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VILÉM ČOK
Pokus o přemostění
Petr Korál
Foto: archiv
Ihned potÈ, co jsem poprvÈ slyöel novÈ album VIL…MA »OKA nazvanÈ BÏû pro ty
öproty, mi bylo jasnÈ, ûe tenhle poËin vzbudÌ moûn· aû protikladnÈ reakce. Nelze
vylouËit, ûe Vild˘v p¯Ìklon k modernÌmu, v˝raznÏ elektronickÈmu v˝razivu, z·roveÚ
vöak bytelnÏ zahuötÏnÈmu par·dnÏ natlakovan˝mi a neb˝vale agresivnÌmi kytarami,
vzbudÌ u nÏkter˝ch jedinc˘ nevoli. ëäprotyë totiû opravdu ani zdaleka nejsou nÏjak˝m
typicky Ëokovsk˝m v˝tvorem, tedy aû na nÏkterÈ jako vûdy lehce ulÌtlÈ texty. Jako
bych uû slyöel ty pohrdavÈ ¯eËi o k¯eËovitÈ snaze zastydlÈho rockovÈho puberù·ka
znÌt mladistvÏ a b˝t in... MnÏ osobnÏ je vöak »okova snaha neustrnout v bludnÈm
kruhu osvÏdËen˝ch bigbÌtov˝ch halekaËek a vydat se jÌm samotn˝m dosud naprosto
neprob·danou cestou sympatick· a nezd· se mi ani trochu urputn·.

Cíl: udělat jinýho Čoka!
PoslednÌ tv˘j sÛlov˝ nosiË, v˝bÏrovÈ dvojCD »okíoíl·da, vyölo uû v roce 2000,
p¯edch·zejÌcÌ ¯adovka BraÚËe s kouzemi dokonce jeötÏ o dva roky d¯Ìve. ProË realizace tvÈ dalöÌ desky trvala tak dlouho?
Samoz¯ejmÏ jsem chtÏl, aby nov· deska byla moje ˙plnÏ nejkr·snÏjöÌ dÌtÏ, proto jsem
jÌ vÏnoval dva a p˘l roku Ëasu... Ale tÏch d˘vod˘, kterÈ to celÈ prot·hly, je vÌc. Album
mÏlo vyjÌt uû p¯ed rokem, jenûe do toho vlezl reunion V˝bÏru. PoËÌtalo se s tÌm, ûe
v roce 2004 vyjde nov· v˝bÏrovsk· deska, takûe na to konto jsem vyd·nÌ svojÌ vlastnÌ desky pozdrûel. Bohuûel, Michal PavlÌËek byl silnÏ zanepr·zdnÏnej, skl·dal filmovou muziku pro zahraniËÌ a nestÌhal zkouöet, tÌm p·dem se album V˝bÏru muselo
odloûit.
DalöÌ p¯ÌËinou je, ûe v roce 2000, kdy vyöla »okíoíl·da, jsem byl fyzicky tak straönÏ
unavenej, ûe jsem vöechny svÈ aktivity kromÏ muzik·lovÈho zpÌv·nÌ na rok zastavil
a vÏnoval se jen dostavbÏ svÈho bar·ku. Po tom roce odpoËinku mÏ uû ale svrbÏly
prsty a vrhl jsem se do toho zase naplno. Jenûe jsem chtÏl zaËÌt nÏco jinÈho, novÈho. F˙zi rocku s elektronikou jsem mÏl chuù udÏlat d·vno, uû nÏkdy p¯ed sedmi nebo
osmi lety, ale tehdy jsem k tomu jeötÏ nenaöel odvahu. NicmÈnÏ nevedla mÏ k tomu
snaha zareagovat na nÏjakej
trend, n˝brû spÌö zjiötÏnÌ, ûe
klasickej kytarovej zvuk uû mi
p¯iöel do urËitÈ mÌry svazujÌcÌ.
Dal jsem si tedy inzer·t, ûe
hled·m kl·ves·ka a program·tora, a touhle cestou se dal
dohromady se ZdeÚkem
BudÌkem z P¯erova. ZaËali
jsme si spolu posÌlat internetem n·pady v empÈtrojk·ch
a teprve asi po öesti nebo
sedmi mÏsÌcÌch, kdy uû jsme
mÏli hotovou p˘lku desky,
mnÏ doölo, ûe vlastnÏ ani
nevÌm, jak ten ËlovÏk vypad·!
