
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIROSLAV HLOUCAL SEXTET CZ/SK 
 

Zoskupenie česko – slovenských swingových a Big - Bandových hudobníkov, ktorí hrajú hudbu vychádzajúcu 
z jazzovej hudobnej tradície:  kontrabas - Tomáš Baroš, bicie – Peter Solárik, piano – Jakub Tököly, saxofóny 
- Rosťa Fraš a Ondřej Štveráček, trúbka - Miroslav Hloucal, spev - Doris Thotová 



MIROSLAV HLOUCAL / TRÚBKA 
 

Narodil sa 20. augusta 1983 v Chrudime. K hudbe sa dostal v 10-tich rokoch, keď začal hrať 

na trúbku pod vedením Zbyška Erbena na Základnej umeleckej škole v Lysé nad Labem. 

Hudba ho chytila natoľko, že úspešne ukončil dva študijne cykly a rozhodol sa ďalej 

pokračovať na Konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe. Už počas štúdia preukazoval 

nadmerné nadanie a pôsobil v rôznych zoskupeniach. Po ukončení štúdia v roku 2007 sa 

začal etablovať na pražskej jazzovej scéne s kvartetom gitaristu Romana Pokorného, 

v ktorom pôsobil dva roky. V tom istom roku začal spoluprácu so speváčkou Markétou 

Foukalovou a formáciou Lanugo. Okrem toho začal spolupracovať s viacerými umelcami aj v iných žánroch. Spolu s Petrom 

Kalfusom založil úspešné zoskupenie Infinite Quintet. Na pozvanie sa taktiež pridal k dychovému zoskupeniu Bucinatores. 

S medzinárodným zoskupením Work, Shop & More s hosťom - gitaristom Hiram Bullockom absolvoval rozsiahle turné. Neskôr sa 

objavil aj na jednom z albumov Hiram Bullocka. V roku 2008 začal unikátnu spoluprácu s vynikajúcim saxofonistom Lubošom 

Soukupom, s ktorým založili kvarteto Points s jedinečným soundom bez harmonického nástroja. Na spoluprácu ho oslovil aj 

klavirista a skladateľ Matej Benko, aby sa pridal k jeho zoskupeniu Matej Benko Quintet. Okrem iných spoluprác aktívne pôsobí 

v projektoch Navigators, Connection, Madfinger, Sixin, Ossian Roberts Big Band, Gustav Brom Big Band, Veleband a iné.  

Miroslav Hloucal má na svojom konte viacero ocenení z medzinárodných súťaží ako Getxo Jazz Competition, Hoileaart Jazz 

Competition, Jazz an der Donau ... V roku 2010 začal pôsobiť ako pedagóg na Janáčkovej Akadémii v Brne a od roku 2011 pôsobí 

na jazzovom oddelení Pražského konzervatória. V súčasnosti vedie vlastné kvinteto Miroslav Hloucal Quintet, s ktorým pretvára a 

aranžuje rómske piesne.  

LENKA VAŠÁTKOVÁ /DIRIGENTKA 

 

Absolventka Konzervatória Jaroslava Ježka v odbore dirigovanie. Pôsobila vo viacerých 

medzinárodných formáciách, vyučuje hudbu. Je umeleckou vedúcou Moderného jazzového 

orchestra Back Side Big Band.  



TOMÁŠ BAROŠ / KONTRABAS  

 

Pochádza z hudobníckej rodiny, absolvent Pražského konzervatória (u prof. K. Borovického).  

Od r.  1999 vystupoval so svojím otcom na pražskej jazzovej scéne. 

Pôsobenie: Gustav Brom Big-Band, Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band 

Spolupráca: Karen Edwards, Joyce Hurley, Olga Škrancová, Filip Gondolán, Ondrej Krajňák, Jure Pukl, 

Harry Sokal, Radovan Tariška, Milo Suchomel, Karel Ružička st., Karel Ružička ml., Emil Viklický, Matúš 

Jakabčic, Ľuboš Šrámek, Klaudius Kováč a i. 

