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Český jazzový skladatel a kontrabasista Jaromír Honzák 
vydává páté autorské album „Little Things“ 

Jaromír Honzák je jedním 
z čelných představitelů české 
jazzové scény, jehož význam 
a aktivity dávno přesáhly 
české hranice. Výsledky jeho 
autorské tvorby jsou 
netrpělivě očekávány a jsou 
vždy událostí. Právě 
vycházející album s názvem
Little Things je pátým 
Honzákovým autorským 
albem, přičemž obě 
předchozí alba Present Past 
(2003) i A Question To All 
Your Answers (2007) byla

oceněna cenou Akademie populární hudby „Anděl“ za nejlepší jazzové album 
roku. Album Little Things obsahuje sedm vlastních Honzákových skladeb a 
jednu skladbu (na albu též účinkujícího) kytaristy Davida Dorůžky. Sestavu 
hudebníků doplňují standardní Honzákovi spoluhráči z Polska - bubeník Lukasz 
Zyta a klavírista Michal Tokaj a na kvintet doplňuje kapelu americký 
saxofonista Chris Cheek, Honzákův někdejší spolužák z Berklee College of 
Music. V jedné nahrávce hostuje smyčcové kvarteto Pražské komorní filharmonie. 
Album vychází (stejně jako předchozí Hozákovo album) na labelu Animal Music.

Album Little Things vzniklo 
s laskavou podporou Ministerstva 
kultury České republiky, Polského 
institutu v Praze, Hudební nadace 
OSA, společnosti ADVAL s.r.o., 
v partnerství s hlavním městem 
Prahou a ve spolupráci s největším 
českým výrobcem klavírů – firmou
PETROF. Autorem obalu alba je 
významný grafik Aleš Najbrt ve 
spolupráci s fotografem Adamem 
Holým. Album bylo nahráno a 
smícháno ve studiu Sono Records, 
mistrem zvuku byl Milan Cimfe. 
Mastering alba pořídil Gene Paul
v newyorském studiu DB Plus Digital 
Services.
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Album bude pokřtěno na unikátním a neopakovatelném 
koncertě pořádaném v den Honzákových 50.narozenin dne 
31.8.2009 od 19:00 v pražském Paláci Akropolis, 
kmotry alba budou Iva Bittová a Marek Eben. Honzák na 
koncertě vystoupí v celkem sedmi sestavách, s nimiž 
v minulosti koncertoval či stále koncertuje – vystoupí 
Honzákův současný kvartet, dále Quartet East s Piotrem 
Baronem, Kubou Stankiewiczem a Jiřím Slavíčkem, Face of 
the Bass s hostující Beatou Hlavenkovou, Bratři Ebenové, 
pouze pro tuto příležitost obnovená sestava Čikori s Ivou 
Bittovou, Vladimírem Václavkem, Milošem Dvořáčkem a 
Františkem Kučerou a několik dalších sestav.

Jaromír Honzák se na české jazzové scéně 
pohybuje od počátku 80. let, kdy ukončil 
studium na konzervatoři. Se Zdeňkem 
Zdeňkem, Františkem Kopem a Martinem 
Šulcem založil skupinu Naimä, nejvýraznější 
mladou jazzovou kapelu 80. let. Brzy se stal 
univerzálním doprovazečem, jehož talentu 
využily osobnosti jako Karel Růžička, Emil 
Viklický, Karel Velebný, Vojtěch Eckert, ale 
také Bartři Ebenové (s nimiž nahrál všechna 
alba a s nimiž pravidelně koncertuje) a Iva 
Bittová. Honzákova interpretační činnost brzy 
přesáhla československé hranice; účinkoval 
na řadě jazzových festivalů po světě. Mezi 
zahraniční osobnosti, které doprovázel, patří 
např. Art Farmer, Phil Wilson, Don Friedman, 
Alan Praskin, Giovanni Basso nebo Victor 
Lewis. V roce 1989 obdržel Jaromír Honzák 
stipendium na prestižní bostonské Berklee 
College of Music, kde studoval tři semestry a 
mezi jeho spolužáky zde patřili např. Jorge 
Rossy (dlouholetý spoluhráč Brada Mehldaua, 
účinkoval i na Honzákově druhém CD), Kurt Rosenwinkel, Chris Cheek (účinkující 
na aktuálním albu „Little Things“) nebo Roy Hargrove. Po návratu z USA Jaromír 
Honzák začal rozvíjet své představy o vlastní hudbě a dosud natočil pět 
autorských alba (včetně toho, které právě vychází). Spolu s ním na nich 
účinkovali například vynikající polští jazzmani saxofonista Piotr Baron, klavíristé 
Kuba Stankiewicz (spolužák z Bostonu) a Michal Tokaj a bubeník Lukasz Zyta, 
přední kytaristé David Dorůžka, Christian Rover či Peter Binder či již zmíněný 
bubeník Jorge Rossy a aktuálně saxofoniska Chris Cheek. V roce 2003 bylo 
založeno jazzové oddělení Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, na jehož vzniku 
se Jaromír Honzák podílel a které nyní vede. Je tak jedním z patronů současného 
rozkvětu mladé jazzové generace, na půdě jím vedené „vošky“ byly založeny 
kapely Vertigo Quintet, Ondřej Pivec Organic Quartet, Infinite Quintet, Points a 
řada dalších. Jaromír Honzák koncertuje vedle vlastní kapely též 
s „drum&bassovým“ projektem Face of The Bass, s kvartetem Petra Zelenky
nebo s Bratry Ebeny.
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Chris Cheek, významný americký saxofonista pochází ze St Louis ve státě 
Missouri; je synem uměleckého vedoucího big bandu a na alt saxofon začal hrát 
už ve dvanácti letech. Během studií na Webster University v St Louis Cheek hrál 
s množstvím místních jazzových a bluesových kapel. V roce 1988 zahájil na 
základě získaného stipendia studia na Berklee College of Music v Bostonu, kde se 
mimo jiné setkal i s Jaromírem Honzákem. Chris se v roce 1992 přestěhoval do 
New Yorku a od té doby vystupuje a nahrává s celou řadou umělců, jako jsou 
Paul Motian's Electric Bebop Band, The Bloomdaddies, Charlie Haden's Liberation 
Music Orchestra, The Brian Blade Fellowship, Wolfgang Muthspiel, Luciana 
Souza, David Berkman, Guillermo Klein's Los Guachos. Chris Cheek vystupoval 
v Japonsku, Číně, Rusku, Kanadě, ve většině států Evropy a v USA. Natočil již 
přes 60 alb jako studiový hudebník a též čtyři vlastní CD, kde s ním 
spolupracoval např. Brad Mehldau. Jméno Chrise Cheeka je bez nadsázky ve 
světě jazzu pojmem.

