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mělci, zvláštní lidská kategorie – odjakživa
přitahovali ženy svou snivostí, smyslem pro romantiku, kreativitu a schopnost vidět život a okolní
svět kolem v obrazcích a barvách, jaké jiní vidět nedokázali nebo nechtěli. Do lidské společnosti přinášeli
krásno, estetično a proměňovali všední každodennosti v nenápadnou, anebo naopak nápadnou krásu…
Umělci nejrůznějších oborů byli ovšem v dávnější
minulosti vnímáni většinovým lidským živlem, hlavně
méně vzdělanými vrstvami, jako plíseň společnosti,
rozmarní bohémové a darmožrouti. Jako poživační
budižkničemové i jakýsi marnotratný element, buď
rozmařile rozhazující peníze, které dostávali od bohatých uměnímilovných mecenášů, anebo jako ti,
kteří smrděli grošem a měli hluboko do kapsy.
Za reálného socialismu čas od času vnímali horníci, hutníci, zedníci či zemědělci umělce jako ﬂákače,
jimž poctivá lidská práce smrdí a žijí na úkor společnosti, kterou oni musejí v potu tváře budovat a hájit
proti vnitřním a vnějším nepřátelům.
Tyto doby naštěstí minuly, ale pokud dojde k občasným společenským otřesům, jsou někteří umělci
vnímáni jako nezávislá společenská kategorie více či
méně odbojného charakteru, anebo méně spolehlivá
emocionální lidská skupina, příliš zahleděná do své
mimořádnosti a tvůrčího poslání, než aby se zúčastňovala společensko-politických půtek.
Zaměřil jsem se ve svém zamyšlení na uměleckou
sféru hudby. A to speciálně bigbítové, potažmo rockové hudby, která se za posledních více než padesát let
stala u nás neoddiskutovatelným fenoménem. Generace hudebníků, která se narodila v polovině čtyřicátých
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let, je lehce mladší, než byli členové legendárních e
Beatles a Rolling Stones. Ta dnes tvoří neodvratně
odcházející společenskou formaci, která pomáhala
v šedesátých, sedmdesátých a částečně v osmdesátých letech tvořit hudební kulturu a někteří z nich
se udrželi na hudební scéně až dodnes. Mnozí se těší
respektu a úctě příznivců hudby, jiní jsou vnímáni jako
překonané společenství, a někteří jsou dokonce odmítáni jako zcela nepřijatelní a většinová posluchačská
obec soudí, že jejich doba už dávno minula, nikoho
nezajímají a jenom nemají odvahu přestat. Záměrně
se vyhýbám tomu, abych zde konkretizoval jakákoliv
jména, protože i můj subjektivní pohled může být zavádějící a diskutérsky napadnutelný…
Rozhodl jsem se sepsat osudy hudebníků a zpěváků, kteří předčasně opustili tento svět a odešli do
hudebního nebe. Najdete mezi nimi známá jména,
která se ve své době s jistou nadsázkou „svou slávou
dotýkala hvězd“, ale také jména, která nebyla v tisku,
rozhlasu a televizi nijak zvlášť akcentována, a přesto
se o jejich podílu na vývoji hudby, o jejich pracovitosti
i originalitě vědělo. Když tito umělci odešli, věnovala
se jim mnohdy jenom letmá vzpomínka a jejich jména začala neprávem zvolna upadat do zapomnění.