 

 

JAKUB TÖKÖLY / KLAVÍR 

 

Narodil sa 23. apríla 1990 v Novej Bani. Vyrastal v prostredí  rodiny s hlbokou 

hudobnou tradíciou. Po ukončení ZUŠ rozširoval svoje hudobné vedomosti na 

Konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Tu sa zoznámil s nahrávkami Oscara 

Petersona, ktoré ho podnietili k tomu, aby sa začal venovať jazzu. V Banskej Bystrici 

začal navštevovať jazzové koncerty a to hlavne vystúpenia jazzového tria Nothing but 

Swing. Onedlho sa stal  študentom popredného jazzového klaviristu a pedagóga Klaudia Kováča. V rámci štúdia sa začal venovať  

swingu a bebopu. Neskôr sa stal poslucháčom JAMU v Brne a Konservatorium und Privatuniversität Wien vo Viedni , odbor jazzový 

klavír. Ako sideman pôsobí vo formáciách Martin Uherek Q a Lukáš Oravec Q. Absolvoval koncerty v doma i v zahraničí: Česká 

Republika, Poľsko, Rakúsko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko... Má za sebou spoluprácu s mladou jazzovou  generáciou v Českej 

Republike a Rakúsku ale samozrejme i s renomovanými jazzovými hudobníkmi ako Gabor Bolla (HU), Jozef Dome, Juraj Bartoš, 

Radovan Tariška, Stefan Bartuš, Peter Solárik, Robert Ragan ... Jeho hru ovpyvnili jazzový hudobníci ako Duke Elington, Bud Powell 

, Thelonius Monk,  Kenny Kirkland ale i hudba géniov vážnej hudby. 

 



PETER SOLÁRIK / BICIE  

 

Narodil sa v roku 1977 v Banskej Bystrici. Od útleho veku inklinoval k bicím nástrojom podľa 

vzoru svojho otca. Už ako šesťročný hral v kapele spolu so svojimi dvoma staršími bratmi. V 

rokoch 1991 – 1997 študoval bicie na Štátnom konzervatóriu v Žiline. Toto obdobie bolo v jeho 

ďalšom smerovaní rozhodujúce. V big bande konzervatória The Slovak Young Swing Generation 

pod vedením Mira Belorida získava prvé skúsenosti s aranžovanou jazzovou hudbou. Z hráčov 

big bandu neskôr vznikla jazzrocková formácia Chorá Vrana, s ktorou o.i. účinkoval na festivale 

Jazz juniors Krakov a participoval na nahraní CD Young Slovak Jazz ´95. Od roku 1997 bol 

súčasťou Swing Q a v roku 1998 spoluzakladá spolu s Klaudiusom Kováčom a Róbertom 

Raganom NBS Trio. Niekoľko rokov spolupracoval so známou českou bluegrassovou formáciou 

Druhá Tráva (CD Charlie McCoy, Robert Kresťan a Druhá Tráva – Live in Brno 2003 ), ako aj v 

jazzrockovej formácii Bass friends slovenského fenomenálneho basgitaristu  Juraja Grigláka. So 

Slovak jazz quartet absolvoval v lete 2003 turné po Španielsku, je tiež stálym členom zoskupení 

Jazz brothers Štefana Bartuša a Tria Tomáša Gajlíka. Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom 

medzinárodného hudobného festivalu Percussion summit. Pre svoju multižánrovú 

univerzálnosť a technickú precíznosť je pozývaný do najrôznejších hudobných projektov a je 

vyhľadávaným štúdiovým hráčom. Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu J. L. Bellu a Súkromnej hudobnej škole Róberta Tatára v 

Banskej Bystrici. Vystupoval na festivaloch, koncertoch  a podieľal sa na workshopoch v USA, Kanade, Taliansku, Nemecku, Rakúsku, 

Švédsku, Veľkej Británii, Dánsku, Grécku, Poľsku, Maďarsku a inde. Jeho hudobnými vzormi sú najmä Jeff Hamilton, Jeff „Tain“ 

Watts, Jack De Johnette a iní. 

 

 



ROSŤA FRAŠ / SAXOFÓN  

 

 Absolvent Konzervatória Jaroslava Ježka. Vedľa vlastného kvarteta Kind of Mind, ktorý založil 

spolu s basistom Petrom Dvorským, je členom súborov Hot Line, Veleband, S'aight a Limited 

Edition. Spolu s Jánom Kořínkom a Martinom Šulcom je členom projektu Soul-Jazz-Celebration. 

Príležitostne tiež spolupracuje s Karlom Růžičkom, Matúšom Jakabčicom, Najponkom, 

Michalom Prokopom, ASPM, BIG –BAND-om Českého rozhlasu a ďalšími. V roku 2004 postúpil 

do finále medzinárodnej súťaže sólistov "International Jazz Struggle" v poľskom Štetíne. 

