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E V roce 1961 Miki vystupoval 
v Crazy Boys bez brýlí. Neměl hezké 
oči, později se při vystoupeních bez 
černých brýlí neobešel.

Vlastnoruční poznámky Mikiho 
Volka k plánovanému turné 

v Západním Berlíně v roce 1968. G

I V časopise Pop Music Expres 
vycházejícím v Praze měl Miki svůj 
seriál článků. Logo mu nakreslil 
známý kreslíř Kája Saudek.

Odhalená  
tajemství z jeho í z jeho 
života

Miki Volek

runovaného rock-and-rollového 
krále, prý Mikiho upozornil, že 
správný rock-and-roll se nezpí-
vá německy, ale anglicky. Miki 
se přesto nejednou k německým 
verzím vracel. Ostatně jednou 
z prvních gramofonových na-
hrávek byla písnička Cinderel-
la, která vyšla na vývozním LP 
Night Club ’66. Vybavuji si, jak 
jsme se spolu o té němčině ba-
vili a  jak si tehdy vzpomněl 
na německou hvězdu Petera 
Krause (81). Po letech mi to při-
pomněl plakát, který jsem spatřil 
v roce 2017 při návštěvě Mnicho-
va. Kraus tenkrát vystupoval už 
jen příležitostně; jako zámožný 

podnikatel žije dnes s rodinou 
u jezera Lugano ve Švýcarsku. 

V roce 1968 si Miki chystal re-
pertoár v němčině pro chysta-
né turné po klubech v Západ-
ním Berlíně. Mám o tom Mikim 
vlastnoručně psaný doklad. Bo-
hužel jednání v Západním Berlí-
ně nedopadlo dobře a z vystou-
pení sešlo. Navíc Miki byl i se 
svým kamarádem ve východ-
ním Berlíně zadržen a následně 
uvězněn na několik měsíců za 
převážení zakázaných tiskovin.
Byl na holky i na kluky

Co neznámého vím o  Mi-
kim Volkovi? Mnohé informa-

ce jsem kdysi poskytl Jaroslavu 
Kříženeckému do jeho skvělé 
knihy Miki Volek: nespoutaný 
život krále českého rock and 
rollu, kterou v roce 2016 vyda-
lo nakladatelství XYZ. Něco se 
mi ovšem časem ještě začalo 
vybavovat, když jsem zjistil, že 
Mikiho pohnutý život nenechá-
vá spát naše novináře. Mohu 
potvrdit – pouze jako náhod-
ný svědek –, že byl Miki nejen 
na holky, ale i na kluky. Ales-
poň jeho přátelství s klávesis-
tou Mirkem Berkou mi připa-
dalo tehdy intenzivnější než 
s ostatními muzikanty.

Pak bych rád uvedl na pra-
vou míru tvrzení, že se před vy-
stoupením posilňoval pěti fen-
metraziny zapitými vodkou. Je 
vyloučené pozřít tolik prášků 
najednou bez katastrofálních 
následků. Bylo nás v »branži« 
mnoho, kdo jsme se nějaký čas 
těmito povzbuzujícími tabletka-
mi posilňovali. Zdeněk Rytíř, 
který mi občas »vypomohl« ze 
svých zásob, jednou vyprávěl, 
že na zájezdu skupiny Mefisto, 
jejímž byl členem, si po koncer-
tu vzal Karel Svoboda dva fen-
metraziny a do rána z přebyt-

ku energie umyl v hotelovém 
pokoji všechna okna.
Algenu zapíjel vínem

Na začátku šedesátých let 
jsem byl při jednom setkání 
na Václavském náměstí svěd-
kem, jak Miki Volek před auto-
matem Koruna zapíjel tablet-
ku Algeny laciným dezertním 
vínem, nejspíš vermutem. Sho-
dou okolností byl u toho zrov-
na Berka, ten však podobnému 
»dopingu« neholdoval.

Mikimu Volkovi bylo třiapa-
desát let, když byl po deseti 
dnech nalezen bez známek ži-
vota v jeho ubohém žižkovském 
bytě. »Nejdivočejší představi-
tel rock-and-rollu domácí scény 
a idol mládeže šedesátých let«, 
jak se o něm psalo 15. srpna 
1996 v nekrologu, zemřel údaj-
ně na krvácení do jícnu. Kdy-
koliv jsem požádán, abych na 
Mikiho zavzpomínal, velmi rád 
to udělám. Byl součástí mého 
dospívání. Býval jsem jedním 
z členů jeho Crazy Boys, hrál 
jsem tam na basu a párkrát 
jsem směl Mikimu v refrénech 
při zpěvu i přizvukovat. 

A Ondřej Suchý

I Na zpěvákovi se 
v posledních letech 
života podepsal jeho 
nezřízený životní styl.

E Na Mikiho Volka dnes 
můžeme vzpomínat 
prostřednictvím 
nahrávek jeho písní.

I N ě ák i

 Crazy Boys – zleva: Miroslav 
Berka, Ladislav Štaidl, Miki 

Volek, Ondřej Suchý, Jan 
Steinbauer (místo zakládají-

cího člena Jiřího Bíbra 
Šimáka, který byl tou dobou 

na vojně) a Ladislav Lébr.

Peter Kraus, 
o čtyři roky 

starší než Miki, 
koncertoval 
v Mnichově 

21 let po Mikiho 
smrti.
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