah? Byl to pro
vás kámoš, neboguru?
Myslím, že David byl pro všechny kámoš
a guru. Neznám jediného člověka, který by
se potkal s Davidem Stypkou a řekl by, že
ho nijak neovlivnil. David měl neuvěřitel-
nou schopnost nadchnout. I když vás znal
jenom pět minut, pokaždé dokázal říct tu
správnou větu, jakou jste potřeboval v tu
chvíli slyšet. Takového člověka si pamatu-
jete. Navždycky...

■ Která tři slova by ho podle vás
charakterizovala?
(dlouze přemýšlí) Opravdový člověk... Ne-
umím to říct jinak, než že byl prostě ge-
niální tvůrce a opravdový. Měl i svoje dé-
mony, jasně... A všichni, kdo ho znali, vědí,
o čem mluvím. A kdo ne, stačí si pustit
jeho desky. Ale každopádně to byl fantas-
tický člověk.
■ Kdy jste se dozvěděla, že je vážně
nemocný?
Dozvěděli jsme se to v létě roku 2019, kdy
nám to David řekl. Protože ani na sekun-
du necouvl z přesvědčení, že to dopad-
ne dobře, my jsme taky věřili... a počítali
s tím, že to dopadne dobře. Počítali jsme
s tím vlastně až úplně do konce. Jak to
nakonec dopadlo, jsem proto vůbec ne-

„Donutil
mě uvěřit,
že na to mám.“

▼ Duet s Jindrou Polákem, frontmanem kapely Jelen, se kterou Kateřina Marie Tichá řadu
let vystupuje. Snímek z jara 2021.

„Ještě jsem nespal, milá,
a už asi nezaberu. Ne, prášky
nechci, možná jen ty, co už se
po nich neproberu...“ zpíval
David Stypka v duetu s Ewou
Farnou. Slova z populárního
hitu se bohužel naplnila
před rokem, kdy zpěvák,
který spolupracoval
i s Kateřinou Marií Tichou,
podlehl rakovině.
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čekala... Protože David předtím všechno,
i když to bylo hrozně temné a těžké, nako-
nec zvládl... Deska Dýchej je napsaná sko-
ro celá už v období, kdy byl David nemoc-
ný. Vzal padesát svých skvělých písniček,
co měl připravené, a všechny je zahodil,
protože mu přišly moc temné. Nechtěl ty
těžké emoce pouštět do lidí. Napsal to ji-
nak, aby tam bylo světlo. Ve chvíli, kdy to
tvořil, mi přišel šťastný. Měl z toho nád-
hernou novou energii. Po démonech ani
památky...
■ Jak jste pakdesku točili?
Kluci nejdřív točili základ. David ani ne-
stihl ve studiu nazpívat načisto vokály.
Vůbec. Všechny jeho zpěvy jsou sebrané
z demo verzí nahrávaných během zkoušek
nebo jam session. Ale tím, jak dělal vše na
sto a víc procent, se na tom vlastně nemu-
selo nic měnit. Neuvěřitelné...
■ Která z těch písní je pro vás nejsilnější?
Ke každé mám nějaký vztah. Vím, co se
dělo v době, kdy ji psal. Jak o ní mluvil. Po-
řád se mi těžko poslouchá píseň Ještě se mi
zdají sny, protože je asi taková nejintimněj-
ší. Ale miluju všechny písničky na té desce.
Jsou tam i rozverné věci jako třebaMňam.
David mi volal, když ji napsal. Byl nadše-
ný, smál se a říkal o ní, že to je mega úlet.
Užíval si to.
■ Deska se jmenujeDýchej a vymáte stej-
né slovo vytetované na ruce. To asi není
náhoda...
Máme hovšichni– já i kluci z kapelyBand-
jeez, kteří dřív hráli s Davidem a teď hra-
jí se mnou. Když se to v lednu s Davidem
stalo, chtěli jsme být všichni spolu. A asi

abychom se z toho nezbláznili, začali jsme
po týdnu dokončovat tu desku. Byla to po-
dle mě správná věc a myslím, že David by

si to tak přál, ale bylo to samozřejmě pro
nás hodně těžké. Řekli jsme si, že to Da-
vidovi dlužíme a že tu desku dokončíme
nejlíp, jak umíme. Společné tetování nás
u toho napadlo. A použili jsme na to Davi-

