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Pûtadvacet let s jednou Ïenskou
Vilém âok chystá na podzim hudební
novinku. A to se skupinou ByPass.
Po tﬁech letech se rozhodl zase
vydat hudební bombu. Deska má
pracovní název „KdyÏ je vlhko, tak
to klouÏe“ âok se nestydí bavit
se o sexu, doma je hlavou rodiny,
nutí syny uÏívat si a momentálnû
kmitá mezi muzikály a koncerty.
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■ Ivánku z Nového Jiãína, mám pro tebe úplnou
novinku ze sexshopu, to bude‰ koukat co jsem
pro tebe pﬁipravila. Tvoje Radka. BOX 336470
VZKAZY OPERÁTOREK
Z âÍSLA 909 464 568
SV¯M KLIENTÒM:

ROZHOVOR
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MÁ RESPEKT
víc, ale zaãali
mû vadit bulvární „honiãi“. Navíc vût‰ina manÏelek - a teì mluvím
i za kolegy - není
adaptována na okruh
lidí, se kter˘mi my
pracujeme a s kter˘mi
my komunikujeme.
■ Má‰ dva syny,
jestli se nepletu….
Ano, mûli by b˘t dva…
(smích)
■ Oba jsou uÏ dospûlí?
Tak teoreticky ano. Michalovi je pûtadvacet a mlad˘mu je ‰estnáct. Ten uÏ si ãechrá kﬁídla, aby vylétl z hnízda.
Chci tím ﬁíct, Ïe je‰tû není dohotoven˘, takÏe na tom je‰tû
pracujeme. Aby se támhle teslo,
támhle nûco pﬁistﬁihlo… Je povinností otcÛ dovést své syny k samostatnosti.Tedy i mou.
■ Pﬁedstavují ti své holky?
No jistû. I se svûﬁují… Je dÛleÏité
ve vztahu otec - dítû, aby ten otec pﬁistupoval k potﬁebám dítûte citlivû
a v podstatû ne autoritativnû. Samozﬁejmû nûkdy musí ãlovûk vystrãit rÛÏky
a musí své potomky nûjak formovat. Já
se snaÏím je formovat k obrazu svému,
jak to dûlá vût‰ina fotrÛ. Nûkdo je nechává rÛst jako ro‰tí v lese! Nûkdo je zase extrémnû pﬁísn˘. CoÏ byl pﬁípad mého otce a mû. Proto jsme se odcizili.
TakÏe pozor na to! Já jsem si z toho
vzal pﬁíklad a chci, aby ti kluci byli
usmûrÀováni takﬁíkajíc poloproudem.
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■ Co tﬁeba star‰í syn? Nechystá‰
uÏ svatbu nebo nebude‰ dûdeãkem?
Já o tom ani nepﬁem˘‰lím a ﬁíkám
mu: Kurva, Michale je ti pûtadvacet, neÏeÀ se! Nebuì blbej! Teì uÏ to není jako za socíkÛ, kdy státní zﬁízení propagovalo, Ïe rodina je základ státu. ÎeÀte se co nejdﬁív a vytváﬁejte
pracovní sílu! Kecy,kecy,
kecy... Mladí lidé by si
mûli poﬁádnû zaﬁádit
a aÏ v pﬁípadû vlastního finanãního zabezpeãení a psychického uzrání by mûli
zakládat
rodiny.
A ne jako my,
kdyÏ nám bylo
devatenáct, dvacet! Îivoty nám ti
komou‰i dost po■ Hraje‰ krále v muzikálu Angelika. Cítí‰ se nûkdy i v Ïivotû
jako král?
Slovo král je pro mû vzne‰ené, i ta
osoba je urãitû bohatá, a nejenom
materiálnû. Král musí b˘t chytr˘, aby
pﬁeÏil. Jistû jsou okamÏiky, kdy se mi
nûco podaﬁí a v rámci moÏností se
pak i cítím jako král.
■ Urãitû ale nemá‰ nudn˘ Ïivot…
To nemám… Je hodnû pestr˘...
Mám takov˘ bûÏeck˘ Ïivot…
■ Co vlastnû teì v‰echno dûlá‰?
Moje pracovní oblast, to jsou muzikály.Tam jsem se myslím etabloval dobﬁe.
Momentálnû tedy Angelika, Golem, Excalibur ãi Obraz Doriana
Graye. Mému srdci
patﬁí nejvíc rocková
muzika, kterou dûlám
aktivnû od sv˘ch patnácti let.
Na koncertech jsem sám za
sebe, ale v obou pﬁípadech
nesu svou kÛÏi na trh.V divadle se navíc transformuji do
herecké postavy. A to mû
stra‰nû baví! Je to povzbuzující, osvûÏující i inspirující…
■ A co tvoje rodina? Má‰ na ni
vÛbec ãas?
S vûkem pﬁijde ãlovûk na to, Ïe potﬁebuje nûjaké zázemí. Bez toho by se
ten nápor nedal vydrÏet. To zázemí
v mém pﬁípadû funguje docela dobﬁe.
Mám respekt jak u dûtí, tak u manÏelky.
CoÏ na jednu stranu je dobﬁe, protoÏe
se doma vÏdycky uklidním. Doma
v podstatû nevznikají tﬁecí plochy, které
jsou ãasto pro mû inspirující. ManÏelství
je vûc kompromisÛ, ale záleÏí, jak se
k nim pﬁistoupí a jaké kompromisy ãlovûk udûlat chce.
A ãas? To je velmi cenná vûc,uvûdomit si jeho hodnotu. Je to dost sloÏité,
protoÏe je nehmotn˘. A o to víc nenápadn˘. Spousta lidí nadává na to, jak
jim Ïivot protéká mezi prsty, a sami si
hodnotu svého ãasu neuvûdomují. Ale
dosti filozofie.
■ Ty jsi ale se svou Ïenou stra‰nû dlouho?!
Jsem Ïenat˘ dlouho. Stejnû tak dlouho, kolik je mému prvnímu synovi let.
A tomu je pûtadvacet…
■ To je úplnû nepﬁedstavitelné…
U rockera…
To je tak nepﬁedstavitelné, aÏ je to
v podstatû pﬁestavitelné… (smích) Já
tvrdím: pﬁístav potﬁebuji, abych neshoﬁel! Navíc moje Ïena je ve znamení Ryb
a to je tiché, mírné a pokorné znamení.UÏ chápete, Ïe neurotici potﬁebují
protipóly???
■ Chodí s tebou vÛbec Ïena do
spoleãnosti? Mám pocit, Ïe je to
taková paní Columbová, jen se
o ní mluví a vidût není…
Jen v˘jimeãnû. Dﬁív to bylo o dost
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maãkali! Myslím to
obecnû. Uvûdomte si, Ïe
spousta lidí z té doby, kteﬁí jsou dneska ve vûku otcÛ a matek, je frustrováno,
co komou‰i a to zﬁízení s námi udûlalo.
■ Jse‰ puritán?
Ne, nemyslím si. ¤ekl bych, Ïe v Ïádném pﬁípadû.

