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Hlava se čistí, když vzduchem sviští nůž
Na branku zahrady
u novostavby na
kraji Prahy by si
VILÉM ČOK měl
připevnit cedulku
„Jen na vlastní
nebezpečí“. Proč?
Létají tu totiž občas
vzduchem nože.
text KRISTINA KOMŮRKOVÁ
foto MAFA – JAN ZÁTORSKÝ

JE TO TAM! Zaseknout všechny tři vrhací nože za sebou se Vilému Čokovi nepodařilo, tak na prkně připravil pro fotografa kamufláž.
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ßâeã %åá × äåÛµ
Ê× æÛÚéê×ì× ×äß
ãåÙ äÛÚfén¢ éæn
èåðÛéãnìZ¤ ÌßÚnã
Þå ì ÚëÙÞë¢ êÛØ×
à×á ãäÛ ìÛ éâ×ìäe
ã×éÙÛðÌnéáåêë×ìcÛèäeáZæßæèå£
ÞZän é áëÚâåë ì èëÙÛ áåâÛã Úåãë¤
·âÛßêïìáßáïÚféëØïãfâÚfâ×ê
åä¢ ãZ ä× êå âÛæn Þâ×é¢ äÛæåcn£
ê×àÛ ØâZðäßìe Ýèßã×éï¤ ·âÛ éÞåí£
ã×äìêåãêåéãfèëêèåÙÞëðáâ×ã×â¤
ÁÚïØÛèÛäåÛÚåèëáï¢àÚåëÛèêï
éêè×äåë¤
ċÂßÚß ã×àn á ÙÞâ×Úäã ðØè×änã
ìfêßäåë åÚéêëæ¢ Øåàn éÛ àßÙÞ¢þ náZ
èåÙáÛè¤ Ìn¢ å cÛã ãâëìn¤ Áèåãf
äå éÛ ìïðäZ ß ìÛ éêÛâäÙÞ ðØè×£
änÙÞ¤ Âeê× ãZ ðØèåàän æ×é × ÙÞåÚn
éênâÛê¤ ċ·âÛ ZÚä ä ×äß æßéêåâÛ
äßáÚï äßáåãë äÛëØânßâï¤ ÌÚïÙáï
êå ðZâÛn ä× èëÙÛ câåìfá×¢ áêÛè
ðØè×xÚèn¤þ
Musíte házet, házet, házet!
ÌèÞ×cÛ äå ðäZã àÛä ð Ùßèáëéë
×ðÜßâã¤ÌðæåãnäZêÛêÛØ×¢à×áìÛ
