
Úvod

Na Jarka mám hromadu vzpomínek, roky  
sme społem dělali, byli kamarádi. Né vždycky 
było veseło, byly i horší a smutné príběhy, ty 
sa ale postupně z naších myslí vytrácajú  
a to je dobre. 
Ve svojém životě sem měł štěstí poznat šty-
roch Majstrů muzikantských. Majstra Jože- 
nu Kubíka, Majstra Jožku Kubíka IV. Filíka, 
Majstra Martina Hrbáča a Majstra Jarka Miš-
keríka. Bohužel, tré sú už v muzikantském 
nebi, je to nespravedlivé, ešče mohli obvese-
lovat nás šeckých.
Trochu šak zapomínáme na to, že Jarek mimo 
to, že był vynikajícím muzikantem, był pre-
devším pedagogem. Pod jeho vedením sa 
muzikantskému uměňú vyškoliła cełá rada 
dnes už vynikajících muzikantů. Sú to gene-
race muzikantů z cełého Horňácka. 
Od toho dětského škrípáňá až po procítěnú 
brilantní hru, tak to była dúhá, trnitá cesta. 
Měł on na to obrovskú trpělivost a hłavně 
łásku k muzice, ke zpěvu a k Horňácku.
Po panovi učitelovi Leošovi Zemanovi je to 
druhý učitel, kerý vyučił tolik muzikantů  
a zpěváků.

Pripomenu, jakú měł radosť z toho, jak na 
zkúškách v kulturáku drezírovał děcka. Na 
jevišti stáli muzikanti a hráli jak o dušu.  
V půlkruhu stáli malí zpěváčci, ruky hore  
a sálem sa néséł jejích zpěv. Jarek stáł za 
poslední radú a potutelně sa usmívał. Negdy 
sériju pěsniček opakovali snád stokrát. Jarek 
jích aj servał, ponadávał. Děckom kolikrát 
tékly po tváričkách slze, ale ruky hore a zpí-
vali. To była pravá Jarkova škoła.
Po časi pochopili jeho záměry, ale to už vystu-
povali a reprezentovali v soutěžách Zazpívaj 
slavíčku, na společných koncertech Děti  
a píseň s BROLNem, na soutěžách Stuha  
Slávka Volavého, O věneček Fanoša Mikulec-
kého, na Mezinárodním folklorním festivalu 
ve Strážnici, Horňáckých słavnosťách, na 
podijách po cełéj republice a aj po světě. Jarek 
stáł u zrodu dětského folklorního festivalu 
Mladé Horňácko. Co stáł? On ho prímo tvorił. 
S paní profesorkú Zdeňkú Jelínkovú objížďa-
li jednotlivé škoły, ona radiła vedúcím po 
stránce taneční a s choreografijú a Jarek po 
stránce hudební a výběru pěsniček.
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Neopomenutelná je práca Jarka v muzikách 
– ve svojéj vłastní žákovskéj, v rodinnéj, ať už 
to była cimbálka Martina Hrbáča, ve Veličce, 
v Lipovjanu, na Brezovéj, ve strážnických 
muzikách, na Hradišťsku a Uherskobrodsku, 
Kyjovsku, v Oravanu a dalšíma. Mezi muzi-
kantama porád nájdete jeho rozpisy not. To 
było popsaného notového papíru, minutého 
ingústu. Navíc měł pěkný technický rukopis. 
Spolupracovał s BROLNem, s Mirom Dudíkem 
a dalšíma na úpravách a harmonizaci celých 
hudebních pásem. Radú pomáhał aj ženským 
a mužským pěveckých sborom.
Na škodu věci v minułém režimu było, že tak 
dovedný a nadaný pedagog, jakým Jarek beze-
sporu był, nemohéł učit na LŠU. Neměł pat-
ričné predepsané vzděłání. No, nekerí študo-
vaní v různých oboroch vzděłání majú, ale 
chybí ím cit, łáska pro věc. 
Ešče sme doposavad nedocenili Jarkovu  
prácu pri sestavování Horňáckého zpěvní- 
ku sedláckých. Predčasná smrť zaviniła, že 
Jarek zpěvník zanechał v téj podobě, jak 

potom vyšéł v roku 1994. Nestačił už doděłat 
k pěsničkám harmonizaci, důkładně ešče 
šecko proštudovat. Měł v plánu do zpěvníku 
pridat táhłé pěsničky a verbuňky. Možná by 
to rozšírił aj o taneční kúsky (polky, valčíky, 
šotyšky aj.) protože vím, že měł radu zápisú 
štrajchovéj muziky od pani učitelky Dagmar 
Severové a dalších muzikantů.
Proto sa vám dostává do ruk knížka o téjto 
horňáckéj muzikantskéj legendě. Nájdete tu 
vzpomínky od jeho prátel, kamarádů, muzi-
kantů. Je tu aj osobní vyznání jeho ženy Jarky.
Materiálu sa nám nashromáždiło moc, proto 
je najtěžší vybrat co tam dat, co vynechat.
Jarek hrávał s cełú radú muzik, proto súčásťú 
knížky je aj cédéčko. Hudebního materiálu je 
tak na najméň deset CD a na DVD by ešče 
ostało.
Pripravovali sme toto dílko s łáskú a vzpo-
mínkú na Jarka a budeme rádi, když aj vás to 
potěší.
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Tady cituju ze Zpěvníku horňáckých od paní Jelínkové