Bohužel se občas mezi lidmi objevoval hrubě pomýlený názor, že pokud některý zpěvák, hudebník nebo
skupina nejsou známí z televizních obrazovek, z rozhlasových vysílání či ze stránek novin a časopisů, nejsou dostatečně umělecky „kvalitní“. Pokud se prostě
v této branži neobjevovali, česko-moravsko-slovenská
kultura jaksi samospádem rozhodla, že jejich přínos
je pro kulturní sféru nicotný, zanedbatelný, anebo

nepodstatný. Takový názor většinou přijímali jako
dogma neinformovaní ignoranti, kteří hudbu vnímali
pouze jako zvukovou vatu k rannímu vstávání, snídání,
nebo k žehlení plínek. Zní to možná jako nadsázka,
ale měl jsem bohužel možnost takové názory občas
zaslechnout a byla mně z toho zima po těle i po duši…
Abych dalším podobným názorům předešel, vznikla tato kniha, která by vám, čtenářům, měla připomenout a znovu oživit umělecké a lidské proﬁly těchto
kumštýřů. Nevýhodou většiny z nich byla okolnost, že
podstatnou část svého života tvořili a působili v bývalém režimu. Ten jejich hudbu nejrůznějšími způsoby
pronásledoval, zakazoval a prohlašoval za ideologicky
závadnou, nebo dokonce nebezpečnou. V různých dobách se potom objevovaly liberálnější postoje, kdy se
hledaly cesty, jak bigbítovou, potažmo rockovou hudbu legitimizovat, povolit a akceptovat se zavřenýma,
nebo lehce přivřenýma očima. V každém případě byla
činnost umělců, které v této knize najdete, vzájemně
těžko poměřitelná. Někteří z nich se jen velmi těžko dostávali do nahrávacích studií, s jinými se hrála
hra na slepou bábu. Další mohli tvořit a nahrávat,
protože bylo seznáno, že jejich hudba není politicky
nebezpečná už jenom tím, že je instrumentální, a tím
pádem neřeší společenské nebo mezilidské vztahy –
s ironií a nadsázkou prostě nebylo možné tuto hudbu
usvědčit z nějakého druhu latentní diverze.
V této knize nenajdete úplný seznam všech umělců z oblasti bigbítu či rocku, kteří opustili tento svět.
Vybral jsem ze svého pohledu ta nejzásadnější jména,
i když jsem si jist, že mnozí pozornější čtenáři budou
mít možnost mi vytknout, jak jsem na to či ono jméno

zapomněl, anebo že jsem je snad záměrně vynechal.
Seznam jmen jsem však pečlivě zvažoval a jejich zastoupení v této knize považuji z různých důvodů za
zásadní. Jsem toho názoru, že právě na ně by se nemělo zapomenout.
Doba, ve které žijeme, je ovšem hektická a preferuje především přítomnost, lehce budoucnost, ale
velmi málo, anebo vůbec – minulost. Hudba, kterou
představitelé této knihy interpretovali, hráli i skládali, už dnes bohužel není samozřejmou součástí playlistů komerčních rádií a rocková rádia si z nich vybírají jenom „prověřená“ jména, u nichž mají jistotu,
že na ně budou lidé reagovat zvýšenou sledovaností
a poslechem.
Nabízím tedy cestu do hudební minulosti. Pořadí
jmen za sebou nejsou stavěna podle nějakých předností a zásluh, ale podle abecedy. Zařadil jsem do knihy umělce z různých odnoží bigbítové a rockové scény
a chtěl bych je vrátit do myslí čtenářů alespoň tím, že
zůstanou zvěčněni na těchto stránkách. Rozhodně se
tedy nejedná o nějaké darmošlapy či budižkničemy
(abych použil rétoriku z úvodu mého zamyšlení), ale
o jména, která vyryla hlubší i mělčí brázdu do virtuálního světa naší hudební historie.
Chtěl bych upozornit, že tato kniha není laciným
bulvárním žvástem, ale cestou do nitra lidských osudů a příběhů, které se vám zde otevírají bez připudrované velkoleposti.
Místy se možná budete divit, místy kroutit hlavou,
třeba se vám orosí oči, ale možná se i zasmějete. Nevěříte? Otočte stránku a uvidíte sami… Tak vítejte!
Autor
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lasický rock and roll měl v české
kotlině od začátku zaděláno na
problémy jako skrytá diverze
kapitalistického Západu, která měla podle
tehdejší totalitní ideologie odvracet českou mládež
od zdravého budování socialismu a dovolit
jí vstřebávat ducha západní revolty. Elvise
Presleyho, Buddy Hollyho a Little Richarda se
snažili nejenom anglicky, ale i česky napodobovat
také naši zpěváci včetně Josefa Zímy i Karla
Gotta. Domácí rock and roll měl od počátku
šedesátých let svoje čelná jména jako Pavel
Sedláček, Pavel Bobek, Pete Kaplan, Tomislav
Vašíček, Zdeněk Leiš… ale jen jednoho krále,
který řádil… a jmenoval se Miki Volek.

MIKI VOLEK
aneb Nekorunovaný král českého rock and rollu
Narozen 21. května 1943 v Uherském Hradiš
Zemřel 14. srpna 1996 v Praze
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arodil se jako Michael Volek ještě za protektorátu Böhmen und Mähren ve slováckém Uherském Hradišti v rodině důstojníka československé armády. V roce 1948 se s rodinou přestěhoval do Prahy.