dovo písmo z playlistu, kde byla samozřej-
mě i píseňDýchej. Aby byl s námi...
■ Jste nápaditá textařka, slyšel jsem, že
si zapisujete do notýsku slova, která vám
připadají krásná. Objevil David Stypka pro
vás nějaké takové?
Strašně moc, ale hodně z nich je sprostých.
Taková ta nepublikovatelná ostravská ná-
rodní slova. (směje se) Jak teď s kluky hraju,
dostala se mi jejich ostravština pod kůži.
Mluvím totálním paskvilem – kombina-
cí pražštiny, ostravštiny a nářečí Vlašimi,
kde jsem se narodila. Za to poslední se mi
Pražáci odjakživa smějou. A Ostraváci ješ-
tě mnohem víc. Ve Vlašimi se třeba říká
„zamejst“ místo zamést. Dá se říct, že ne-
patřím vlastně nikam. (usmívá se) Jinak
v tom sešítku mám třeba slova jako „popr-
chává“ nebo „něha“. Ta mi dal básník Jan
Skácel.
■ Je pro vás těžší napsat hudbunež text?
Jak kdy. Někdy napíšu celou písničku za
pět minut, text i hudbu. Nejčastěji mě nej-
prve napadne krátká melodie a pak do ní
něco napíšu. Málokdy se stane, že bych
vytvořila kompletní hudbu úplně bez tex-
tu. S hudbou mi pomáhá kamarádka Ter-
ka Balonová. Je mladá, ale skvělá autorka
a úžasná kytaristka. Poznaly jsme se na
dalším turné s kapelou Jelen.
■ Za mě je na vaší desce nejsilnější pí-
seň Zničená zem. Natočila jste k ní klip
s hercem IgoremOrozovičem. Jaká to byla
spolupráce?

„David Stypka
byl pro všechny
kámoš a guru.“

Třetí album Davida
Stypky Dýchej, které

vyšlo už po jeho
smrti. Kateřina Marie
Tichá desku obohatila

svými vokály.
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tu. S hudbou mi pomáhá kamarádka Ter-
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seň Zničená zem. Natočila jste k ní klip
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spolupráce?

„David Stypka
byl pro všechny
kámoš a guru.“

Třetí album Davida
Stypky Dýchej, které

vyšlo už po jeho
smrti. Kateřina Marie
Tichá desku obohatila

svými vokály.
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ROZHOVOR

Byla to moje první zkušenost, kdy jsem
v klipu hrála s opravdovým profíkem. Byl
zlatý. Dokonce se ani nesmál, jak špatná
herečka jsem. (usmívá se)
■ Zamilovala jste se doněj?
To ne. Igor je kamarád.
■ Jste zadaná?
Ne... Už dlouho nejsem... Zrovna včera
jsme řešili s kamarádemmuzikantem, jaké
tomá výhody i nevýhody, být single. Když
jsemsepřed časemrozešla přítelem, se kte-
rým jsem byla osm let, hodně jsem chtěla
být sama, protože jsem si to nikdy nezku-
sila. Ale teď už jsem sama dlouho, takže
bych to zase ráda změnila.
■ Nejpravděpodobněji to bude asi muzi-
kant, ne? Líbí se vámněkdo z vaší kapely?
Tonevím... Jak se říká: „Co je v domě, není
pro mě.“ Muzikantsky jsem vyrostla s ka-
pelou Jelen, bylo mi sedmnáct, když jsme
se potkali. Tehdy jsem měla krásný vztah
s přítelem, který není muzikant, to byla
moje velká láska z Vlašimi.
■ Anežárlil?
Snad ne... My jsme si vzájemně věři-
li. Okamžitě jsem si to s kluky z kapely
nastavila tak, že jsme přátelé. Jako by se
z nás stali sourozenci. Nikdy jsme tu hra-
nici ani na sekundu nepřekročili. Podob-
ně teď miluju kluky z kapely Bandjeez,
ale chodit s někým z nich by bylo straš-
ně divné. A navíc jsou vlastně všichni ak-
tuálně zadaní!

■ V předchozích rozhovorech jste vyprá-
věla, že vás muzikanti z kapely Jelen nau-
čili převléct se vpánské šatně, anižby zvás
bylo vidět byť jen odhalené ramínko. Co
dál?
Poslední dobou jsem v životě obklopená
převážně muži. Vyhledávám holky, pro-
tože mi v životě chybí ženský pohled...
Ovšem naučila jsem se díky tomu vnímat
svět i z té mužské stránky. Dokonce mám
někdy pocit, že muže začínám chápat víc.
Doufám, že se mi to jednou bude hodit
v partnerství. (směje se)

■ V čem konkrétně jste muže pochopila
víc?
Pochopila jsem, že nám opravdu trochu ji-
nak funguje mozek. Muži něco prostě vidí
jinak než ženy a nejede přes to vlak. Určité
věci, které vyžaduju po sobě, proto nemů-
žu vyžadovat po partnerovi. Třeba vyjad-
řování pocitů mužům obecně moc nejde,
ale podle mě se na tomhle konkrétně dá
pracovat. (usmívá se)Muži, hlavně ti z Os-
travy, mě naučili větší přímosti, nebrat si
tolik servítky. Mnohdy je to lepší varianta
než chodit kolem horké kaše a zdržovat.