Účinkoval so svetoznámymi hudobníkmi, ako je Peter Erskine, Maria Schneider, George Mraz, 

Fred Wesley, Georgia Duško Gojkovic alebo Kalman Olah, svetovo preslávený taliansky pianista 

Antonio Farao alebo legendárny Wynton Marsalis 'bubeník Jeff' Tain 'Watts! Rostislav Fras 

vyučuje na Konzervatóriu J.Ježka & College v Prahe a na jazzovej katedre JAMU v Brne. 

 

 

DORIS THÓTOVÁ / SPEV  

Nový objav slovenskej hudobnej scény, rodáčka z Košíc. Koncertuje s rôznymi jazzovými formáciami, 

ako Arpi Farkaš & Band či Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers, viac ako rok bola sólistkou známeho 

Golden Big Band Prague. Spolupracovala aj s mnohými osobnosťami slovenskej populárnej hudby - s 

Mariánom Čekovským naspievala hymnu k otváraciemu ceremoniálu Košice – Európske hlavné mesto 

kultúry 2013 a mala možnosť spievať so skupinou Desmod alebo Big Bandom Gustáva Broma. 

 

 



ONDREJ ŠTVERÁČEK / SAXOFÓN  

 

Jedna z najvýraznejších osobností tenor saxofónu v Česku a na Slovensku, prezývaný tiež český 

John Coltrane, veľký virtuóz – Ondřej Štveráček! Jeho herný štýl je pevne zakorenený v jazzovej 

tradícií, hard-bope a vychádza z legendárneho saxofonistu John Coltranea a jeho konceptu 

Sheets of Sound. S odstupom času si vyvinul vlastný sound, ale pozostatky jeho hlavnej 

inšpirácie v ňom ostali. Štveráček má jazzové remeslo zvládnuté na veľmi vysokej technickej 

úrovni a nezaskočia ho ani šialene rýchle tempá, či krkolomné metrá. Počas dlhoročnej kariéry si 

vybudoval renomé, ktoré presiahlo hranice jeho domovskej krajiny a na svojom konte má 

niekoľko významných spoluprác s menami zo svetovej jazzovej scény. 

Narodil sa 3. novembra 1977 v Moste v bývalom  Česko-Slovensku. V 10-tich rokoch vzal do ruky 

klarinet a neskôr vo veku 15-tich rokov prešiel na tenor saxofón. V tom istom čase sa dostal do 

big bandu v Litvínove, s ktorým získal Cenu pre najlepšieho sólistu v roku 1995 na súťaži big 

bandov. V roku 1998 sa presťahoval do Prahy, kde začal navštevovať Konzervatórium Jaroslava 

Ježka a koncertovať po miestnych jazzových kluboch s elitnými českými jazzmanmi. V roku 2003 sa prebojoval až do finále 

prestížnej medzinárodnej jazzovej súťaži Hoeilaart v Belgicku. O tri roky neskôr začal pôsobiť vo významných domácich, ale aj 

zahraničných telesách ako Gustava Brom Big Band, Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band a East-West European Jazz Orchestra. Po 

množstve spoluprác v úlohe co-lídera a sidemana v roku 2010 vydal svoj vlastný lídersky debut  s kvartetom pod názvom What´s 

Outside, ktorý si vyslúžil nomináciu na jazzový album roku. Jeho druhý album v poradí The Form nebol o nič menej úspešný a bol 

jazzovými kritikmi označovaný ako jeden z najlepších albumov roku 2013. Počas svojej kariéry si vybudoval status medzinárodne 

uznávaného umelca a objavil sa po boku etablovaných jazzmanov ako Jerry Bergonzi, Dave Liebman, George Mraz, Joe Cohn. 

Posledné roky aktívne spolupracuje s popredným americkým bubeníkom Gene Jacksonom, s ktorým má na svojom konte dva 

albumy. Aktuálne je na veľkom úspešnom turné, so svojím kvartetom a bubeníkom Gene Jacksonom, s posledným albumom 

Sketches (2016). Tento album je odrazom Štveráčkovho vývoja, komplementárnosti jeho skvelého bandu a teší sa veľkej priazni 

kritikov, i širšej jazzovej verejnosti.  