■ Cel˘ národ mohl vidût tvé hanbaté foto. Pr˘ tû to
i nûjak po‰kodilo
pracovnû?
Nojo, ty myslí‰
tu aféru z USA?
Tam se prokázal
charakter toho fotografa, kter˘ jel za na‰e
peníze s námi do Ameriky, aby
tam nafotil reportáÏ z na‰eho koncertu. A on zákeﬁnû nafotil mû. KdyÏ
jsem mu chtûl film z foÈáku vytáhnout,
tak mû uprosil, Ïe v Praze ty fotky vystﬁihne a dá mi je. To se nestalo. Pak
tvrdil, Ïe mu film nûkdo ukradl, ale fotka vy‰la v jednom bulváru. Poslal mi
dokonce místopﬁíseÏné prohlá‰ení,
které jsem uplatnil u soudu, Ïe ty fotky nefotil on. Pﬁedstavte si, Ïe soud
k tomu nepﬁihlédl!

■ Baví‰ se tﬁeba se syny i o sexu?
Samozﬁejmû. K sexu se
musí pﬁistupovat pomûrnû
otevﬁenû. Ale ne zas úplnû!
Tím by zase ztratil urãité
kouzlo a tabu. A také soukromí.
■ Jdou kluci radûji za
tebou, nebo za Ïenou?
Za mnou!
■ ¤eknou ti v‰echno?
Kdy tﬁeba se milovali
poprvé?
Ne, to ne. Ale z rÛzn˘ch
rozhovorÛ s klukama uÏ poznám, kam se ten rozhovor
bude stáãet a mÛÏu sám zaãít. ProtoÏe mladí se stydí
mluvit o sexu otevﬁenû. Musí se to od nûkoho nauãit.
■ Kdy by si jim doporuãil, Ïe se mají oÏenit?
Já jsem zastáncem toho,
Ïe mladí lidé si mají uÏít
a otestovat opaãné pohlaví.
Neﬁíkám, Ïe mají b˘t extrémnû promiskuitní, to je
kravina. Svût je pln˘ AIDS
a jinejch sraãek. ¤íkám kluci, bacha na to, aÈ nekoupíte nûjakej sajrajt. KdyÏ si pﬁivede mÛj star‰í syn pﬁítelkyni, tak ji sonduju. Koukám,
jak se chová a tak dále. Z toho vypozoruji, jestli by se
k nûmu hodila nebo ne. ZaplaÈpánbÛ, drÏí se m˘ch rad!
■ ¤ekne‰ jim, Ïe se ti jejich holka nelíbí?
Nerad, ale nûkdy to ﬁíct musím. Uvûdomuji si, Ïe vztah muÏÛ k Ïenám je
hodnû pudov˘. Îensk˘ to mají podle mû
víc o citu. Chlap je vût‰inou iniciátor sexu, dvoﬁení a tak dále. Já tomu ﬁíkám
obecnû, kdyÏ samcovi blafne péro!
■ Jsi doma hlavou rodiny? Kdo
má hlavní slovo u vás?
Já jsem narozen˘ v Pannû a ony ty
Panny b˘vají puntiãkáﬁsko/bordelaté,
tvrìácky pﬁecitlivûlé a pﬁezíravû vnímavé. ZároveÀ chtûjí b˘t autoritativní, ale
v nûkter˘ch chvílích taky ne. Tím jsem
tedy ãtenáﬁÛm pﬁehrál své vlastnosti a je
to v ãudu. Tak dík a rad‰i budu konãit.
PS: Mimochodem, tím Ïe drÏím kasu,
velet musím. To víte, bez spojení není
velení… (hurónsk˘ smích)
MARCELA MIKESKOVÁ
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