■ Předali vám taky větší sebedůvěru?
To nevím... Myslím, že to je u mě výsledek
postupné a celkem lopotné práce... Dřív
jsem nebývala vůbec sebevědomá, neby-
la jsem si jistá sama sebou, nebyla jsem se
sebou smířená a spokojená. Vůbec! Byla
to dlouhá cesta, než jsem si stoupla na pó-
dium, byla tam sama za sebe a stála rovně
avzpřímeně.Kdy jsemsepřestala bát, jestli
náhodou neřeknu něco špatně. Nebo jestli
si druzí o mně nebudou něco nepatřičné-
homyslet.
■ Občas vyhledáváte samotu, třeba když
odjíždíte samadodaleké ciziny. Ale nehro-
zí tamosamělost?
Na takové cestě právě že vůbec. Když jsem
sama holka, naopak semně snaží lidi oko-
lo pomoct, chtějí si povídat, člověk cestují-
cí sám je otevřený okolí mnohem víc, než
když cestuje ve skupině, takže sama se na
cestách určitě necítím...
■ Nedávno jste se vrátila z Gruzie. Jaké to
bylo?
Úplně jiné než posledně. To bylo poprvé,
co jsem se na nějaké místo v cizině vrátila.
Navštívila jsem tam staré známé, kterým
říkám moje gruzínské babičky a dědeč-
kové. Cestovat jsem začala před pěti lety.
Prostě jsemnějak pochopila, že toužímbýt
chvíli sama. Těsně před rozchodem jsem
odjela naměsíc a půl do Ameriky, abych si
ty věci urovnala.Od tédoby jezdímsama...
Teď posledně mě vezla na letiště moje ka-

„Dřív jsem si
sama sebou
nebyla jistá.“

▼ Loni jí v nakladatelství Bílý Vigvam vyšla její první sbírka básní Ostrov, co chutná jako pomeranče. Na fotografiích Kateřina Marie Tichá
drží kartičky se svými básněmi.
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Navštívila jsem tam staré známé, kterým
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sama sebou
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marádka Terka. Poprvé jsem si říkala, že
se mi vlastně nikam nechce a že se budu
hrozně těšit zpátky. To jsem do té doby
nezažila... Poprvé jsem měla pocit, že na
mě, samozřejmě kromě rodiny, čekají ješ-
tě i další důvody, proč spěchat domů: kluci
z kapely, moje hudba a plány.
■ Žijete v Praze. A rodiče?
VeVlašimiauPelhřimova. Jsourozvedení.
■ Jaký byl pro vás přechod z Vlašimi do
Prahy?
Strašný.MůjmanažerMartinČervinka se
mi kvůli tomudodnes směje. Vzpomínám
na svůj první koncert v Malostranské be-
sedě, to mi bylo sedmnáct. Měla jsem na-
učenou cestu Roztyly–Holešovice, tam
bylo tehdy hudební studio, kde jsem na-
hrávala. Jednou mě měl Martin Červinka
nabrat na Florenci. Byla jsem z toho úplně
vykolejená. Dva dny předtím jsem seděla
u počítače a učila se novou trasu, do diá-
ře jsem si zapisovala čísla všech možných
spojů, dokonce jsem si vytiskla mapu.
Nakonec jsem to zvládla, ale chvíli mě na
Florenci hledal, protože jsem tam zma-
teně pobíhala. Prostě holka z maloměsta
přijela do Prahy. (směje se) Jsem tady už
osm let, takže jsem se trochu zlepšila i v té
orientaci.
■ Rodiče nebyli nervózní, že vás Praha
zkazí? Že se naučíte kouřit a pít atd.?
Nebyli, protože už tehdy jsem měla ten
vztah. Stěhovali jsme se spolu s partnerem
a naši nám věřili.
■ Jste s bývalýmpřítelempřátelé?
Máme psa ve střídavé péči. (směje se)
■ Nebojí seovásrodiče,když jstesamana
cestách?

Bojí... Pokaždé když odjíždím, oba říkají,
že dva týdny nebudou spát. Vždy se o mě
báli rodiče a pár kamarádů. Teď jsem kou-
pila letenky do Gruzie a za týden jsem
vyrazila, v tom jsem impulzivní. Pozva-
la jsem si kluky z kapely domů, připravila
jsem oběd a během něj jsem jim oznámila,
že odlétám na 14 dní do Gruzie. A skoro
jedním hlasem řekli: „Ježiš, a co když se ti
tam něco stane?“ Uklidňovala jsem je, že

už jsem tam jednoubyla a nic se nestalo, že
buduvpohodě.A řekla jsem: „Aspoň simě
budete ještě víc vážit, až se vrátím.“ A sbo-
rově zaznělo: „Alemy si tě vážíme už teď!“
(směje se) Pak mi někdo z kapely volal, že
se mu zdálo, že mě v Gruzii někdo unesl,
a ať na sebe dávámpozor. Bylo to dojemný.
Bojí se o mě všichni, ale zároveň mi věří,
že nejsemblbec a že neriskuju nad zdravou
míru.Mámhranice, do čeho už nejdu.
■ Mluvila jsteotom,ženacestáchdodržu-
jete bezpečnostní pravidla. Co konkrétně?
Například nepít alkohol na místech mimo
restaurace a bary. Když mi někdo nabídne
v parku nějaké čúčo, pak do toho nejdu.
Většinou... Loni jsem v Gruzii pila jen dva
večerymístní víno a vinný destilát chacha.
S kamarádemGruzíncem, se kterým jsem
se viděla po dvou letech. S tím jsem to pra-
vidlo porušila, protože jemu věřím a cítím
se s ním naprosto v bezpečí. Od místních

