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Historie Moravské Veselky

U zrodu Veselky stál Václav Caletka, který se v té době vracel z voj-
ny a Miroslav Vaculík, jenž do té doby působil v Záhorance a také vy-
učoval doma děti hře na dechové hudební nástroje. Členy pro novou 
kapelu našli mezi bývalými muzikanty kapely Osečanka, která právě 
roku 1989 zanikla. A připravovanou kapelu doplnil Miroslav Vaculík 
svými žáky.

Protože se psal rok 1989, každá kapela musela mít svého zřizovatele  
a toho si kapela našla – Osvětovou besedu Veselíčko. Ta měla jedinou 
podmínku, a sice aby kapela měla ve svém názvu alespoň nějak zakom-
ponovaný název obce. Odtud tedy název Veselka. 

Tak tedy vznikla nová nadějná dechová hudba Veselka. Sponzorem 
kapely bylo v počátcích JZD Osek nad Bečvou a do role kapelníka byl 
zvolen Miroslav Vaculík. Vznik kapely se datuje prvním vystoupením 
dne 18. června 1989.

Prostory ke zkoušení Veselka našla v sále pohostinství v Sušicích. Po 
roce 1989 byly zrušeny Osvětové besedy i zřizovatelé, a protože jsme 
v Sušicích zkoušeli, dohodli jsme se s obcí, že bychom rádi reprezento-
vali právě Sušice u Přerova.

Po několika letech své činnosti si kapela ozdobila název přívlastkem 
„Moravská“. A právě pod názvem Moravská Veselka vešla ve známost 
posluchačů nejen u nás, ale i v zahraničí.

Za 30 let Moravská Veselka odehrála přes 1300 vystoupení. Od roku 
1993 každoročně hrajeme vánoční koncerty. 

V roce 2004 jsme stáli u zrodu znovuobnovení mládežnického fes-
tivalu, který se v Pavlovicích konával, a  jeho poslední 14. ročník byl 
v roce 1989. 

Nyní jsme spolupořadatelem tohoto setkání s názvem Hudební Pav-
lovice Václava Drábka. 

Spolu s  obcí Sušice u  Přerova pořádáme 15. rokem Pravé sušické 
hody a  již 8. rokem pořádáme v  listopadu v  Pavlovicích u  Přerova 
v kulturním domě Záhorské odpoledne s…

Dechová hudba Moravská Veselka má své sídlo 

v Sušicích u Přerova, kraji na rozhraní Hané 

a Záhoří tam, kde se širé lány začínají zvedat 

k vrcholkům Hostýnských hor.

Všude zde slyšíte českou řeč kořeněnou moravským 

nářečím a veselý moravský lid, zpívající si své 

lidové písničky. Takové, které dokáží vykouzlit 

dolíčky na tvářích, jiskřičky v očích, či upřímně 

rozplakat každého, kdo si je rád zanotuje, vypije 

sklenku lahodného moravského vínka nebo si při 

nich s radostí zatancuje.

Právě Moravská Veselka se snaží při svých 

vystoupeních tyto neopakovatelné chvíle 

zprostředkovat. Můžete se s ní setkat při 

rozmanitých příležitostech, které Vám náš kulturně 

bohatý kraj může jen nabídnout.
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Kapelníci Moravské Veselky

Miroslav Vaculík  červen 1989 – prosinec 1993
Ladislav Drábek leden 1994 – červen 2003
Pavel Železný červenec 2003 – prosinec 2007
Jaromír Školoudík leden 2008 – doposud

FOTO KAPELNÍKŮ

zleva Miroslav Vaculík, Pavel Železný, Ladislav Drábek, Jaromír Školoudík

Natočené CD-nosiče

 1.  Jak voní láska rok 1994
 2.  Vyznání  rok 2002
 3.  S Moravskou Veselkou rok 2006
 4.  Kouzlo Vánoc rok 2009
 5.  20 let – Věnované rok 2010
 6.  Moravská Veselka & Karel Matiáš rok 2012
 7.  Pohádkové Vánoce rok 2013
 8.  25 let rok 2015

 9.  Dojeďte k nám na Moravu rok 2017
10.  30 let – s Jožkou Šmukařem rok 2019    

Natočené DVD-nosiče

1.  Kouzlo Vánoc rok 2012
2.  Zpívejme si přátelé rok 2013
3.  Pohádkové Vánoce rok 2014
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Současné obsazení kapely

