SLIBUJE NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK
NA MĚSTSKÝCH PIVNÍCH SLAVNOSTECH
NESTÁRNOUCÍ ENERGICKÝ ZPĚVÁK
A BASKYTARISTA VILÉM ČOK, KTERÝ
SE ZDE PŘEDSTAVÍ SE SVOU DOBŘE
NAŠLÁPNUTOU KAPELOU BYPASS.

Přezdívá se vám nefalšovaný rockový
rebel. Co pro vás rocková hudba znamená?
Rocková hudba je můj život a zároveň
naplnění mých uměleckých libid. Pokud jsem
označován lidmi jako rebel a showman, těší
mě to a rád jim jejich tušení splním.
Tíhl jste k hudbě odjakživa? Kdo vás
nejvíce ovlivnil v mládí?
Prapočátek ovlivnění malého Vilíka bylo
pochopitelně mými rodiči. Byla to éra rock´n
rollu, tedy Beatles, Stouni, Rebels, Olympic...
tam vznikly určitě první vazby na tento druh
hudby. Pak už jsem se zdokonaloval
v poslouchání se svými kámoši a později
i spoluhráči.

Hostivické slavnosti jsou ve znamení
piva. Jaký máte vztah k pivu?
Mám velmi kladný vztah k pivu. Je to
vlastně láskyplný vztah dvou partnerů
(hahaha).
Vzpomenete si ještě na své první pivo?
Kdy to bylo a s kým?
Pověst praví, že když mi byl asi rok, měl
jsem na baštu vepřo knedlo zelo. Tedy
samozřejmě vše v rozmixovaném stavu
(tfuuj). A protože byli naši pivaři a věděli,
že se na to limča nedává, dostal jsem
prý decáka desítky. No a láska byla na
světě.
Loni jste vydal zatím své poslední
album Zbožňuju tvou buchtu… Jaké
máte rád buchty vy?
Ježišimarjá, vy mě teda dáváte intimní
otázky… No dobře, tak v první linii jsou
makový a ořechový. V obraně jsou
tvarohový, a když už ani ty nejsou, tak
si dám nějakou živou (hahaha).
Prozradíte, co se skrývá pod vskutku
originálním názvem alba a kdo jej
vymyslel?
Název alba i titulní píseň jsem vymyslel
já, a to na základě světové informace,
kterou se všichni báli nahlas vyslovit. Šel
jsem prostě po přirozenosti a to tak, aby
sdělení bylo vtipné. Položme si otázku,

co chlapi zbožňují na ženách nejvíce?
No.... no... a máme téma písně po kupě,
že, a navíc zabalenou do potraviny.
Jste rocker tělem i duší, stále skotačíte
na koncertech jako „zamlada“. Kde na
to berete fyzické síly? Jak relaxujete?
Co děláte pro své zdraví?
Musím sportovat, takže hodně běhám
a především plavu. Okrajově házím
nožema a střílím. Trochu si hlídám také
stravu. A neméně důležitá je samozřejmě
i psychika. Tahle branže, ač to tak
nevypadá, je silně stresující a právě
sport vám pomůže stres omezit.
Co vás v poslední době
zaneprázdňuje?
Jsem jako kdokoli jiný různě ovlivňován
okolními jevy. Ať je to dění z domova
nebo ze světa, má rodina, rodiče atd...
A čím dál víc si uvědomuji, že jsme tady
jen na krátké návštěvě, a proto by si měl
každý srovnat ve škebli, po jaké cestě
chce jít a s kým, co na ní bude dělat
a kým chce být.
A jak se těšíte k nám do Hostivice?
Těším se moc. Bude to sajgon.

Děkuji za rozhovor a ať se vám daří.
Lenka Vokůrková

Jakou hudbu posloucháte v současné
době, když máte volnou chvilku?
Teď poslouchám víceméně všechno od rocku
a někdy i rádio (tedy spíše z donucení).
A moji favorité? Top jsou ti, kteří mají ve své
hudbě energii a melodii. A samozřejmě musí
umět dobře hrát. Bez toho výše zmíněné
nefunguje.
Na našich slavnostech vystoupíte se svou
kapelou Bypass. Mohou se vaši fanoušci
těšit na velkolepou show, kterých jste
mistrem? Co pro ně máte připraveno?
Stále propaguji aktuální album a mám
připraveno hafo různých piškuntálií od rekvizit
přes efekty a samozřejmě nové songy. Písně,
které si fanoušci přejí, zahrajeme samozřejmě
taky, ať už jde o Václavák, Ó hory, Vykropim
a tak dále.
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Bude to
sajgon