jsem i párkrát ochutnala víno ve vesnici,
ale nikdy se neopíjím. To platí pro všechny
cesty. Nejdůležitější pravidlo je poslouchat
svou intuici. Jakmile cítím, že něco dělat
nemám, nebo naopak rychle mám, pak se
podle toho zařídím. Jinak to pokaždé do-
padne blbě.Naštěstí to nikdy nemělo fatál-
ní následky.
■ Co konkrétně se stalo, když jste intuici
neposlechla?
Jednou jsem třeba cítila, že jsem unavená,
že bych si měla dát den pauzu. Byla jsem
zrovna na čtyřdenním treku po horách,
potkala jsem tam holku, co taky cestova-
la sama. Nechala jsem se od ní přemluvit,
ať jdu s ní. Čekal nás zrovna úsek, kdy se
naboso přechází ledová řeka. Věděla jsem,
že to nemámdělat, ale neposlechla jsem se.
A odnesla jsem to zdravotně. Poslední dva
dny vGruzii jsem strávila v posteli, s para-
lenem a horkým čajem.
■ Kdy vámbylo v ciziněnejvíc ouvej?
V Palestině, ale byla to jen chvilková zá-
ležitost. Tehdy to bylo moje první setkání
s arabskoukulturou.Tenden jsemzažívala
kulturní šok. Poprvé v životě, a od té doby
už nikdy nebyl tak silný. Přijela jsem v osm
večer do Ramalláhu (palestinské město na
Západním břehu Jordánu, pozn. red.), tma
jako v pytli, byla jsem tam skoro jediná
turistka, téměř nikdo nemluvil anglicky.
Měla jsem zamluvené ubytování u rodiny
nějakého Mohameda, protože nespím po
hotelích, ale u lidí, jež buď potkám, anebo
si je předtím vyhledám na internetu, kde
jsou speciální stránky cestovatelů, kteří
u sebe vzájemněpřespávají.Nevěděla jsem,
jak se k němudostat, neměla jsem internet,
protože všechny kavárny už byly zavřené.
Stála jsem uprostřed náměstí. Všichni ko-
lemmě pokřikovali, nechtěla jsem být vů-
bec vidět. Naštěstí si mě všiml pár z Ně-
mecka, který mě vzal k sobě do hostelu,
kde byla wi-fi. Našla jsem si telefon naMo-
hameda a zavolala jsem mu, jenomže ne-
mluvil anglicky. Pochopila jsem, že mám
dát telefon taxikáři a žemě za ním odveze.
■ A jak to bylo dál?
Taxikář mě vezl někam úplně pryč z měs-
ta, arabsky si s Mohamedem pořád něco
povídali, ale tomu jsem samozřejmě vůbec
nerozuměla. Hlavou mi běželo: „Aha, tak
tady zůstanu, to bude místo mého posled-
ního odpočinku.“ (usmívá se) Dojeli jsme
do nějaké vesnice a vyšel Mohamed, kte-
rý na profilu vypadal jako padesátiletý, ale

„S expartnerem
máme psa
ve střídavé péči.“

▲ Za své album Sami získala loni Kateřina Marie Tichá cenu Anděl v kategorii Objev roku.
Na snímku s producentem desky Ondřejem Turtákem.
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nemám, nebo naopak rychle mám, pak se
podle toho zařídím. Jinak to pokaždé do-
padne blbě.Naštěstí to nikdy nemělo fatál-
ní následky.
■ Co konkrétně se stalo, když jste intuici
neposlechla?
Jednou jsem třeba cítila, že jsem unavená,
že bych si měla dát den pauzu. Byla jsem
zrovna na čtyřdenním treku po horách,
potkala jsem tam holku, co taky cestova-
la sama. Nechala jsem se od ní přemluvit,
ať jdu s ní. Čekal nás zrovna úsek, kdy se
naboso přechází ledová řeka. Věděla jsem,
že to nemámdělat, ale neposlechla jsem se.
A odnesla jsem to zdravotně. Poslední dva
dny vGruzii jsem strávila v posteli, s para-
lenem a horkým čajem.
■ Kdy vámbylo v ciziněnejvíc ouvej?
V Palestině, ale byla to jen chvilková zá-
ležitost. Tehdy to bylo moje první setkání
s arabskoukulturou.Tenden jsemzažívala
kulturní šok. Poprvé v životě, a od té doby
už nikdy nebyl tak silný. Přijela jsem v osm
večer do Ramalláhu (palestinské město na
Západním břehu Jordánu, pozn. red.), tma
jako v pytli, byla jsem tam skoro jediná
turistka, téměř nikdo nemluvil anglicky.
Měla jsem zamluvené ubytování u rodiny
nějakého Mohameda, protože nespím po
hotelích, ale u lidí, jež buď potkám, anebo
si je předtím vyhledám na internetu, kde
jsou speciální stránky cestovatelů, kteří
u sebe vzájemněpřespávají.Nevěděla jsem,
jak se k němudostat, neměla jsem internet,
protože všechny kavárny už byly zavřené.
Stála jsem uprostřed náměstí. Všichni ko-
lemmě pokřikovali, nechtěla jsem být vů-
bec vidět. Naštěstí si mě všiml pár z Ně-
mecka, který mě vzal k sobě do hostelu,
kde byla wi-fi. Našla jsem si telefon naMo-
hameda a zavolala jsem mu, jenomže ne-
mluvil anglicky. Pochopila jsem, že mám
dát telefon taxikáři a žemě za ním odveze.
■ A jak to bylo dál?
Taxikář mě vezl někam úplně pryč z měs-
ta, arabsky si s Mohamedem pořád něco
povídali, ale tomu jsem samozřejmě vůbec
nerozuměla. Hlavou mi běželo: „Aha, tak
tady zůstanu, to bude místo mého posled-
ního odpočinku.“ (usmívá se) Dojeli jsme
do nějaké vesnice a vyšel Mohamed, kte-
rý na profilu vypadal jako padesátiletý, ale

