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Také naše malá země se rozhodla najít svoji velkou hvězdu. Způsobem v němž o peníze jde až
v první řadě. Nemějme iluze, o dotyčného nebohého vítěze tolik nejde. Tedy jde, dokud se dá
obchodně využít. Účelem hlavním je zmasírovat co nejširší veřejnost k pocitu, že právě ona
rozhodne o všem, právě ona pomůže mladé začínající tváři k hvězdným zítřkům. Ve skutečnosti
hlavně pomůže k větším penězům jedné televizní stanici, producentům, mobilním operátorům.
Spousta lidiček se této televizní ždímačky účastnila, prý kvůli přehledu o zpívajících mladých
lidech...Myslí-li si někdo, že pěvecká kvalita vyplave nejlépe touto cestou a je to cesta vhodná,
je to jen jeho věc. Pouze by si každý měl uvědomit jak mazaně byl vtažen do kolotoče peněz.

A ještě něco. Hvězdy takto rozzářené obvykle rychle vyhoří. Řadu roků v našem žánru běží
soutěže (ať už se jmenují jakkoliv), kde potkáte i budoucí skvělé zpěvačky a zpěváky. Jenže tito
interpreti musí na sobě dlouho pracovat, hledat sebe, hledat cestu k divákovi. Z těchto soutěží
nebo konkursů nekoukají v případě úspěchu žádné peníze, ale zase jen další práce na sobě.
Vím, že srovnání s pop music je trošku zjednodušující, ale představitelem jakého žánru je dnes
Jarek Nohavica, Kamelot, Radůza....?

Zazněl argument, že na této super akci se prosadí právě ten, kdo na sobě dokáže pracovat.
Nevím. Jakou dobu ta soutěž běžela? Spíše vše odpovídá zjednodušujícím schématům
současnosti - jsem mladý, skvělý, umím vše a vrhnu-li se do akce po hlavě a naplno, úspěch se
musí dostavit. Nejlépe hned. V mnohých případech i bez ohledu na vše kolem sebe. A kým
jiným lze velmi úspěšně a bezproblémově manipulovat než mladými.

Hvězdné akce se zúčastnil třeba i ministr kultury. Divná kultura divné vlády.

A uvědomil jsem si, jak se ona show dotkla mne osobně, ačkoliv jsem ji jinak ignoroval. V Ústí
na Trampské Portě mi nemálo chyběla skvělá kapela Bůhví neb mladý pan Brzobohatý měl
povinnosti právě se týkající...Však víte.

A stali-li jste se diváky hvězdné super podívané či snad přímo zapojenými účastníky, zkuste se
jen zamyslet i nad skutečností komu jste tím pomohli. Vítězné dívce těžko...
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PS: A výraz Česko mi stejně pořád nějak míří proti srsti...
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