íÛéêÛèäëÉÛÚãéê×êÛcäÙÞðäÛáåÚ£
än ØâÛéáëèïÙÞâ ¸èßêê éìã äåÛã
äÛænêÛâÛ Únì¢ äÛ êÛä ìØÛÙ éê×cn
ê×éßêæßéêåâßµ¼×àäáåëéÛá¤XÛØïãfâ
×âÛ äfáÚå ìèÞZän äå à×áå áåän£
cÛáµÄßáåÞåê×áåìeÞåàéÛãìßìåêf
äÛæåêá×â×¤·êÛd¤
ċºfâZãêå×éßæâèåáë¢þìïæèZìn
%åá¤ ċÊÛÞÚï àéÛã Øïâ ÞåÚäf ìÛ
éêèÛéë×ÞâÛÚ×âàéÛãäfà×áåë×áêßìß£
êë¢ áêÛèZ Øï ãß æåãåÞâ×¤· ìèÞZän
äåìZãÚåáåä×âÛìïcßéênÞâ×ìë¤þ
À×áê×áåìêèeäßäáìïæ×ÚZµ
%åá äÛàÚnì ä× êèZìäná ìïéïæÛ
éâëäåë éØnèáë äå¤ ÆZè ãÛänÙÞ
ìèÞZá¢ êß áâ×éßÙáe¢ æ×á àÛÚÛä
é åØåëéêè×ääåë cÛæÛân × Úåáåä£
ÙÛ ìèÞ×Ùn ÞìfðÚßÙß¤ ċÉ êåë ãf êå
ãåÙ äÛØ×ìn¤ ÃZ æfê Þèåê¢ ê×áÛ
éÛð×éÛáäÛéáåèåæåá×Ú¤·êåãf
äÛãåêßìëàÛ¢þìïéìfêâëàÛ¤ÅcÛáZìZã¢
ÛæßêeÛîÞßØßÙßØëÚÛ×áåì×ê¢×âÛ
êå æèåØnÞZ àÛä æß ÜåÙÛän¤ À×áãßâÛ
éÛæëéênãÛÚåìèÞZän¢àÛéåëéêÛÚf£
ä × ð×éìfÙëàÛ ãf Úå éæåèêåìänÙÞ
ÜßäÛé éêÛàäf ä×ÚÛäf¢ à×á áÚï éâZ£
ìßéêßÙáÜ×äÚ×æåæßéëàÛìnêfðéêìnä×Ú
Éæ×èêåë¤
Å ð×Þè×Úän ßÚâß äÛàÚnì ð×æÛ
ÚâåëÞe æèáäå¢ ðZéÛá àÛ ì äfã ë
äÛæåcnê×äf Ą æÛàÛê æå äfã èëáåë¢
ãfâ× ØïÙÞ àß æâäåë ênéÛá¤ ċÊ×á
ð×cäÛãÛÞZðÛê×éßê×ÚïåÚéëÚ¢þáèå£
áëàÛ ðæfìZá¤ ċÊå ØëÚåë ê×áåì êß
ãÛêèï¤þ ºå èëáï ØÛèÛ ðZáâ×Úän ä
× ÙÞìnâß é änã æåÞëæëàÛ¤ ċÃëénêÛ
ä×ànêêfßêf¤ÄàÛëæèåéêÛÚìïìZ£
Ûä¢ê×áÛáÚïÞåéæèZìäfæåâån£
êÛä×æèéê¢äÛä×áâåänéÛ¤þ
ÄéÛìÛìÚâ×äß¢åéênàÛæåâåÛ£