„S expartnerem
máme psa
ve střídavé péči.“

▲ Za své album Sami získala loni Kateřina Marie Tichá cenu Anděl v kategorii Objev roku.
Na snímku s producentem desky Ondřejem Turtákem.
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ROZHOVOR

ve skutečnostimubylo asi opětadvacet víc.
Odvedl mě někam do garáže, abych si tam
nechala věci.Malýbatůžek smobilem jsem
sinechala, alenebyl tamsignál!Pakměpo-
sadil do místnosti s krásnými křesly, kde
už seděli dva pánové v jeho věku, na sobě
bílé hábity a kouřili vodní dýmky. Povídali
si asi půl hodiny apaknamězačali koukat.
Bylo jasné, že se baví o mně. Zeptala jsem
se anglicky, o čem se baví. A oni, že o svat-
bě. Úplně jsem se z toho zpotila, začalo mi
být špatně. Přiběhla nějaká paní, úplně za-
halená, takže jí byly vidět jen oči, a přinesla
mi kafe s kardamomem.Bylo by tonejlepší
kafe, co jsem v životě pila, kdyby to neby-
lo za těchto okolností. Nakonec odjeli... Co
teď? Druhý den ráno mi naštěstí rukama
nohama vysvětlil, že se chystá svatba jeho
vnučky, ne moje. (směje se)Ta noc předtím
byla asi nejhorší v mém životě. Ale ta svat-
ba byla nakonec neskutečný zážitek!
■ Jak vypadala?
Trvala tři dny a probíhala uprostřed pouš-
tě, kam jsme jeli dvě tři hodiny.Ocitla jsem

se mezi beduíny. Bála jsem se, jak mě při-
jmou, protože mnoho z nich běžně turisty
nevídalo... S Mohamedem jsme měli při-
pravenou historku, že jsem dcera jeho pří-
tele z Prahy, s nímž se potkal při výkonu
své funkce na palestinském ministerstvu
pro zahraniční záležitosti, kde opravdu

před důchodem pracoval. Tu všude říkal,
abych byla v bezpečí. Ženy i muži byli od-
dělení, potkali se jen při obřadu. Byla jsem
v ženském táboře vesnice a Mohamed byl
s muži. Takže úplně sama. Nebylo mi to ze
začátku úplně příjemné, ale když ty ženy
zjistily, že pro ně nejsem nebezpečím, při-
jaly mě. Přišla ženská od rány, čapla mě
a odvedla mě do boudy, kde se ženy na
svatbu připravovaly. Spousta z nich byla

bez šátků. Nikde jsem neviděla tak krásné
ženy, jako jsou v Palestině! Mají nádherné
tmavé vlasy a oči. Na zemi ležely kulmy
a fény napojené na velký generátor na ben-
zin. Všude se povalovaly šminky, hrozný
bordel. Ale ženské si to užívaly, vyprávěly
si a pořád se smály.
■ Spřátelila jste se?
S malou holčičkou Fatimou, která uměla
trochu anglicky. Celou dobu mi dělala tlu-
močnici. Pomáhala jsem s líčením a česá-
ním.Když jsemproněpřestalabýt atrakce,
fakt mě vzaly mezi sebe. Přemlouvala jsem
je, ať si nepatlají tolik toho světlého make-
-upu na tu nádhernou pleť. Pro mě nepo-
chopitelně všechny chtěly mít co nejsvět-
lejší pleť, proto jsem jim krásná připadala
já, což jsem teda nechápala... Tam jsem ná-
zorně viděla, jak skoro všichni chceme to,
co nemáme, a jak je to vlastně hloupé.
■ Měla jste s sebou ukulele, které vozíte
na cestách?
Měla, ale na svatbě jsem nehrála, předtím
u Mohameda ano. Na svatbě jsem nechtě-
la rušit tu jejich hudbu, ženy měly bubín-
ky a chrastítka, zpívaly, tančily a křičely.
Mají takový oslavný pokřik, co mě naučily
čtyři holčičky, které mě navíc krásně po-
malovaly henou. Do mužské části jsem
šla jen jednou, protože jsem si potřebovala
vzít šátek z auta. A bylo mi divně, protože
na mě všichni muži samozřejmě koukali,
a tak jsem se zase rychle zdekovala. K nám
mohli jen chlapci. Jediný dospělý muž, co
měl přístup do ženské části, byl ženich.
■ Byl hezký?
Nevím...Dvacetiletý kluk...Naměbylmoc
mladý.
■ Zpívala jste s nimi jejich písně?
Ano, ale asi velmi špatně, protože neumím
arabsky... Z těchto mých zážitků vznik-
la píseň Vítr, kterou mám na albu. Je tam
třeba verš: „Někdy se stává, že najednou
prozradíš, kdo vlastně jsi, a tvá těžká hlava
může se na chvíli vznášet s nebesy. A tvo-
je strachy jsou jenom vítr – dívej, jak fou-
ká. Pocuchá vlasy a může jít.“ Tam jsem si
opravdu připadala svá a smířená sama se
sebou. Pochopila jsem, že vše je jen otázka
perspektivy a že nemá smysl hledat doko-
nalost. Můžu se rozkrájet na milion kous-
ků, a stejně nebudu perfektní pro všechny.
Nemůžu být, a už ani nechci být.
■ Máte krásný hlas, který mi na vašem
albu chvílemi připomíná Anetu Langero-
vou, v některých písničkách zase Radůzu.