Otec se stal velitelem Hradní stráže. Předčasně ale
zahynul při dopravní nehodě, a tak syn vyrůstal pouze s matkou. Měli spolu velmi blízký vztah, ale především jí vděčil za to, že v něm probudila cit k hudbě.
Začal se tedy učit hře na klavír a na kytaru.
Jeho přáním bylo studovat hru na bicí nástroje na
Pražské konzervatoři, což se mu bohužel nepodařilo – při přijímacím pohovoru byli vybráni jiní. Miki
Volek poté hledal nějaký úhybný manévr, aby mohl
být zaměstnán a nestal se pronásledovaným příživníkem. Začal pracovat jako rekvizitář ve Filmovém
studiu Barrandov.
Rock and roll paradoxně objevil v satirickém časopise Dikobraz, v němž byla v roce 1956 učiněna zmínka
o „novém úpadkovém hudebním stylu, vzniklém v prohnilém imperialismu“. Mylně se domníval, že rock and
roll přišel do východní Evropy z tehdejšího NSR. Teta,
žijící v této zemi, mu totiž začala posílat desky s rockandrollovou orientací, a tak nabyl dojmu, že tento styl
vznikl u našich sousedů za šumavskými hranicemi.
Když mu bylo sedmnáct let, psal se rok 1960.
Poprvé vystoupil na maturitním plese za velkého
úžasu spolužáků. Po skončení školy zakládá s Jiřím
„Bíbrem“ Šimákem skupinu Crazy Boys. Miki Volek se zde stal sólovým kytaristou a zpočátku zpíval
pouze vokály. Jako interpret zpíval nejprve německy,
ale jeho kamarád a také konkurent Pavel Sedláček
ho poučil, že rock and roll přišel do Evropy z USA
a jeho „diplomatickou řečí“ je angličtina. Naučil Volka zpívat anglicky, i když ten na rozdíl od Sedláčka
angličtině moc nerozuměl a pouze ji deklamoval, což
v daném pojetí až tak nevadilo. Důležitý byl feeling,
a ten měl Volek skvělý.
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V této kapele mimo jiné působili Ondřej Suchý
(kontrabas), Miroslav „Béda“ Berka (klavír), ale
také Ladislav Štaidl (kytara). Divadlo Semafor pořádalo v sále pražské Lucerny koncert Crazy Boys,
který navštívilo neskutečných 3 000 diváků. Po skončení koncertu uspořádalo publikum Volkovi nekonečné ovace, které se daly v kontextu socialistických
poměrů naší malé země přirovnat k takové mánii,
jakou zažíval v USA Elvis Presley. Aby se Miki Volek
vyhnul povinné vojenské službě, nechal se dobrovolně hospitalizovat na psychiatrické léčebně, a tak se
v roce 1963 Crazy Boys rozpadli.
Po návratu z psychiatrické léčby Volek téměř okamžitě nastoupil do nově zformované skupiny Olympic, kam ho přivedl Miroslav Berka a která v tomto
roce zrovna vznikla. V Olympiku získal pevné místo
zpěváka, ale v dané době – díky divadelnímu představení na půdě Semaforu Ondráš podotýká – se do
Olympiku dostali Pavel Bobek, Pavel Sedláček, Josef
Laufer, Yvonne Přenosilová a další hostující zpěváci.
Činnost Olympiku se z rockandrollové kapely nasměrované k bigbítu proměnila v těch časech v jakousi
divadelní estrádu, se kterou kapela jezdila i se svými
zpěváky od Košic po Aš s velkým úspěchem u mladého publika. Miki Volek vnitřně ženy nenáviděl, třebaže byl jimi vyhledáván a milován. Nebylo tedy divu, že
vícekrát řešil onemocnění kapavkou, což označoval
František Ringo Čech poněkud eufemisticky jako
„sezonní rýmu“. Volek se s tím nijak netajil, a dokonce se nikdy nezdráhal nahlas označit „dárkyni“
nemoci jménem.
