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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

V

Musíte házet, házet, házet!

JE TO TAM! Zaseknout všechny tři vrhací nože za sebou se Vilému Čokovi nepodařilo, tak na prkně připravil pro fotografa kamufláž. 

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.

Naštvaní nože nevrhejte

ZASEKNE SE? Vilém Čok hází minimálně na vzdálenost tří metrů od 
prkna. To by se ale na fotku nevešel, tak se část musela vyříznout. 

Nejhorší je sehnat prkno. 

Mně ho dali fanoušci
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.

Různé nože vás 
zblbnou
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.

Hlava se čistí, když vzduchem sviští nůž

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.

VRHÁM Při vrhu nože musí být 
ruka kolmo k prknu

Prkno

Mělo by být z měkkého 
dřeva, nejlepší je smrkové. 
Ale měl jsem problém 
ho sehnat. Prkno musí 
být kvůli házení široké, 
v hobby marketech 
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.

Prkno

MěloMěloMělo by  by  by 
dřeva, n
Ale měl 
ho sehna
být kvůl
v hobby ma