„Všichni chceme
to, co nemáme,
a je to hloupé.“

▼ Zpěvačka Kateřina Marie Tichá na jevišti se svým kolegou a kamarádem Davidem
Stypkou. Koncert v Dobré v srpnu 2020 byl jedním z jeho posledních. Zemřel na rakovinu
a covid v lednu 2021.

► Kateřina Marie Tichá je
velká cestovatelka, navštívila
i beduínskou svatbu v poušti

Negev na jihu Izraele.
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bordel. Ale ženské si to užívaly, vyprávěly
si a pořád se smály.
■ Spřátelila jste se?
S malou holčičkou Fatimou, která uměla
trochu anglicky. Celou dobu mi dělala tlu-
močnici. Pomáhala jsem s líčením a česá-
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já, což jsem teda nechápala... Tam jsem ná-
zorně viděla, jak skoro všichni chceme to,
co nemáme, a jak je to vlastně hloupé.
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u Mohameda ano. Na svatbě jsem nechtě-
la rušit tu jejich hudbu, ženy měly bubín-
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šla jen jednou, protože jsem si potřebovala
vzít šátek z auta. A bylo mi divně, protože
na mě všichni muži samozřejmě koukali,
a tak jsem se zase rychle zdekovala. K nám
mohli jen chlapci. Jediný dospělý muž, co
měl přístup do ženské části, byl ženich.
■ Byl hezký?
Nevím...Dvacetiletý kluk...Naměbylmoc
mladý.
■ Zpívala jste s nimi jejich písně?
Ano, ale asi velmi špatně, protože neumím
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la píseň Vítr, kterou mám na albu. Je tam
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prozradíš, kdo vlastně jsi, a tvá těžká hlava
může se na chvíli vznášet s nebesy. A tvo-
je strachy jsou jenom vítr – dívej, jak fou-
ká. Pocuchá vlasy a může jít.“ Tam jsem si
opravdu připadala svá a smířená sama se
sebou. Pochopila jsem, že vše je jen otázka
perspektivy a že nemá smysl hledat doko-
nalost. Můžu se rozkrájet na milion kous-
ků, a stejně nebudu perfektní pro všechny.
Nemůžu být, a už ani nechci být.
■ Máte krásný hlas, který mi na vašem
albu chvílemi připomíná Anetu Langero-
vou, v některých písničkách zase Radůzu.

„Všichni chceme
to, co nemáme,
a je to hloupé.“

▼ Zpěvačka Kateřina Marie Tichá na jevišti se svým kolegou a kamarádem Davidem
Stypkou. Koncert v Dobré v srpnu 2020 byl jedním z jeho posledních. Zemřel na rakovinu
a covid v lednu 2021.

► Kateřina Marie Tichá je
velká cestovatelka, navštívila
i beduínskou svatbu v poušti

Negev na jihu Izraele.
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Jsou tyto zpěvačky vaším vzorem? Poslou-
cháte je?
Aneta má podle mě jeden z nejkrásnějších
hlasů na naší scéně. Radůzu obdivuju pře-
devším jako velkou autorku. Ta je pro mě
také velmi inspirativní.
■ Kdy jste sipoprvé řekla, žemátehlasna
to, stát se zpěvačkou?Už jakomalá?
Naši mě dali jako malou do sboru, takže
asi usoudili, že nějaký hlas mám. Pama-
tuju si, jak jsem jako mrně jezdila s tátou
a prarodiči do Španělska dvoupatrovým
autobusem. Dost jsem se nudila, protože to
byla strašně dlouhá štreka, a tak jsem za-
čala zpívat písničky a autobus broukal se
mnou. Bylo mi tak šest sedm let. Už tehdy
jsem si užívala, že stojím před lidmi, kteří