Michal 
Mikulík

trubka 1 oblig. 
+ zpěv

působí od 5/2002

Jaromír 
Školoudík
křídlovka 2

působí 

od 1/2003

Petr Slaměník
tuba
působí 

od 8/2007

Petra Dudová
zpěv

působí 

od 9/2007

David Fojtík
baryton

působí 

od 1/2008

Marie Štěrbová
zpěv

působí 

od 10/2009

Tomáš Bija
trubka 2 dopr.

působí 

od 1/2013

Vojtěch
Habermann

bicí
působí od 1/2013

Michaela
Becková

klarinet 1B
působí od 4/2018

Jiří Sklenář
ozvučení 

působí od 9/2018

Miroslav 
Smrčka
dirigent

spolupráce od

  

Karel Jemelka
klarinet Es

působí 

od 6/1989

Bronislava
Školoudíková
trubka 2 dopr.

působí 

od 6/1989

Pavel Železný
tenor
působí 

od 6/1989

Petr Mikuláček
trubka 1 dopr.

působí 

od 10/1992

Hanka
Navrátilová

zpěv
působí 

od 3/1994

Petr Hradil
křídlovka 1

působí

od 3/1995

do 12/2001, 

a od 3/2006

Ondřej Gibala
pozoun

působí 

od 11/1995

do 7/2002, 

a od 10/2006

Miloš Kobliha
zpěv

působí 

od 7/1997

roku 2005
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Tito muzikanti prošli Moravskou Veselkou jako stálí členové 
nebo hosté

Václav Caletka, Luděk Caletka, František Bedřich, Michal Cagášek, 
Vojtěch Dostalík, Ladislav Drábek, Jan Drábek, Jana Dudová, Petr Duda, 
Pavel Hrnčíř, Josef Charvát, Josef Jančík, Vladimír Jemelka, Pavlína Je-
melková, Michaela Kopytková, Rudolf Kundel, Marie Kundelová, Petr 
Masař, Radovan Michálek, Michaela Nováková, Josef Novotný, Pavel 
Skýpala, Vojtěch Slaměník, Jaroslav Svoboda, Bohumil Šiška, Josef Šmíd, 
Robert Štancl, Bronislava Tatýrková, Miroslav Vaculík, Blanka Vaculíko-
vá, Václav Vaněk, Jiří Vymazal, Oldřich Vysloužil, Leonard Zábranský, 
Martin Zajíček, Michal Zavadil, Robert Zmeškal, Zdeněk Žákovský  

Miroslav Bedřich, Jiří Drábek, Josef Dujka, Marian Jurečka, Pavel Ko-
pečný, Petr Mikeš, Lenka Ptáčková, Aleš Slaměník, Václav Štěrba

FOTO Z OSLAVY 30. let souboru – 4. 5. 2019 – KD Pavlovice u Přerova

Natáčení pro televize

Česká televize 
1992 Štramberk – soutěž 
2003 pořad Dechovka – Praha Kavčí hory
2007 pořad pivovar Černá Hora
2017 pořad Putování za muzikou – Zábešní Lhota 
2017 pořad U muziky na Silvestra 2018 – Kladno 

Televize Šlágr
leden 2012 Dubné u Českých Budějovic
únor 2012 Pavlovice u Přerova (kostel) – vánoční DVD  
březen 2012 Dubné u Českých Budějovic
srpen 2012 Přerov, park Michalov – taneční skladby
srpen 2017 Zábešní Lhota – pořad kavárna Aston
září 2017 Zábešní Lhota – pořad kavárna Aston 

                           
          
   

  
    
    
      
     

FOTO Z NATÁČENÍ a TV pořadů
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FOTO Z NATÁČENÍ a TV pořadů

Vystoupení v zahraničí

1993 Rakousko Vídeň, Salzburg
1995 Španělsko – Falset
1995 Francie
1996  Německo – Lehaim
1997  Německo – Fehrenbach
2002  Holandsko – Cuijk
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Na závěr bychom chtěli po-
děkovat všem sponzorům, bez 
jejichž pomoci bychom nena-
točili ani jedno CD a  vůbec by-
chom nemohli fungovat. Děku-
jeme všem pořadatelům, kteří 
zprostředkovali, abychom Vám 
mohli přijet rozdávat krásné 

písničky. Velký dík patří také všem bývalým muzikantům, kteří 
v  Moravské Veselce hráli, a  manželkám, které nás v  tomto koníčku 
podporují. V neposlední řadě poděkovat Vám posluchačům, kteří nám 
zachováváte přízeň již 30 let. Bez Vás bychom tady dnes nestáli. 

Díky moc.