Nejhorší je sehnat prkno.
Mně ho dali fanoušci
Různé nože vás
zblbnou

VRHÁM Při vrhu nože musí být
ruka kolmo k prknu

Volný čas
Vilém Čok (47)
Ve výučním listu má zapsanou
profesi strojní mechanik.
Jako baskytarista a zpěvák
prošel kapelami Pražský výběr,
Moped, Stromboli, Nová růže.
V současnosti hraje se skupinou
ByPass a v listopadu vydal svou
osmou sólovou desku – Černoška
s obrovskejma kozama. Hrál
ve filmech (V žáru královské
lásky, Pražákům těm je tu hej)
a účinkoval v několika muzikálech
(Jesus Christ Superstar, Obraz
Doriana Graye, Excalibur). Nyní
hraje v muzikálu Švejk.

äåä×æâ×Ù×êå¢ä×æZÞäÛ×ÞåÚn¤¤¤Ä
éÛ åÚ ÚÛéáï ðìåäßìf åÚè×ðn × æ×ÚZ
ÚåêèZìï¤
ċÃëénêÛ éâÛÚåì×ê¢ à×á êÛä ä ä×
ÚÛéáë Úåæ×ÚZ × æåÚâÛ êåÞå éÛ æ×á
æåéåëì×ê¤ÌßÚfâ× àéêÛ¢ à×á êÛd Úå än
Ûâ ä×æâ×Ù×êåµ Êå ãë ÙÞïØn àÛêf
äfà×áêÛäÙÛäZááÚåêåcÛän¤Ê×áÛ
ãëénãåáèåáÚZâ¤þ
·äßÚèëÞæåáëéäÛìïÙÞZðn¤
ċ·âÛØïâåêåâÛæn¤ËÛâÚåÚÛì×
æßcáåë¤ ÊÛd ãëénã ð×æè×Ùåì×ê ä×
ìßÞë¢ ãëénã Úå êåÞå ÚZê énâë¤ Êå
ìnêÛ¢ ìÚïÙáï ðÛ ð×cZêáë éÛ ãëénã
èåðÞZðÛê¢é×ãåêåÞäÛÚäÛàÚÛ¤þ
À×á náZ¢ ê×á ëÚfâZ¤ ÊÛên ä éÛ
ð×áåëéäÛÚåÚÛéáï¤
¿æßÚ×ânÙÞæåáëéÛÙÞãZÌßâeã
%åáØßâ×äÙßéêÛàäåë¤ÁÚïéÛêÛâëàÛ
ìðÚZâÛäåéê×énâëÞåÚë¢æåÚ×néÛãë
êÛênäáåäÛcäfëãnéêßêÚåÚÛéáï¤
ÊÛd àÛ ×Ú× ä× ãäf¤ Æ×ênã
æÛéäf á êfã¢ å áêÛèÙÞ Ìßâeã
%åá ë ãâëìßâ¤ Á äåã ãZã
èÛéæÛáê¤ Ìâ×éêäf áÛ ìÛãë åéêèe£
ãë¤ À×áå ã×âZ àéÛã éß ßâÛêáåë

Ve vrhání jsem samouk. Když
jsem to začal dělat, zašel jsem
do speciální prodejny a tam byl
chlapík, který shodou okolností
měl tohle hobby. Poradil mi, řekl
mi, co mám jak dělat. A hlavně
zdůrazňoval, že ze začátku musím
házet a házet. Musí se vám to
dostat do ruky a do hlavy. Ideální
je nejdřív vrhat pořád stejným
typem nože, aby člověk zjistil, jak
a kde ho chytnout a vypracoval
si nějakou techniku. Já jsem
zkoušel házet třemi čtyřmi typy
nožů a nebylo to dobrý, spíš mě to
zblblo. Každý je jinak těžký, jinak se
bere. Člověk pak neumí pořádně
házet s žádným.

Soutěžíme se synem
Házím jen pro radost, nikdy jsem
nezávodil. Ale i tak potřebujete
nějakou metu. Často soutěžím
s mladším synem. Házíme každý
vždycky deset vrhů proti sobě.
Zatím mám skóre tak sedm. Syn
bývá občas o zabodnutí lepší. Chtěl
bych samozřejmě dát těch deset.
Manželka naši zálibu bere
v pohodě, hůř to nesla moje
mamka. Nožů se bála. Nakonec
se ale odhodlala, tak jsme si
spolu zaházeli. Bylo to dobrý,
i když jí to moc nešlo. Ale oceňuju
její odvahu, přece jen je jí přes
sedmdesát.

Oblečení
Hlavně volné, pohodlné,
aby se vám dobře házelo.
Nože
Stačí vám úplně základní
typ. Hlavně musí být
dobře vyvážený, pevný,
z dobrého materiálu a měl
by se dobře držet. Takový
nůž pak bude dobře lítat.
Dobré je si jich koupit víc,
ideálně tři až pět, aby
člověk pořád nemusel
běhat k prknu a zpátky.
Prkno
Mělo by být z měkkého
dřeva, nejlepší
n
je smrkové.
Ale měl jsem problém
ho sehna
sehnat. Prkno musí
být kvůl
kvůli házení široké,
v hobby marketech
ma
prodávají úzká. Tak jsem
si nechal spasovat čtyři
dohromady, ale nic
nevydržela – za dva týdny
jsem je rozštípal. Nakonec
jsem si prkno přivezl
z Bruntálu, kde mi ho dali
fanoušci.