mě chtějí poslouchat. Byla jsem v horním
patře u předního skla. Tam jsem si vždy
vymínila, že budu sedět, abych silnici vi-
děla očima řidiče. A pak jsem jako už star-
ší objevila desku skupiny Čechomor, na
níž jako host vystoupila Lenka Dusilová.
Její pěvecký výkon se mnou tehdy úplně
zamával.
■ S Lenkou Dusilovou jste si někdy
zazpívaly?
Ne. Jednou jsme se potkaly na svatbě ka-
maráda a na jejích koncertech, ale jen jsme
se pozdravily. Lenka má pro mě taky nád-
herný hlas. A ještě Ewa Farna. Po každém
koncertě, na kterém se potkáme, jí říkám,
že mě zase posadila na prdel. Ona je neuvě-

řitelná, co s tím hlasem dovede. Mám po-
cit, že dokáže zbourat stěnu.
■ Škoda, že nemá štěstí na textaře...
Mně se třeba velmi líbí její poslední píseň
Tělo, kterou napsala s dalšími muzikanty...
Kdyby tady byl David Stypka, určitě by jí
něco krásného napsal. Měl v šuplíku nád-
herné básně – nestihl je vydat sám, jak měl
v plánu, ale dokončili jsme sbírku podle
jeho přání a teď vyšla u vydavatelství Ga-
lén. Jednu báseň si vybral i Vladimír Mišík
na svoje poslední cédéčkoNoční obraz.
■ Vystudovala jste antropologii a sociolo-
gii na Karlově univerzitě. Nelákala vás hu-
dební škola?
Vždycky mě lákala a pořád láká, proto-
že absence hudebního vzdělání je pro mě
jako pro zpěvačku a autorku slabé místo.
Bohužel vůbec nemám zmáknutou teo-
rii. Můj kytarista Matouš mě uklidňuje, že
ty věci dělám správně a že je jedno, že ne-
vím, jak se to děje. Ale on o hudbě umí tak
krásně mluvit a zná všechny ty termíny, že

bych to taky chtěla. Taky bych tomu chtěla
rozumět. Ráda bych se to doučila, ale ča-
sově to nezvládám. Asi mě bude muset do-
učovat on. (usmívá se) Nepřijde mi správ-
né, že neumím noty, byť to pro zpěvačku
není nepřekonatelná překážka.
■ Kromě toho, že se věnujete zpěvu, pra-
cujete také v neziskovém sektoru. Co kon-
krétněděláte?
Pracuji v nadačním fondu Impuls, kon-
krétně v registru Remus, který sbírá data
o pacientech s roztroušenou sklerózou
a vyhodnocuje je. Tímto způsobem se sna-
žíme přispět k tomu, aby byla konečně ob-
jevena účinná léčba této nemoci. Dostala
jsem se k tomu náhodou. Zkusila jsem dě-
lat v běžnější práci, třeba v bance, a všude
jsem vydržela maximálně den. Byla jsem
tam nešťastná, nešlo mi to. Hledala jsem
vedle muziky nějakou práci, která by pro
mě měla nějaký hlubší smysl.
■ Jak vás rodiče podporovali v hudební
kariéře? Jsou rádi, že je z vás zpěvačka?
Když jsme se s dědou bavili o ségře a já
jsem mu vyprávěla, že je kreativní, že po-
řád něco píše a že by chtěla být režisér-
ka, řekl mi památnou větu, kterou jsem
si zapsala do svého sešítku: „Ježíš Maria,
ještě aby i z ní byla komediantka jako
z tebe! Stačí, že nám sebrali jednu.“ My-
slel to z legrace, on je rád, že se věnuju
hudbě. Jen ho mrzí, že ta profese zname-
ná, že jsem pořád na cestách a že se moc
nevídáme.
■ Jaké snymáte před sebou?
Že na jaře konečně uděláme šňůru k mé
desce. Jinak jsem teď spokojená. S lecčíms
ve svém životě jsem se smířila. Plánuju
napsat další desku. Chtěla bych, aby byla
skvělá. Už mám na ni jednu novou písnič-
ku. Chtěla bych, abychom se já i moje ka-
pela Bandjeez mohli jednou hudbou živit.
Abych nemusela svoji energii dělit mezi
muziku a administrativu. Kolegové v té
druhé práci jsou skvělí, rozumíme si, ale
přála bych si věnovat se zpívání a skládá-
ní naplno. Chtěla bych cestovat po světě,
mám seznam zemí, jež bych chtěla objevo-
vat. A kromě sbírky básní Ostrov, co chut-
ná jako pomeranče, která mi vyšla loni,
vydat i beletrii. Mám rozepsané hned tři
příběhy. A dál? Jednou bych
třeba chtěla mít i rodinu.