Tak jsem mu zavolal a povÌd·m: ZdeÚku, j· jsem sice
heter·k, ale musÌö mi poslat
fotku, abych vÏdÏl, s k˝m
vlastnÏ dÏl·m. (smÌch)
Samoz¯ejmÏ ûe dneska uû se
zn·me osobnÏ, jestli se mÏ na
to chceö zeptat... Je to mladej
öikovnej kluk!
Se ZdeÚkem jsme vöechno
zaranûovali tak detailnÏ,
jako tomu u mne nikdy
p¯edtÌm nebylo. Kecal jsem

30

˙plnÏ do vöeho, t¯eba i do kaûdÈho jednotlivÈho ˙deru bubn˘. A i to byl dalöÌ
d˘vod, proË to trvalo tak dlouho. Ale nÏkdy je dob¯e dÏlat nÏkter˝ vÏci s pot¯ebn˝m odstupem.
Hovo¯il jsi o ˙navÏ, kter· se u tebe p¯ed nÏkolika lety dostavila. Byla i d˘vodem
toho, proË jsi p¯estal koncertovat a rozpustil svou doprovodnou kapelu Delirium?
Jo, byl to asi hlavnÌ d˘vod. Ale vöechno souvisÌ se vöÌm. Delirium jsem uzav¯el nejen
kv˘li tomu, ûe jsem byl unavenej, ale pr·vÏ i proto, ûe jsem chtÏl za Ëas vyrukovat
s jin˝m soundem, udÏlat jin˝ho »oka... Dokonce natolik jin˝ho, ûe bude bez basy! Od
dubna zaËneme koncertovat ke äprot˘m, ale j· budu jenom zpÌvat, nebudu hr·t na
baskytaru. ChtÏl jsem tÌm mj. i absolutnÏ odliöit svou sÛlovou kariÈru od toho, co
dÏl·m s V˝bÏrem. B˝t frontman za mikrofonem bez n·stroje je pro mÏ ûivotnÌ v˝zva.
Bude to asi tÏûkÈ, ale tÏöÌm se na to!

Elektronika versus kytary
Nakolik tÏ k rozhodnutÌ spojit rockovou muziku se samply a dalöÌmi ëvychyt·vkamië dovedlo to, co jsi poslouchal nebo poslouch·ö? Byla tam nÏjak· konkrÈtnÌ
inspirace?
Ale jo, urËitÏ. Na jednÈ stranÏ v sobÏ m·ö nÏjakÈ hudebnÌ ko¯eny, kterÈ se podle mne
vytvo¯Ì v dobÏ, kdy zaËneö nejvÌc vnÌmat, to znamen· nÏkdy mezi dvan·ct˝m a osmn·ct˝m rokem vÏku. Tehdy do sebe vst¯eb·v·ö urËitÈ druhy umÏnÌ a neseö si to
s sebou po celej ûivot, ale k tomu si n·slednÏ p¯ibalujeö dalöÌ vÏci. No a t¯eba j· jsem
p¯ed nÏkolika roky zaËal poslouchat i interprety, co kombinujou r˘znÈ styly a ˙spÏönÏ vöelijak f˙zujou. MyslÌm tÌm nap¯Ìklad Linkin Park, Limp Bizkit, koneckonc˘ Ë·steËnÏ i HIM nebo Bjˆrk. Ale abych to uvedl na spr·vnou mÌru: urËitÏ jsem se neorientoval na nÏjakou konkrÈtnÌ kapelu, od kterÈ bych nÏco chtÏl obölehnout!
Co tÏ p¯i objevov·nÌ tÏchto nov˝ch hudebnÌch svÏt˘ nejvÌce p¯ekvapilo nebo vyloûenÏ zaskoËilo?
To, jak je to dobr˝! (smÌch) Byl to samoz¯ejmÏ velkej experiment, kterÈho jsem se
trochu b·l a nebyl si jist, jestli to vyjde. TeÔ uû vÌm, ûe to jde.
V jakÈ f·zi do procesu vzniku desky vstoupil jejÌ t¯etÌ a poslednÌ hlavnÌ ë˙ËastnÌkë,
kytarista Petr Henych?