ZASEKNE SE? Vilém Čok hází minimálně na vzdálenost tří metrů od
prkna. To by se ale na fotku nevešel, tak se část musela vyříznout.
èåðnðâ× ZÚäf æ×âÛÙ¤ ÅÚ êe ÚåØï
àéÛã ä× äß äÛéZÞâ× × ë äÛéZÞäë¤
ċÊïÞâÛáâ×éßÙáeìèÞ×ÙnäåÛäÛàéåë
ãåÙåéêèe¢×ØïâïëÙÞåæßê×ÞZðÛê¤
ÄÛàÚâÛßêfàn àÛ æßcá×¢ áêÛèZ éÛ
ãëén ð×ØåÚäåëê¢þ ëáâßÚxëàÛ ãf
êèåÙÞë%åá¤Åæè×ìÚëéÛãëäßáÚï
äßÙäÛéê×âåµ
ċ·âÛ àå¢þ æßðäZìZ¤ ċÆZèáèZê éÛ
ä åÚ ÚÛì× åÚè×ðßâ × æè×êßâ ãf¤
·ìð×cZêÙnÙÞàéÛãéÛê×áïåØc×énð£
äëâ¢Þâ×ìäfæßÚèÛänäåÛéåØåë£
éêè×ääåëcÛæÛân¤þ
¸ÛèëìèÞ×ÙnäÚåèëáï¤ÅÚêfÙÞ¢
áêÛèeðäZã¢éÛâßnßìêåã¢ÛäÛãZ
ZÚäåëÚÛìfäåë¢æâ×éêåìåëcßØÞìn
à×áåëèëáåàÛ¤ÀÛÙÛâáåìåì¤
Ð×ãnnã¢ìèÞäë¤¤¤äßÙ¤¤¤äßÙ¤¤¤äßÙ¤
ÀÛêfÛêèÛÜnã×éæåxêåæèáäå×äÛ£
ÞZðnã äåÛ æÛé æâåê á éåëéÛÚã
áØ×ðeäë¤
ÃïéâÛâ× àéÛã¢ Û ìèÞZän äå
ØëÚÛ äfÙå à×áå ßæáï¤ ¿ áÚï àÛ
ìØÛÙ äÛëãnêÛ¢ æåáëÚ äÛàéêÛ æâäf
âÛìn¢æåÚ×néÛìZãàßÙÞæZèÚåêÛècÛ
ëãnéêßê¤
ÀÛäåãÛéäåßàÛêåàßä×á¤
ċÊåÞâÛ åÚè×Ún åÚ ìèÞZän ÞåÚäf
âßÚn¢þæåáïìëàÛÞâ×ìåë%åá¤ċÃïéân
éß¢à×áØëÚåëð×ØåÚZì×êàÛÚÛääð×
ÚèëÞã¤·âÛê×áêåäÛän¤ÃëénêÛéÛ
éåëéêÛÚßê¢ ðáåëÛê¤ Æß ìèÞZän êåêß
æåêÛØëàÛêÛéâ×ÚßêêßÜ×áêåèïĄìðÚZ£
âÛäåéêåÚêÛècÛ¢à×á×áÚÛÚènêÛä
×énâëìèÞë¤¹åáåâßìðêåÞåðãfänêÛ¢
ë ä ânêZ àßä×á¤ ÊèìZ êå äfà×áåë
ÚåØë¢ äÛ ä×àÚÛêÛ êÛä ßÚÛZâ¤ · ðÛ
ð×cZêáëàÛêåàÛäåêåãÞZðÛê¢ÞZðÛê¢
ÞZðÛê¤þ
Ãäf éÛ êÛä ßÚÛZâ êå åÚæåâÛÚäÛ
ä×ànêäÛæåÚ×ßâå¤·ÞZðnã¢à×áÙÞÙß¢
äàÛää×æèZðÚäåØåëÙÞZåÚÛéáë¤
¹ÞåÚnã ÚåæÛÚë¢ Úåð×Úë¢ à×á ãß
è×Ún ãà ëcßêÛâ¤ Êï ÞåÚï äÛã×àn
æåZÚäåëè×ð×äÙß¤ÄéÛãßð×ØåÚ£
äÛàÛäêßáèZêĄÚåêèZìänáë¤ÊÛäÞâÛ