„Pěvecký výkon
Lenky Dusilové
se mnou zamával.“

Milan Eisenhammer

▲ Její debutové album Sami vyšlo koncem
předloňského roku. Zazní na něm i duet
Divoká s Davidem Stypkou.
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čala zpívat písničky a autobus broukal se
mnou. Bylo mi tak šest sedm let. Už tehdy
jsem si užívala, že stojím před lidmi, kteří

mě chtějí poslouchat. Byla jsem v horním
patře u předního skla. Tam jsem si vždy
vymínila, že budu sedět, abych silnici vi-
děla očima řidiče. A pak jsem jako už star-
ší objevila desku skupiny Čechomor, na
níž jako host vystoupila Lenka Dusilová.
Její pěvecký výkon se mnou tehdy úplně
zamával.
■ S Lenkou Dusilovou jste si někdy
zazpívaly?
Ne. Jednou jsme se potkaly na svatbě ka-
maráda a na jejích koncertech, ale jen jsme
se pozdravily. Lenka má pro mě taky nád-
herný hlas. A ještě Ewa Farna. Po každém
koncertě, na kterém se potkáme, jí říkám,
že mě zase posadila na prdel. Ona je neuvě-

řitelná, co s tím hlasem dovede. Mám po-
cit, že dokáže zbourat stěnu.
■ Škoda, že nemá štěstí na textaře...
Mně se třeba velmi líbí její poslední píseň
Tělo, kterou napsala s dalšími muzikanty...
Kdyby tady byl David Stypka, určitě by jí
něco krásného napsal. Měl v šuplíku nád-
herné básně – nestihl je vydat sám, jak měl
v plánu, ale dokončili jsme sbírku podle
jeho přání a teď vyšla u vydavatelství Ga-
lén. Jednu báseň si vybral i Vladimír Mišík
na svoje poslední cédéčkoNoční obraz.
■ Vystudovala jste antropologii a sociolo-
gii na Karlově univerzitě. Nelákala vás hu-
dební škola?
Vždycky mě lákala a pořád láká, proto-
že absence hudebního vzdělání je pro mě
jako pro zpěvačku a autorku slabé místo.
Bohužel vůbec nemám zmáknutou teo-
rii. Můj kytarista Matouš mě uklidňuje, že
ty věci dělám správně a že je jedno, že ne-
vím, jak se to děje. Ale on o hudbě umí tak
krásně mluvit a zná všechny ty termíny, že

bych to taky chtěla. Taky bych tomu chtěla
rozumět. Ráda bych se to doučila, ale ča-
sově to nezvládám. Asi mě bude muset do-
učovat on. (usmívá se) Nepřijde mi správ-
né, že neumím noty, byť to pro zpěvačku
není nepřekonatelná překážka.
■ Kromě toho, že se věnujete zpěvu, pra-
cujete také v neziskovém sektoru. Co kon-
krétněděláte?
Pracuji v nadačním fondu Impuls, kon-
krétně v registru Remus, který sbírá data
o pacientech s roztroušenou sklerózou
a vyhodnocuje je. Tímto způsobem se sna-
žíme přispět k tomu, aby byla konečně ob-
jevena účinná léčba této nemoci. Dostala
jsem se k tomu náhodou. Zkusila jsem dě-
lat v běžnější práci, třeba v bance, a všude
jsem vydržela maximálně den. Byla jsem
tam nešťastná, nešlo mi to. Hledala jsem
vedle muziky nějakou práci, která by pro
mě měla nějaký hlubší smysl.
■ Jak vás rodiče podporovali v hudební
kariéře? Jsou rádi, že je z vás zpěvačka?
Když jsme se s dědou bavili o ségře a já
jsem mu vyprávěla, že je kreativní, že po-
řád něco píše a že by chtěla být režisér-
ka, řekl mi památnou větu, kterou jsem
si zapsala do svého sešítku: „Ježíš Maria,
ještě aby i z ní byla komediantka jako
z tebe! Stačí, že nám sebrali jednu.“ My-
slel to z legrace, on je rád, že se věnuju
hudbě. Jen ho mrzí, že ta profese zname-
ná, že jsem pořád na cestách a že se moc
nevídáme.
■ Jaké snymáte před sebou?
Že na jaře konečně uděláme šňůru k mé
desce. Jinak jsem teď spokojená. S lecčíms
ve svém životě jsem se smířila. Plánuju
napsat další desku. Chtěla bych, aby byla
skvělá. Už mám na ni jednu novou písnič-
ku. Chtěla bych, abychom se já i moje ka-
pela Bandjeez mohli jednou hudbou živit.
Abych nemusela svoji energii dělit mezi
muziku a administrativu. Kolegové v té
druhé práci jsou skvělí, rozumíme si, ale
přála bych si věnovat se zpívání a skládá-
ní naplno. Chtěla bych cestovat po světě,
mám seznam zemí, jež bych chtěla objevo-
vat. A kromě sbírky básní Ostrov, co chut-
ná jako pomeranče, která mi vyšla loni,
vydat i beletrii. Mám rozepsané hned tři
příběhy. A dál? Jednou bych
třeba chtěla mít i rodinu.

„Pěvecký výkon
Lenky Dusilové
se mnou zamával.“

Milan Eisenhammer

▲ Její debutové album Sami vyšlo koncem
předloňského roku. Zazní na něm i duet
Divoká s Davidem Stypkou.