David Dorůžka je kytaristou a skladatelem nesmírného talentu; je absolventem 
Berklee College of Music a na jazzové scéně působí od svých čtrnácti let, 
dlouhodobě pobýval a vystupoval v New Yorku a v Paříži. Nahrával též s Karlem 
Růžičkou Jr. a účinkoval na albu Jaromíra Honzáka Earth Life; v roce 2004 vyšlo 
Dorůžkovi první album Hidden Path, které získalo cenu Akademie populární 
hudby za nejlepší jazzové album, následující album Silently Dawning z roku 2008 
získalo tutéž cenu. Dorůžka je nositelem řady dalších ocenění (cena ČJS Talent 
roku 1995, Wayne Shorter Award, Jimi Hendrix Award). V r. 2002 se Dorůžka 
zúčastnil prestižního evropského turné s projektem Swinging Europe pod 
vedením Django Batese. David Dorůžka vystupuje s vlastním triem českým 
(Liška, Novák) i polským (Zyta, Baranski) a spolupracuje též s polskou 
zpěvačkou Agou Zaryan a švédskou zpěvačkou Josefine Lindstrand.
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Michal Tokaj (klavír) a Lukasz Zyta (bicí) patří k největším talentům polského 
jazzu. Oba jsou absolventy jazzového oddělení Hudební akademie v Katovicích. 
Jednotlivě nebo spolu vystupovali s Janem Ptaszynem Wroblewskim, Januszem 
Muniakem, Piotrem Wojtasikem, Grzegorzem Nagorskim a dalšími špičkovými 
představiteli polské jazzové scény. Mají rovněž společné trio s Michalem 
Baranským, který nahradil Darka Oleskiewicze, nyní působícího v USA. Zyta je 
nositelem Grand Prix ze soutěže v Grodzisk Mazowiecki, Tokaj je 
několikanásobným vítězem jazzových soutěží v Polsku, Belgii a Německu a 
čerstvým nositelem polské prestižní ceny Fryderik za CD Bird Alone. Lukasz Zyta 
spolupracuje dlouhodobě s Davidem Dorůžkou, oba jsou – spolu s Dorůžkou -
členy doprovodné skupiny polské zpěvačky Agy Zaryan, jejíž hvězda strmě 
stoupá.

DISKOGRAFIE:

Jaromír Honzák: Getting There Together (PJ Music, 1995)

Jaromír Honzák: Earth Life (Cube Metier, 2000)

Jaromír Honzák Quintet: Present Past (Indies Records, 2003) Anděl za jazzové 
album roku 2003

Jaromír Honzák Quartet: A Question To All Your Answers (Animal Music, 
2007) Anděl za jazzové album roku 2007

Jaromír Honzák Quintet: Little Things (Animal Music, 2009)

KONTAKTY:

Oficiální stránka Jaromíra Honzáka: www.jaromirhonzak.com

Oficiální stránka Animal Music: www.animalmusic.cz

Mediální servis: 2media.cz, s.r.o., www.2media.cz

foto v tiskové zprávě (c) Adam Holý, 2009
design obalu CD a plakátu (c) Aleš Najbrt (Studio Najbrt), 2009