2003  Německo – Fehrenbach
2004  Polsko – Goczalkowice- Zdroj
2006 Holandsko – Kessenich
2012  Polsko – Opole, Proszkow, Daniec, Zlinice
2013 Polsko – Opole a Glogowek, Proszkow, Chrzaczyce
2013 Slovensko – Červeník
2014  Polsko – Proszkov, Krošnica
2015  Polsko – Chrzaczyce a Krapkowice, Swibie
2015   Slovensko – Trnava  
2016     Polsko – Proszkow
2017   Polsko – Wielovies
2017    Slovensko – Zohor, Holič
2018 Polsko – Proszkow
2019  Slovensko – Němšová, Bojnice, Kolárovice, Bystričany
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Fotokoutek minulosti

Záhorské odpoledne s...Vlado Kumpanem 

2015

Hudební Pavlovice VD 2014 – společný 

monsterkoncert MV a Pozdní sběr

Vánoční koncert – Žeranovice 2018 Moravská Veselka ve Španělsku 1995

Pravé sušické hody 2014

Kojetín 1989 Dřevohostice 1993

Oprostovice 1994 Loukov 1998

Kapela pod vedením

Ladislava Drábka 1996

Rakov 1994



16 17

Plakátové okénko

1990

1997 2004

2000
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2010

2007
2016

Tablo karikatur MV z projektu CZ-PL 2014
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Rozhovory zevnitř

KAREL (Karel Jemelka)

Karle, jsi jedním ze 3 členů, který je součástí kapely od samého začátku. Je 
vůbec možné, aby se Ti vyhnula ona pověstná ponorka, tedy pocit Už toho 
bylo dost? 
S Moravskou Veselkou jsme prošli různými situacemi, strávili jsme spo-
lu vskutku spoustu času, ale zpětně můžu říct, že je to skvělá parta, 
skvělá muzika, s níž trávím svůj čas velice rád. 

BROŇA (Bronislava Školoudíková)

Broni, pro Tebe otázka trojitého „M“: jak se dají zvládat role manažerky 
kapely, matky dvou dětí a manželky? 
Skloubit tyto role je někdy vskutku náročné. Když nejdu chvíli hrát, 
tak mi muzika chybí, ovšem jakmile jsem s kapelou, stýská se mi po 
dětech. A jelikož svého manžela vídám velice zřídka, těším se na ka-
ždou chvíli s ním. 

PAVEL (Pavel Železný)

Pavle, Ty jsi měl možnost zažít roli jak kapelníka, tak muzikanta bez 
kapelnického žezla. Jistě každá role měla a má svá pro a proti. Ve které 
roli si se tedy cítil lépe? 
Jednoznačně v roli muzikanta, protože ten to má obecně vždy jedno-
dušší. Kapelník má na starosti celou kapelu, všechny ostatní záleži-
tosti kolem a po celou dobu má starosti. Muzikant jednoduše přijde 
a hraje. 

HANKA (Hanka Navrátilová)

Haničko, v kapele jsi už od svých 18 let. Kolik pěveckých partnerů si za tu 
dobu už vystřídala a je něco, co Ti zkušenosti s každým z nich přinesly? 
Tak tuhle otázku jsem vážně nečekala. Každopádně za mou éru ve 
Veselce byli dva pěvečtí partneři. První byl Petr Duda. Druhým byl 

a vlastně stále je Miloš Kobliha. A co že mi tito dva do života přinesli? 

Vůbec nic. :) 

SLAMÁK (Petr Slaměník)

Peťo, pro Tebe rychlootázka: co se Ti pod názvem Moravská Veselka jako 

první vybaví? Pochopitelně kromě Tvé tuby. 

Jednoznačně skvělá parta lidí! 

MIKIN (Petr Mikuláček)

Peťa, ovšem ve Veselce vždy a všude Mikin. Srdcař, který by za kapelu dý-

chal. Je vlastně vůbec něco, co by si na Veselce rád změnil? 

V současné době bych nejspíš neměnil nic, protože dle mého je Veselka 

na svém vrcholu. Lepší už to snad ani být nemůže. 

MILOŠ (Miloš Kobliha)

Milošku, jaké perličky se Ti za dobu v kapele přihodily? Je nám známo, že 

ani Tobě se nevyhnuly. 

To opravdu nevyhnuly. Na jednu vzpomínám dodnes, když jsme natáčeli 

pořad k Silvestru v Kurdějově. Opět jsem si hrál na gentlemana, což mi-

mochodem dělám naprosto běžně! Fakt, že jsem kvůli tomu málem přišel 

o život, zřejmě nikoho zajímat nebude, ovšem díky naší zpěvačce Peťce, 

které jsem se nabídl, že jí vezmu tašky, jsem skončil v rybníce :). Mobil mi 

shořel, já skoro taky, ale jsem tu – živ a zdráv! 

