
Kaczi
„Baví mě spojovat tradici s popem“

Písničkářka Kateřina Kouláková, kterou posluchači znají jako Kaczi, pochází 
z Frýdku-Místku. Fanoušky si získala svým živelným projevem a také 
nástrojovou všestranností. Koncertovala v mnoha koutech světa, říká 
však, že největší úspěch měla její hudba „doma“ v Beskydech, na vrcholu 
Lysé hory. Po letech vystupování nyní vydala své první autorské album 
Nahá – stalo se tak symbolicky krátce po jejích třicátých narozeninách. 

Z vašich písní jako Planeta Země 
nebo Lysá hora se zdá být patrné, 
že jste silně spjata s přírodou. 
Nacházíte inspiraci v Beskydech, 
které vás odmalička obklopují?
To máte pravdu. Beskydy jsou pro mě 
domovem, kde si můžu dovolit vypnout, 
načerpat novou energii a s ní pak přichá-
zí i inspirace. 

Přímo na Lysé hoře jste 
dokonce koncertovala. Jaký to 
je zážitek, hrát a zpívat ve výšce 
1324 metrů nad mořem?
Největší zážitek byl vynést tam akor-
deon! Koncert už je potom za odmě-
nu. Zkušenost je to pro mě obohacující, 
protože hudbu na vrcholu nikdo neče-
ká. Mám pocit, že v posledních letech 
se zpívání v přírodě, jak se dělo dříve, 
úplně vytratilo. To jsem si uvědomila 
v době, kdy nám zakázali hrát „dole“. 
A tak jsem koncerty přesunula přímo 
na vrchol Lysé hory. Když jsem tam 
vystoupila poprvé, připomnělo mi to 
busking, tedy hraní na ulici, které jsem 

dříve často absolvovala. Vidím v tom 
ale jeden zásadní rozdíl  – na horách 
je mi publikum mnohem blíže. S lidmi, 

kteří přijdou, nás totiž spojuje láska 
k přírodě, což se odráží na vzájemných 
sympatiích, napomáhá to příjemné at-
mosféře. 

Také svoje první album jste 
nazvala naturálně – Nahá. Je 
pro vás při tvorbě důležité, 
aby písně zachycovaly realitu 
a vaši osobnost tak, jak jsou, 
bez umělého přikrášlování?
Do této fáze jsem se dostávala přes de-
set let. Tak dlouho mi trvalo, než jsem 
pochopila, že autentičnost, respektive 
nahota je pro mě v hudbě to nejdůleži-
tější. Dlouho jsem si nevěřila a možná 
se i snažila být někým jiným. Až postu-
pem času jsem pochopila, že být sama 
sebou je neskutečně osvobozující. 
Měla jsem zároveň obrovské štěstí na 
producenta, kamaráda Lukáše Hradila, 
který mi dodal sebejistotu. Teď, když 
zpětně hodnotím vývoj naší půlroční 
práce, vidím, že mi dal velký nadhled 
k hudbě. Díky němu jsem dokázala při-
jmout sebe samotnou. 

Dalo by se říci, že jste si svoje  
první autorské album tak 
trochu nadělila ke svým 
letošním 30. narozeninám. 
Byla to náhoda, nebo plán?
Ze začátku jsem nad tím vlastně vů-
bec neuvažovala. Původně mělo album 
vyjít už na jaře, což nám covidová si-
tuace a úmrtí našeho zvukaře v prů-
běhu nahrávání neumožnily. Byla to 
pro nás nečekaná rána. Vůbec jsme 
tehdy nevěděli, kdy se k natočenému 
materiálu dostaneme. Celé to nabralo 
velký skluz a sešlo se to nakonec tak-
to. Díky vstřícnosti Českého rozhlasu 
Ostrava jsme mohli křest uskutečnit 
v místním studiu S1 13. října – přesně 
měsíc po mých narozeninách. Album 
je pro mě tedy skutečně dárečkem od 
všech, kteří se na něm podíleli, proto-
že mám z celého kreativního tvoření 
i výsledku velikou radost. Jsem za to 
velice vděčná.

Proč jste vlastně s nahráním 
desky tak dlouho otálela? Už 
v roce 2012 jste zvítězila v soutěži 
Czechtalent Zlín, představení 
formou alba se tedy přímo nabízelo. 
Neměla jsem vůbec žádné zkušenosti 
s nahráváním ani tým lidí, který by mi 
s  tím pomohl. Právě na lidech kolem 
vás velmi záleží. Moje naivní představa 
tehdy byla taková, že mě osloví pro-
ducent, který se mnou desku natočí, 
a já se nebudu muset o nic starat. To 
se však nestalo. Vzniklo v podstatě jen 
podomácku vytvořené demo CD. Svým 
písničkám jsem tehdy navíc ani moc 
nevěřila. Časem jsem postupně začala 
nahrávat a vydávat singly. K vydání alba 
jsem zkrátka musela dozrát.