éæåèê ÙÞÙÛ æèåéêf êèæfâßìåéê × êë àZ
ãåÙäÛãZã¤
Naštvaní nože nevrhejte
ÌèÞZän äå äÛän ãåÙ ×áêßìän
éæåèêåìänìïßên¤Ä×êåãZÌßâeã
%åáÚ×ânáåäncáï¤
ċÈZÚ âÛðë æå ëãfâÙÞ éêfäZÙÞ¢
âïëàë¢ æâ×ìë¤·âÛ êå  ë éæåâïáZ
Þèåðäf c×éë¢ ãëénêÛ ê×ã ÚåàÛê¢þ
náZ %åá ë ì êÛæâÛ áëÙÞïäf¤ Æå
æZè ÚÛénêáZÙÞ ãßäëê ìÛäáë àéãÛ
êåêß æèåãèðân¤ ÄÛ ä×Ú×èãå éÛ
ê×ÞâÛ ðZØ×ì× æèåìåðëàÛ Þâ×ìäf
æÛéâeêå¤
ċÁÚï ãZã æèZÙÛ ä×Ú Þâ×ìë¢
æèåéêf ìïàÚë ä× ð×Þè×Úë × æâ
ÞåÚßäï éß ÞZðnã¤ Ê×áÞâÛ àéÛã éß
æånÚßâ ß ØfÞ×Ùn æZé¤ Æèåéêf àéÛã
äÛÙÞêfâ äßá×ã ÙÞåÚßê¢ ÙÞêfâ àéÛã
êå ãnê ÞäÛÚ æå èëÙÛ¤ Ä× ÚèëÞåë
éêè×äë ãß ê× cßääåéê ãëén äfÙå
ÚZì×ê¤·ìèÞZänàÛ×éäåÚæâ×ìå£
ì×céêèÛéë¤þ
Êå àZ éß éæn ÚåáZë æÛÚéê×ìßê¢
Û ØïÙÞ éß â× é áëÚâåë ð×ÞZðÛê
êÛÞÚï¢áÚïØïãfäfáÚåæåZÚäf
ä×êì×â¤ÊåØïêïäåÛéìßêfâï¤¤¤
ċÊ×áêåéßäÛàéÛãàßéêÛà¢þëéãn£
ìZ éÛ ãëðßá×äê¤ ċÌðêÛá ØïÙÞ Úå
êåÞåäÛãnÙÞ×â¤Ä×ìèÞZänéÛæåêÛ£
ØëàÛêÛ ã×îßãZâäf éåëéêÛÚßê¢ ãnê
ÙÞâ×ÚäåëÞâ×ìë¤þ
Ìßâeã %åá é éÛØåë äåén åØc×é
ä¢ ß áÚï ìïèZn ìÛä¤ ¾â×ìäf
ìÛcÛè¤ ċÊå àÛ ×âÛ åØïcÛàä ð×ìn£
èZá¤ ÃZã Þå æèå æåÙßê ØÛðæÛcn¢þ
êìèÚn¤ċÌèÞZänØÛèëàÛäà×áåéæåèê¤
¾ZðÛê äåÛã ä× câåìfá× Øï ãf
äÛä×æ×Úâå¢ßáÚïàÛêåê×áeØåàåì
éêïâ¤þ
ËâÛìßâåéÛãß¤¸Zâ×àéÛãéÛ¢Û
ãf%åáØëÚÛÙÞênêéê×ìfêáæèáäë
à×áåìÙßèáëéë¤ÆÛÙÛàÛäê×áæÛé£
äåëãëáëàÛêfäÛãZ¤
äëâìíâçÚ§äèæîëäèïÚ¹æßÝçÞì§Üó

