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46 RYTMUS ŽIVOTA

Mikiho vizáž i jeho pěvec-
ký projev byly ve své 
době, tedy na začátku 

šedesátých let, něčím nevída-
ným. Blonďák v černých brý-
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V polovině šedesátých let byly černé 

brýle Mikiho nezbytnou rekvizitou. K

Jmenoval se Michael, podepisoval se Mickey, ale všichni 
mu říkali Miki. Král českého rock-and-rollu Miki 
Volek (†53). V dětství se učil hrát na klavír, později přidal 
kytaru a bubny. Po maturitě měl v úmyslu jít studovat 
na FAMU, ale nakonec se rozhodl pro konzervatoř, kam 
se hlásil na obor bicí nástroje. Uchazečů bylo mnoho, 
vybrali z nich tři, Miki mezi nimi nebyl. A tak se nakonec 
stal rekvizitářem na Barrandově. Pravda, ne na dlouho. 
Mimochodem: na jeho místo rekvizitáře nastoupil jiný 
začínající zpěvák, Karel Černoch (†64).

Po třicítce začal Roman o životě 
více přemýšlet a orientuje se 

převážně na rodinu. Jisté zmoud-
ření se promítlo i do jeho písniček, 
v nichž ventiluje emoce z manžel-
ství a dosavadní životní zkušenos-
ti. Připravovaná deska proto bude 
jiná než ty předchozí. „Píšu muzi-
ku a chystám desku. Bude o mých 
emocích ze života, prostě bude 
o životě. Jsou to věci stárnoucího 
třicátníka ohledně vztahu a tak,“ 
prozradil Tomeš Rytmu života.

Nešlo proto nezeptat se, jest-
li se na nové desce objeví i duet 
s Pavlou Tomicovou, jejž předsta-
vitel Tonyho Javůrka avizoval. „To 
byla nadsázka. Myslím, že kdyby 
Pavla chtěla, tak bychom to zvládli. 

Ne, neplánuju to, ale bude tam du-
et s Evou Burešovou Ty a já,“ nechal 
se slyšet Roman, který nakonec 
oslovil mladší kolegyni ze seriálu.

Kromě natáčení se Roman bě-
hem vlny pandemie zdržuje pře-
vážně doma nebo v přírodě. Své 
dva potomky se ale snaží zabavit, 
jak se dá. „Starší Kristián už chodí 
do školky, mladší si musí ještě rok 
počkat. Jak máme volno, tak vy-
mýšlím různé programy pro rodi-
nu. Chodíme na procházky do lesa 
a využíváme toho, co nabízí nej-
bližší okolí,“ prozradil Roman víc 
ze svého soukromí. A nie

Představitelka Kláry Matějkové 
čekala na natáčení dalších dílů 

seriálu Slunečná jako na vysvobo-
zení. Pobyt v karanténě a nemoc 
covid-19 jí totiž ničily tělo i duši. 

„Relativně nedávno jsem vyšla z ka-
rantény a teď se zapojuji do práce. 
Ta únava je veliká, to mi na tom va-
dí asi nejvíce,“ postěžovala si Ryt-
mu života Katka.

Křehká plavovláska, jež se ocit-
la na několik týdnů v izolaci, trávi-
la dny ve svém podkrovním bytě 
a užíraly ji černé myšlenky. „Nejhor-
ší byla ta únava a taky tlak na psy-
chiku. Ten covid trvá celkově dlouho 
a už to leze na mozek. Máte oprav-
du temné myšlenky, vidíte všechno 
černě, negativně. Nevím, možná ta 
nemoc útočí i na nějaké nervové 
spoje,“ svěřila se jedna z tváří Slu-
nečné, které během karantény pře-
šla i chuť k jídlu. Prakticky veškerou 
stravu řešila donáškou z restaura-
ce, protože sama neměla do při-
pravování pokrmů absolutně žád-
nou chuť. A nie

Ne neplánuju to ale bude tam du

Jedna z tváří seriálu Slunečná 
Roman Tomeš (32) na 
sobě začíná cítit, že stárne. 
Přibývající věk se promítá i do 
jeho hudební tvorby. Nazpívá 
tedy vytoužený duet s Pavlou 
Tomicovou (58)?

Jsem stárnoucí 
třicátníktřicátník

Roman Tomeš:

Psychické 
problémy kvůli problémy kvůli 

coviducovidu

hi kéhi ké
Kateřina Klausová

Natáčení Slunečné je 
pro ni nejen práce, ale 

i psychická vzpruha.

Během nucené 
pauzy si 

hudebník užívá 
rodinu, děti 

a přírodu.

Ačkoli Kateřinu Klausovou (29)
diváci nejčastěji vídají v rolích 
typických blondýnek, ve 
skutečnosti jde o složitější 
osobnost. Svoje si zažila během 
onemocnění koronavirem, kdy 
ji trápily černé myšlenky.

Odhalená Odhalená 
tajemství z jeho tajemství z
životaživota

lích, křiklavé košili, přiléhavých 
černých kalhotách a špičatých, 
ručně vyráběných botách »od 
Moučky«, s řetízkem na zápěs-
tí a masivním zlatým prstenem 
na pravé ruce, později přibyl 
i zlatý řetěz s velkým přívěs-
kem na krku.
Vězněm ve východním Berlíně

Zajímavé je, jak se Miki s rock-
-and-rollem seznámil. Jeho zájem 
prý vzbudil článek v Dikobra-
zu, zesměšňující tuto »úpadko-
vou zápaďáckou« hudbu a pak 
německé nahrávky na singlech, 
které mu poslala matčina ses-
tra, teta z Lince. Jedna z prv-
ních písní byla Bongo Rock v po-
dání zpěvačky Olive Moorfield. 
Miki ovládal němčinu, a tak se 
první rock-and-rolly učil němec-
ky. Teprve Pavel Sedláček, dal-
ší z tehdejších adeptů na neko-

Blonďatá hříva 
a černé sluneční 

brýle, to byla 
Mikiho 

poznávací 
znamení.
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