Nahrávání jste částečně financovala 
z prostředků vybraných od 
fanoušků prostřednictvím 
kampaně na Hithitu. Nabídla jste 
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dárcům vedle obvyklých odměn 
v podobě CD či merchandisu 
i některé netradiční?
Všem podporovatelům nejen na Hithitu 
bych v první řadě ráda poděkovala, pro-
tože nám vybraná částka moc pomohla. 
V odměnách mohl fanoušky překvapit 
třeba merch v podobě balíčku kondomů 
Milenka, což je symbolicky i název pís-
ničky, kterou jsem natočila se skupinou 
Circus Brothers. Mě osobně mile pře-
kvapil zájem o lekce zpěvu nebo hry na 
hudební nástroj.

Na album jste zařadila podle 
svých slov třináct srdcovek z celé 
dosavadní kariéry. Podle jakého 
klíče jste je vybírala? Naslouchala 
jste také přáním svých posluchačů?
Posluchači jsou pro mě důležitou zpět-
nou vazbou, která mi dává signál, zda 
mám písničku v repertoáru ponechat, 
nebo ne. Původně mělo být na albu 

Nahá opravdu třináct písní bez posled-
ních vydaných singlů, jimiž jsou Lysá 
hora a Planeta Země. Protože se ale fa-
nouškům tyto skladby líbí a ptali se mě, 
zda se v tracklistu objeví, rozhodli jsme 
se je tam nakonec přidat. Nakonec je 
z toho tedy třináct písní a dva bonusy 
k tomu.

Vedle zpěvu střídáte několik 
nástrojů, od klavíru a kytary 
přes ukulele až k akordeonu. 
Jak jste se k takovému 
širokému záběru dostala?
Určitě za to může rodinné zázemí. Po-
cházím z hudební rodiny a vždycky se 
u nás zpívalo a hrálo. Rodiče mě dali 
v první třídě do ZUŠ ve Frýdku-Místku, 
hrála jsem tam na klavír. Táta mě k tomu 
naučil na kytaru a na střední škole jsem 
se rozhodla pro akordeon. Ukulele jsem 
si pořídila kvůli cestování. Vlastně jsem 
se na něj naučila aspoň trochu hrát až 

během svých putování za dobrodruž-
stvími. 

Dokázala byste říci, ke kterému 
nástroji máte nejblíže a proč? 
Srdcovkou se pro mě stal určitě akor-
deon. Líbí se mi jeho lidovost, zvuková 
barevnost a v neposlední řadě i široká 
možnost využití. Můžu ho vzít téměř 
kamkoli, udělá radost všem generacím. 
A hlavně mě baví spojovat tradici s po-
pem. Tento nástroj mi opravdu přirostl 
k srdci.

Občas býváte připodobňována 
k písničkářce Radůze, snad proto, 
že ona také hraje na akordeon 
a má blízko k přírodě. Setkala jste 
se s ní někdy? A našla byste mezi 
českými zpěvačkami svůj vzor?
Je pravda, že Radůza mě hudebně ovliv-
nila. Líbí se mi její syrovost a  oprav-
dovost. V  minulosti jsem jí dokonce 

napsala, jestli bych jí mohla předskako-
vat na turné. Bohužel to tehdy zůstalo 
bez odezvy, možná bych to teď ale moh-
la zkusit znovu. Moc ráda se s Radůzou 
osobně seznámím, až na to přijde čas. 
Hlasově mi byly a stále jsou velmi blízké 
Lenka Dusilová a Aneta Langerová. Je-
jich projev na mě působí jako balzám na 
duši. Co se lehkosti zpěvu týče, inspirují 
mě Hana Hegerová a Zuzana Navarová.

Dřív jste si vydělávala na živobytí 
buskingem – cestovala jste po 
světě a hrála například ve Vídni, 
v Barceloně, Paříži, a dokonce 
i v Japonsku. Kde lidé na vaše 
písně reagovali nejvřeleji?
V Beskydech na Lysé hoře! Když za-
vzpomínám na zahraničí, nejlépe se mi 
hrálo v Grazu, kde se na celý koncert 
zastavil rakouský pár, který následně 
dokonce podpořil nahrávání alba Nahá 
na Hithitu. A to už od tohoto setkání 

uplynuly čtyři roky. Takového gesta 
si opravdu vážím. Dobře se mi hrálo 
i v Polsku, v Zakopaném, možná díky 
horskému klimatu a  příjemnému pu-
bliku. Zato v Japonsku je život hodně 
rychlý, místní lidé mají naprosto odliš-
ný způsob bytí a málokdo se tam v tom 
spěchu zastavil. Připadala jsem si tehdy 
jako exot. 

Chystáte se nyní vyrazit do 
ciziny za posluchači také 
se svým albem Nahá?
V plánu to nemám, ale třeba se naskyt-
ne nějaká příležitost. Se slovenským 
písničkářem a  kamarádem Jurajem 
Hnilicou možná zrealizujeme v příštím 
roce společné česko-slovenské turné. 
Fanouškům ale nejdříve představíme 
videoklip k našemu duetu Dobrú noc 
z hor, který bychom na společných kon-
certech rádi hráli. Snad nám vše vyjde 
podle představ. ×
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Foto: Valdemar BednarzKaczi a Juraj Hnilica při natáčení videoklipu 
Dobrú noc z hôr, foto: Tomáš Bartaloš
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