„Z vlastních záznamů i ze sbírek různých autorů v archivech, v institucích i v soukromí sestavil 
Horňácký zpěvník sedláckých.
Jde o první tématicky sestavenou sbírku, obsahující přes 800 písní, které se zpívaly v jednotlivých 
obcích Horňácka k místním variantám sedlácké. Co do provenience obsahuje záznamy sedlác-
kých z písňových sbírek různých sběratelů (např. Jana Poláčka, Joži Černíka, Rudolfa Kynčla, 
Františka Bartoše a mnoha dalších), ale i písně k sedlácké z repertoáru jednotlivých horňáckých 
hudců (Jura Šácha, Emil a Matěj Miškeříkovi aj.) a vynikajících zpěváků především starší gene-
race, z nichž mnozí pocházeli ze známých místních zpěvných rodů (pluk. Jura Hudeček, prof. 
Dušan Holý, František Okénka, Martin Čambal aj.). Mnohé z písní k sedlácké zaznamenal autor 
sbírky Jarek Miškeřík sám, neboť za svého hudeckého působení v jednotlivých muzikách poznal 
nejen ve Velké, ale i ve Vrbkách, Javorníku, Lipově, Kuželově, na Lhotkách a na Suchově mnoho 
znamenitých tanečníků a zpěváků sedlácké.
K záznamům jednotlivých písní je třeba podotknout, že u každé písně je uváděn zpěvák, lokali-
ta, zapisovatel i pramen, odkud byla píseň čerpána. 
Sbírka písní k horňácké sedlácké vznikala po několik let na základě pečlivého studia všech 
dostupných dosavadních písňových sbírek z rozmezí více jak sta let, ale i sbíráním dosud žijících 
pamětníků a členů proslulých horňáckých rodů, k nimž patřil i sám Jarek Miškeřík.“



S Jarkem jsem se seznámil již jako kluk hra-
jící v dětské cimbálové muzice při Základní 
škole Hutník ve Veselí nad Moravou, vedené 
učitelem Aloisem Kristoňem a později krátce 
v cimbálové muzice souboru Radošov, rovněž 
ve Veselí nad Moravou. K seznámení přispěl  
i můj otec Josef Trachtulec, dlouholetý cim-
balista Horňácké cimbálové muziky Marti- 
na Hrbáče a Strážnické cimbálové muziky 
Slávka Volavého, který s ním příležitostně 
hrával. Už jako student gymnázia jsem někdy 
s Jarkem kontroval na housle a otec hrál na 
cimbál. Však také atmosféra, kterou vytvořil 
spolu s dalšími muzikanty na stužkovacím  
a následně na maturitním večírku byla vyni-
kající. Zhruba od poloviny sedmdesátých let, 
když nemohl Janek Šácha, nebo otec, zaskako-
val jsem v Jarkově muzice ve Velké i v muzice 
Mirka Menšíka ve Strážnici na cimbál. Otec 
mně také poradil, jak mám reagovat na neče-
kaná noční pozvání na kávu, „stavení sa na 
štamprlu“, doprovody domů a podobně. Byl jsem 
tak zpočátku ušetřen bouřlivých přijetí a ne-
mohlo se mně stát něco podobného jako Mar-
tinu Prachařovi i řadě jiných kamarádů bez 
rozdílu hudebního či společenského zařazení. 
Ač byl o 11 let starší, absolvovali jsme spolu 
mnoho her na Mladém Horňácku, v jeho muzi-
ce ve Velké, v Lipově, ve Strážnici, řadu let  
v Horňácké cimbálové muzice Martina Hrbáče 
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i dalších. Při ubytování na zájezdech doma  
i v zahraničí jsme byli často ubytováni spo-
lečně. K pravidelným zážitkům patřilo Jar-
kovo ranní vaření česnečky, pro které jsem 
mnoho let vozil s sebou nejen dostatek su-
roviny, ale i plechový hrnek a ponorný vařič. 
Při polévce byly objasňovány události před-
chozího dne či noci. Zodpovídal jsem dotazy 
na téma: „Komu sa mám omłúvit, co sem 
vyvédeł, koho sem vyraził z muziky, nepobili 
sme sa?“ 
Odpovědi: „Všeckým, ani se neptej, vyhodils’ 
nás všecky, ani né…“ 
„Tož Ti pěkně děkuju, to abych nevylézáł pred 
ludí.“
Rád jsem přijal nabídku na spolupráci na 
publikaci věnované Jarkovi. Přístup někte-
rých oslovených (ne)přispěvatelů mě překva-
pil. Škoda, že u některých dost nemile. 
Jaromír Miškeřík se narodil jako druhoro-
zený syn manželům Matějovi a Kateř ině 
(rozené Kuřinové z Blatnice) Miškeříkovým 
26. srpna 1946 ve Velké nad Veličkou. 
Na housle začal hrát u učitele Bedřicha Pou-
ly. Ten pocházel ze Bzence a byl vedoucím 
hudební školy ve Velké nad Veličkou, která 
byla zřízena k 1. září 1955 a patřila pod míst-
ní osvětovou besedu. Vyučovalo se zde hře na 
housle, klavír a harmoniku a v prvním roce 
se přihlásilo celkem 36 žáků a žákyň.
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