S kytarami jsme se ZdeÚkem BudÌkem poËÌtali uû od zaË·tku a programovali jsme je
i do tÏch ˙plnÏ prvotnÌch nahr·vek. T¯ebaûe ölo pouze o syntetickÈ kytary, byly tam
a p¯esnÏ jsme vÏdÏli, kde je chceme mÌt. Kdyû uû bylo tÈmÏ¯ vöechno hotovÈ, tedy
vöechny z·klady a veökerÈ zpÏvy, p¯iöel Petr, spoleËnÏ jsme zaranûovali kytary a on
je nahr·l vlastnÏ jako ˙plnÏ poslednÌ n·stroj. MyslÌm, ûe to je dost netradiËnÌ
postup...
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Bypass jako hudební vzkříšení
Na nahr·vce v˘bec nenÌ ûiv· baskytara?
NenÌ. ChtÏl jsem si uû p¯i nahr·v·nÌ vyzkouöet, jestli to v˘bec p˘jde, protoûe
jak uû jsem ¯Ìkal, na koncertech ji pouûÌvat nebudu. NicmÈnÏ nenÌ zcela vylouËeno, ûe naûivo bas·ka mÌt budeme. Od ledna zaËneme zkouöet koncertnÌ
verzi äprot˘ v sestavÏ, v nÌû mÏ, kytaristu Petra a kl·ves·ka a program·tora
ZdeÚka urËitÏ doplnÌ ûivej mladej bubenÌk a moûn· i ûivej baskytarista.
ProgramovanÈ bicÌ majÌ na nahr·vce znaËnÏ ëumÏl˝ë zvuk, coû, jak vÌm, byl
z·mÏr. S opravdov˝m bubenÌkem to ale tÌm p·dem bude znÌt dost jinak.
KoncertnÌ zvuk bude jinej, ale t¯eba co se t˝Ëe bicÌch, budu trvat na tom, aby
bubenÌk pouûÌval p¯inejmenöÌm kombinaci klasick˝ch bubn˘ s elektronick˝mi
pady a i naûivo tak docÌlil ten atypickej, ¯ekl bych drumandbassovej zvuk
bubn˘, jakej m· studiov· nahr·vka.
Kaûdop·dnÏ ale koncerty by mÏly b˝t hodnÏ ûiv˝ a ûivoËiön˝, z hard disku
toho budeme pouötÏt jen naprostÈ minimum. Chci, aby si lidi, kte¯Ì n·s uvidÌ,
¯ekli: Ty vole, to je rychta, to je mazec! AËkoliv mi za sedmn·ct let bude uû
öedes·t, cÌtÌm obrovskej p¯Ìliv energie. NevÌm, nÏco se stalo, protoûe
i s V˝bÏrem dnes ¯·dÌm tak, jako by mi bylo osmn·ct.
Bude mÌt tv· nov· koncertnÌ skupina nÏjak˝ n·zev?
VilÈm »ok & Bypass. Uû v bookletu alba je jejÌ logo, kterÈ vyjad¯uje podstatu
toho, o co mi s tÌmhle projektem jde. Bypass je, jak zn·mo, urËitej druh
z·chrany ûivota, p¯emostÏnÌ pr˘serovÈho ˙seku srdce novou ûÌlou... M˘j ûivot
je muzika, a Bypass je vzk¯ÌöenÌ »oka do troöku jinÈ hudebnÌ oblasti.
Jak na koncertech vy¯eöÌte ëproblÈmë s tÌm, ûe lidÈ dozajista budou chtÌt
slyöet i nÏjakÈ staröÌ pÌsniËky?
StarÈ vÏci urËitÏ hr·t budeme, ale budou muset b˝t p¯earanûovanÈ, aby ten
rozdÌl mezi nimi a nov˝m reperto·rem nebyl tak markantnÌ.
Ony se ty novÈ vÏci liöÌ t¯eba i textovÏ. HodnÏ jsem se snaûil o to, aby pÌsnÏ
na äprotech byly obsahovÏ jinÈ, neû je tady v »ech·ch bÏûn· tematika text˘.