Miki Volek s Olympikem nahrával první skladby,
které vycházely na singlech Supraphonu. Píseň Smutný holič z Liverpoolu napsal pro Volka František
Ringo Čech. Na rozdíl od ostatních mladých rockerů
Miki Volek neměl rád Beatles, přesto si podle jejich
vzoru nechal růst delší vlasy. Zpěváci z Olympiku

postupně odcházeli. Volek se v roce 1965 dostal do
rozporu s Petrem Jandou ohledně dalšího směřování
kapely a od té doby už nebyl členem kapely, ale hostujícím zpěvákem.
Nutno podotknout, že v té době se popularita
a sláva Mikiho Volka dala srovnat s popularitou
a úspěchy Waldemara Matušky, Karla Gotta, Evy Pilarové nebo Hany Hegerové. Nicméně v roce 1966 po
dohodě s Petrem Jandou opouští i Volek jako poslední zpěvák Olympic. Těsně před odchodem nazpíval
pro ﬁlm bavorské televize píseň Cinderella v němčině. Píseň odpovídala německému vkusu.
Dva roky (1966 až 1968) vystupoval Miki Volek
se skupinou Old Stars, v níž se objevili například
Miloslav Růžek nebo Pavel Bobek, která se navzdory
postupující době stále věnovala standardnímu rock
and rollu.
Nicméně už v té době, pravděpodobně aby dokázal
účinně čelit tlaku, který byl na něho vyvíjen kvůli jeho
pódiovým exhibicím, posiloval Volek svoje ego nejen
alkoholem, ale také léky, například fenmetrazinem.
Dokonce mu v tom byla nápomocna jeho matka,
která byla na svého syna velmi hrdá a snažila se ho
mnohdy až nekriticky podporovat, kde se dalo.
Jako host vystupoval v programu Country Beatu
Jiřího Brabce, původně rockandrollového klavíristy,
který byl vedle Miroslava „Bédy“ Berky jedním z nejlepších hudebníků své doby.
Volek se objevil i v sestavě kapely Mickey And e
Rock And Roll All Stars a v krátkodobé skupině Rogers Band – tu založil František Ringo Čech po svém
návratu z USA a byla doplněna různými hudebníky
bez jasnější koncepce.
Miki Volek byl na koncertech charismatickou
postavou. Měl výrazné blond vlasy, vystupoval s brýlemi s tmavými skly, v černých těsných kalhotách,
košili křiklavých barev, na krku mu visel řetěz a na

prstu měl velký masivní zlatý prsten. Mával stojanem od mikrofonu a při tom nabízel neuvěřitelné
taneční kreace, což zejména ženské publikum vyvádělo z míry a mužská část se ho snažila napodobovat
jako showmana, což bylo v dobovém tisku hodnoceno jako úpadkový model zábavy se špatným příkladem pro mládež.
V roce 1968 se stává Volek členem kapely Mickey
And e Samuels, kterou vedl velký propagátor rock
and rollu, kytarista a zpěvák Pete Kaplan. Ten od
roku 1964 posiloval řady skupiny Meﬁsto a zatoužil
obnovit skupinu, v níž působil na přelomu padesátých a šedesátých let. Kapela hrála v sestavě: Petr
„Pete“ Kaplan (kytara, zpěv), Karel Hofman (saxofon), Přemysl Kaplan (baskytara), Anatoli „Tolja“
Kohout (bicí nástroje) a doplnil je Volek, podepisující se jako Mickey Volek. Ve skupině ovšem nepůsobil
pouze jako zpívající frontman, ale posadil se i za klávesový nástroj jonika. Kapela vystupovala především
v sousedním Polsku ve městech Wroclaw, Poznaň,
Bydgoscz a Sopoty. Zdařilá byla v jeho interpretaci
například převzatá skladba Caldonia, kterou mimo
jiné hrával i slavný B.B. King.
V roce 1969 vychází skupině
e Samuels singl
Race With Devil /
ere´s A New Moon Over My
Shoulder. První píseň od anglické skupiny Gun nazpíval Pete Kaplan, zatímco píseň na straně B Miki
Volek.
Kapele – jak se zdálo – přálo štěstí, a tak vycestovala ještě v roce 1969 koncertovat do Západního
Berlína. Vzhledem k tomu, že měli propustky, mohli
hudebníci volně přecházet z východní do západní
zóny poválečně rozděleného města. V Západním
Berlíně si hudebníci nakoupili různé časopisy a dárky pro svoje nejbližší v Praze. Narazili však i na literaturu, která popisovala události tragického srpna
1968, kdy došlo k invazi armád Varšavské smlouvy
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do Československa. Při přejezdu hranic byli hudebníci podrobeni kontrole pohraniční stráže, která
tuto nežádoucí literaturu, odhalující realitu okupace
v srpnových dnech, objevila.