JARDA (Jaromír Školoudík)

Jardo, za celých 10 let Tvého kapelničení tu byly už stavy, kdy ses chtěl 

vzdát své role. Pochopitelně nikoli kvůli členům! Co se tedy stalo, stále žád-

ná změna (díky Bohu). 

Stále dokola si opakuji: Je to jenom koníček! 
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PETRA (Petra Dudová)

Peti, ve Veselce jsi od svých 11 let. Co vše doposud zahrnovalo Tvé působení 
v kapele? 
Musím říct, že to Veselka vskutku nemohla vychytat lépe, jelikož měla 
jedinečnou příležitost užít si mé puberty, dále mou první lásku, kterou 
jsem poznala též díky Veselce. Následně se mnou zapíjeli žal po prvních 
kopačkách :) (i těch druhých), ale i další a mnohem příjemnější oka-
mžiky: maturitu, státnice. Ovšem nejvzácnějším je mi ta skutečnost, že 
jsem získala druhou rodinu. 
 

HRÁĎA (Petr Hradil)

Petr – umělecký vedoucí. Každopádně pro objasněnou ostatním laikům, 
co si pod tímto titulem mají představit? Jsi snad víc umělec, než-li ostatní? 
Určitě nejsem umělec víc než ostatní, ale tak nějak jsem pověřen vést je 
k uměleckému výkonu. 

ÁDA (David Fojtík)

Náš živel David alias Áda. Bezesporu do party patříš a zcela jistě víme, že 
si to Veselka bez Tebe neumí a ani nechce představit. Kdo jiný by se nám tu 
o zábavu a zpestření našich společných chvil staral. Ale dokážeš si Ty sám 
představit být bez Veselky? 
Ne. :) 

MICHAL (Michal Mikulík)

Michal – člen dechovky, ale srdcem rocker. Jak se Ti tyto dvě role odlišují? 
Myslím si, že je strašně důležité, jít do všeho (jak do rocku, tak dechov-
ky) s vervou, aby to posluchač ocenil a chytlo ho to u srdce. 
 

MÍŠA (Michaela Becková)

Momentálně nejmladší člen kapely. Co Tobě, jakožto novějšímu členu, 
možnost být součástí Veselky přinesla a je snad i něco, co Ti stihla ode-
přít? 

Jako každému, i mně Veselka odepřela většinu času o víkendech. To 
ale nemění nic na tom, že na kše" y jezdím moc ráda, a to i proto, že 
mi členství v kapele přineslo mnoho dobrých přátel včetně skvělého 
parťáka na klarinet, Káju Jemelku. Mé dík za možnost být tu s vámi 
patří našemu kamarádovi, Ádovi Fojtíkovi – na základě jeho dopo-
ručení tu dnes můžu s vámi být. 

TOMÁŠ (Tomáš Bija)

Tome, i Ty patříš k té mladší generaci členů, a proto otázka zní: je Ti pří-
jemnější hrát dechovku, nebo právě naopak něco z populárního žánru? 
Určitě je mi bližší dechovka, na které jsem od malička vyrůstal. Proto 
dechovka – jasná volba! 
 

SKLENDA (Jiří Sklenář)

Jiří, říká se, že dobří holubi se vždy rádi vracejí, stejně jako Ty, který do Ve-
selky po několika letech znovu zavítal. Změnilo se na Veselce něco z Tvého 
pohledu a jak se tu obecně po letech cítíš? 
Moravská Veselka letos oslavuje své 30. výročí od založení kapely a já 
na pozici zvukaře kapely jsem tu teprve druhým rokem. Kapela je 
v mých očích stále skvělá parta dobrých muzikantů a stejně tak dob-
rých kamarádů.

MAU (Marie Štěrbová)

Maruško, nedávno jste pokřtili Vaše čtvrté dítě. Jak jde skloubit muzika 
a výchova čtyř dětí, případně kdy bude další křest? 
No, skloubit to moc nejde, protože Anička je ještě závislá na kojení.
Hlavně pokud není hlídání – babička Růženka nebo babička Anežka 
a manžel odjíždí taky zpívat. Další křest bude přece CD – 30 let Mo-
ravské Veselky! 



24

Manažerka souboru Bronislava Školoudíková s kapelníkem Jaromírem Školoudíkem

a Jožkou Šmukařem

Umělecký vedoucí Petr Hradil s kapelníkem Jaromírem Školoudíkem a Jožkou Šmukařem