Mohu to uvÈst t¯eba na p¯Ìkladu skladby NebezpeËn˝ nebe. Vznikla tak, ûe mÏ
p¯ed nÏkolika lety zaujal p¯ÌbÏh dcery hereËky Mileny DvorskÈ, kterou vt·hla
do sv˝ch tenat jak·si n·boûensk· sekta, ona jÌ dala vöechen sv˘j majetek
a p¯eruöila veökerÈ kontakty s matkou. Anebo ëantiglobalizaËnÌë Klamy reklamy ñ ty jsou pro zmÏnu o tom, jak n·s v·lcujou vöechny ty sraËky v televizi.
J· to vyloûenÏ nesn·öÌm!
Obrovsk˝ posun nastal ve tvÈm vok·lnÌm projevu. Takhle vyzr·le a melodicky jsi jeötÏ na û·dnÈ nahr·vce nezpÌval ñ uû jsem se setkal i s pomÏrnÏ
trefn˝m n·zorem, ûe na äprotech poprvÈ skuteËnÏ zpÌv·ö...
No v˝bornÏ, to jsem r·d, ûe to ¯Ìk·ö! A nejsi jedinej, ¯ÌkajÌ mi to vöichni. T¯eba
v pÌsni Na h·ku m·m dvan·ctihlasej sbor, kterej jsem si udÏlal s·m... CelÈ je
to d·no nejvÌc asi tÌm, ûe dÌky muzik·l˘m jsem dostal obrovskou ökolu. J·
jsem chtÏl vûdycky zpÌvat melodicky, ale chybÏla mi k tomu nÏjak· pr˘prava
ñ a tu mi daly aû muzik·ly, coû povaûuju za nejvÏtöÌ plus svÈho p˘sobenÌ
v nich.

Pražský výběr šidit nebudu
Zd· se, ûe v souvislosti s vyd·nÌm svÈ desky pl·nujeö spoustu aktivit. Jak to
hodl·ö vöechno skloubit s Praûsk˝m v˝bÏrem, kter˝ nap¯esrok Ëek· taky
mo¯e pr·ce?
JasnÏ, bude tÏûkÈ to skloubit, ale myslÌm, ûe to p˘jde. Tady je pot¯eba ¯Ìct jednu
vÏc, kterou asi lidi nevÏdÌ. S V˝bÏrem jsme zaËali norm·lnÏ koncertovat od
b¯ezna 2004, ale neû se tak stalo, byl jsem z kapely jedinej, kterej do toho
nechtÏl jÌt a k budoucnosti V˝bÏru byl skeptickej. OstatnÌ mÏ nakonec p¯esvÏdËili a jsem tomu r·d, protoûe to mezi n·mi po letech zase opravdu funguje ñ nicmÈnÏ s Michalem PavlÌËkem a Michaelem Koc·bem m·m dohodu, dokonce
i v pÌsemnÈ podobÏ, ûe se budu vÏnovat i vlastnÌmu projektu, a to vËetnÏ koncertnÌ Ëinnosti. Vrazil jsem do nÏj nem·lo vlastnÌch penÏz a nem˘ûu ho zazdÌt
tÌm, ûe vyjde deska a d·l se nebude dÌt nic.
Na druhou stranu, ËistÏ koncertnÏ by se to p¯Ìliö tlouct nemÏlo. V˝bÏr bude
v roce 2005 hr·t pomÏrnÏ m·lo, spÌö jen takov˝ ëudrûovacÌë koncerty, a bude
p¯edevöÌm hodnÏ zkouöet, aby p¯ipravil reperto·r pro novou desku.
Kdyû jsi na to narazil: vznikla uû v˘bec nÏjak· nov· skladba V˝bÏru?
Jak uû jsem ¯Ìkal, Michal PavlÌËek nemÏl kv˘li tÈ pomÏrnÏ prestiûnÌ skladatelskÈ
pr·ci pro britskou firmu moc Ëasu a vÏtöinu napl·novan˝ch zkouöek jsme kv˘li
nÏmu museli odvolat. NicmÈnÏ nÏkolik zkouöek p¯ece jen probÏhlo a na nich
jsme stihli nacviËit hodnÏ zajÌmavou vÏc, kterou p¯inesl Klauda KryöpÌn a jmenuje se NevÌö o mnÏ nic.
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