Miki Volek byl společně se svým přítelem, profesionálním fotografem Aloisem Valentou, zatčen. Půl
roku pak byli zadržovaní ve vyšetřovací vazbě a po odsouzení byli vězněni v Drážďanech východoněmeckou
státní bezpečností (STASI). Po třinácti měsících byl
Volek dopraven do Československa. Celkem logicky
se očekávalo, že na něj dopadne nemilosrdný tlak
husákovské normalizace a jako aktivní zpěvák deﬁnitivně skončí.
V Mladém světě se pak objevila krátká zpráva, že
zpěvák Miki Volek se vrátil ze svého dlouhodobého
působení v Německé demokratické republice a rád by
se vrátil na československou hudební scénu…
Vývoj byl ovšem jiný. Státní bezpečnost na Bartolomějské ulici v Praze na něj vyvíjela při výsleších
velký nátlak, aby ho přinutila ke spolupráci. Pod velkým tlakem Volek nakonec kapituloval a přistoupil
na spolupráci jako informující spolupracovník. StB
předpokládala, že Volek bude vnímán jako nepřítel
režimu a mezi lidmi z hudební branže bude snadno
získávat různé informace, kterými by mohli být hudebníci a zpěváci drženi v šachu. Volek si ale i přes
nezáviděníhodnou pozici zachoval odstup a „podával“ Státní bezpečnosti matoucí informace, které
postrádaly logiku. Nakonec byl Miki Volek zproštěn
této spolupráce jako „nepoužitelný“.
Krátkou dobu dělal diskžokeje v pražském klubu
Dynacord, ale tato práce neměla dlouhého trvání. Jeho
další hudební kroky však už byly poznamenány černou
tečkou v osobních materiálech a hovořit o nějakém
comebacku se zářnou budoucností se příliš nedalo.
V první polovině sedmdesátých let se jeho jméno
na veřejnosti příliš neobjevovalo, přesto ale s hud252/ MIKI VOLEK

bou neskončil. V roce 1972 natočil singl Hej, hory,
hory / Mně to nedá. Ve slovenské televizi v Bratislavě měli problém s jeho černými brýlemi, dokonce
přišel přípis ze strany vedení, že během kamerových
zkoušek „môže mať čierne okuliare“, ale ty musí
být v okamžiku živého snímání nahrazeny brýlemi
s průhlednými skly. Šikanování v různých menších
či větších podobách, více či méně směšných, pokračovalo dále. Je třeba připomenout, že v letech
1976–1979 vystupoval Miki Volek se skupinou Transit, která se dočkala i jakéhosi dílčího úspěchu. Byli
ve své době prakticky jediným uskupením, hrajícím
standardní rock and roll. Old Teenagers, později
Classic Rock And Roll Band, se etablovali až později. Kapela hrála kromě Volka v sestavě: Oldřich
Bartas (kytara), Ludvík Brož (klavír), Jiří Janda
(saxofon, ﬂétna), Ivan Bouček (saxofon), Vladimír
Tomek (baskytara) a Luboš Mareda (bicí nástroje).
Vedle rock and rollu se ve Volkově repertoáru objevovalo blues, rhythm and blues, swing a směřování
k původní české tvorbě.
Volek pracoval v roce 1975 v Národním technickém muzeu, ale kromě hudby byl pro praktický život
nepoužitelný a mnohdy nechápal ani základní principy, které člověka v životě potkávají a s nimiž se musí
vyrovnávat. Pokud někomu na první pohled připadal
jako „drsňák“ byl to jenom dojem, protože uvnitř byl
přecitlivělý, křehký a lehce zranitelný.
5. listopadu 1976 si v Praze na Nuselské radnici
řekli svoje „ano“ Miki Volek a dvacetiletá studentka
medicíny Olga Bozděchová. Za svědky byli spisovatel
František Kožík a klávesista z Olympiku Miroslav
Berka. Mezi gratulanty nechyběli Jan Antonín Pacák
a Petr Janda, ale také členové Volkovy doprovodné
skupiny Transit.
Aby si doplnil vzdělání, začal Miki Volek studovat
na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
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