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Koucour Vavřinec inspiroval k vydání debutu Romanovská Tichý Hrubý 

Svébytné hudební osobnosti – houslistka Anna Romanovská, kontrabasista Petr Tichý a klarinetista Michal 

Hrubý – vydávají debutové album na renomované slovenské značce Hevhetia. Ve skladbách na pomezí jazzu 

a vážné hudby se ozývají i folklorní vlivy. Odkazuje na ně především exotický zvuk kota, kterého se ujala 

Romanovská. Čtyři skladby jsou volné improvizace a i ty, jejichž autorem je Hrubý, mají volnou strukturu. 

S nadhledem jimi provází Tichý na kontrabas se střevovými strunami vlastní výroby po vzoru lidových 

muzikantů z Těrchové. Album pokřtí Zdeněk Slabý ve středu 25. dubna od 20 hodin v Čítárně Unijazzu. 

Název úvodní skladby odkazuje na původ debutu tria Romanovká Tichý Hrubý. Najdeme ji totiž také na kompilaci Jiná 

hudba pro Kocoura Vavřince (Polí5). Loňského roku ji sestavil spisovatel a hudební kritik Zdeněk K. Slabý k 50. výročí 

této komiksové postavy, známé z časopisu Mateřídouška. Hrubý byl jedním z oslovených avantgardních hudebníků. 

„Zadanou šanci pojal naprosto odpovědně: zosnoval zbrusu nové trio. To s odzbrojující lehkostí, lapidárností 

a zasněným nostalgizováním ztvárnilo skladbu ,Ach kocoure kocoure´,“ shrnul Slabý. Skladba Hrubého se právem 

dočkala označení „oživení s lidovými názvuky“ (Alex Švamberk) a uznání „První vrchol alba!“ od Jana Hocka. Toho 

zaujala tím, že „mísí zvuk japonského nástroje koto s jazzovým kontrabasem a výrazným minimalistickým motivem 

klarinetu; koto pak vystřídají housle v klenutém partu, aby posléze do skladby vtrhl free-jazz“.  

„Přestože jsme už dvě - původně plánované - skladby měli nahrané, rozhodli jsme se pokračovat. Nechtělo se nám 

prostě přestat. Něco jako odejít od nedopité kávy,“ prozradil Tichý, jak debutové album vzniklo. „Ach kocoure 

kocoure“na něm otevírá bránu do dobrodružných hudebních krajin improvizace. Pronikáme do nich přes „Moře 

sněhu“, druhou ze skladeb Hrubého, který na rozdíl od pódia považuje improvizaci ve studiu za „sevřenější, více 

písničkovou či komponovanou“. Tento tvůrčí přístup lze považovat u všech tří hudebníků za vlastní z řady projektů, 

mnohdy i společných. „Improvizace je nejvyšším projevem mé vnitřní svobody. Pokud se v tomto poněkud 

nekonečném prostoru mám šanci setkat se skvělými, inspirativními hudebníky, je to pro mě vždy velká radost. Petr 

Tichý a Michal Hrubý k nim beze sporu patří,“ vyjádřila se o jejich spolupráci Romanovská. Spřízněnost Hrubého 

klarinetu i saxofonu s houslemi a kotem Romanovské a v neposlední řadě s kontrabasem Tichého umožňuje odvážné 

a vzrušující hudební putování.   

„Venku ležel bílý sníh a silně na něj z modrého nebe svítilo slunce,“ vzpomíná Romanovská na nahrávání, „kéž by 

alespoň jeden z těch paprsků doletěl ke každému posluchači...“ 

---- 

Křest alba – 25. dubna 2018 od 20 hodin, Čítárna Unijazzu (Jindřišská 901/5, 110 00 Nové Město) 

Obsazení:  

Anna Romanovská (housle, koto) / Petr Tichý (kontrabas) / Michal Hrubý (klarinet, basklarinet, tenor saxofon) 

 

Skladby:  

1. Ach kocoure kocoure (Hrubý) 6:42 / 2. Ladění I (Romanovská, Tichý, Hrubý) 0:50 / 3. Moře sněhu (Hrubý) 4:18 /  

4. Impro I (Romanovská, Tichý, Hrubý) 11:38 / 5. Impro II (Romanovská, Tichý, Hrubý) 11:28 /  

6. Impro III (Romanovská, Tichý, Hrubý) 7:25 

 

Hevhetia, Košice 2018 

Nahrál Alex Tomin, mastering Jan Košulič 

Obal © Peter Beňo, 2018 

Produkce Anna Romanovská, Petr Tichý a Michal Hrubý 

 

Foto © Michael Romanovský, 2017 (ke stažení na https://art-live.cz/press/) 

 

Kontakt pro média: Art Live – Petra Kubešová, t: +420 732 186 429, e: petra@art-live.cz 



  
 

Anna Romanovská Fliegerová (1982) pochází z vědecko-hudební rodiny. Vystudovala Pražskou konzervatoř a PedFUK 

(obory housle a hudební pedagogika). Na UK momentálně dokončuje disertační práci na téma "John Buckley - soudobý 

irský skladatel a pedagog".Na Konzervatoři Jaroslava Ježka vyučuje hudební teorii a hru na housle. Působí v Orchestru 

Berg, etablovaném tělesu, které se orientuje na interpretaci soudobé hudby. S Michalem Hrubým spolupracuje 

ve formaci Prázdné hory jsou plné větru a deště. Mezi její další hudební aktivity patří zpěv, hra na tradiční japonský 

nástroj koto a kompozice. Kromě jiného je autorkou hudby k divadelní hře „1+KK“.   

Více na http://www.annafliegerova.cz 

Petr Tichý (1974) je český kontrabasista původem z Jablonce nad Nisou. Na jazzovém oddělení pražské HAMU a na KJJ 

se u Petra Kořínka, Jaromíra Honzáka, Miroslava Vitouše a Jiřího Slavíka vyučil hře na kontrabas. Mezi jeho stěžejní 

projekty patří duo HLASkontraBAS se zpěvačkou Ridinou Ahmedovou a kapela NTS s Michalem Nejtkem a Štěpánem 

Smetáčkem. Spolupracoval a spolupracuje s Floexem, Orchestrem Berg, divadlem Continuo, Markem Novotným, 

Vladimírem Václavkem, Palo Hammelem, Ondřejem Škochem, Mírou Kemelem, Sylvií Krobovou, Feng-yűng Song, Jono 

Bonem, Paulem Novotnym a Aliexandrem Yasinskym, kapelou Květovaný kůň, Duende a mnoha dalšími. Volná 

improvizace je pro něj jako posezení u dobré kávy s přáteli. 

Více na http://www.tichykontrabas.cz/ 

Michal Hrubý (1973), hráč na klarinety, tenor saxofon a lidové píšťaly ze Slovenska (např. fujaru, koncovky, 

šestidírkové píšťaly...) zahájil svou hudební dráhu v bigbítové kapele Sveřepé prase, poté založil a vedl skupiny 

Neočekávaný dýchánek a Kapitán Kajman. Od roku 2009 se věnuje především volné improvizaci. V současné době 

působí v několika různých kapelách (Květovaný kůň aneb Hanzlová Hrubý Svoboda Tichý, Prázdné hory jsou plné větru 

a deště, Drozdi a droždí...). O své tvorbě říká: „Rád vydávám zvuky.“ 

 

 


