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JO, REKLAMA, TA MUSÃ• BEJT...
PondÄ›lÃ-, 12 kvÄ›ten 2008

KdyÅ¾ se Å™ekne konferenciér Ä•i moderátor, provázející zábavné poÅ™ady, první mÄ› napadne Marek Eben, hned po nÄ›m
Rosák. Nevím, asi bych si nevzpomnÄ›l na jiné, stejnÄ› dokonalé profesionály, kteÅ™í své prÅ¯vodcování
nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ími televizními Ä•i rozhlasovými talk show zvládají s bravurou jim vlastní.
Mají nejen skvÄ›lou slovní zásobu, ale i dokonalou mluvenou Ä•e&scaron;tinu, jsou elegantní v pohybu, zvládnou bez
intonaÄ•ních výkyvÅ¯ i zazpívat. Navíc vypadají k svÄ›tu; vÅ¾dy vkusnÄ› obleÄ•ení a gentlemantsky se chovající. Nevím, jaký h
za svá vystoupení dostávají, alespoÅˆ o tom halasnÄ› nemluví. Nesmím zapomenout ani na Jana Krause a jeho
&bdquo;UvolnÄ›te se, prosím". Co nezvládá v oboru elegance vý&scaron;e popsaných moderátorÅ¯, to nahrazuje svým
neotÅ™elým humorem, duchapÅ™ítomností a nesporným intelektem.
Proto je pro mÄ› &scaron;okem, kdyÅ¾ vidím podivnÄ
&scaron;klebícího mentálního anorekta L. M., který nemá ani jednu z vý&scaron;e jmenovaných ctností, pÅ™itom je ho plná
komerÄ•ní televizní obrazovka. Hrne se do zpívání, taneÄ•ních kreací a hlavnÄ› do rozverného komentování i vÄ›cí, o nichÅ¾
nemá ani páru. ZtrapÅˆuje se svými aférami, nevkusnými replikami i legraÄ•nÄ› pohybovou kÅ™eÄ•í. Je to genius, nebo
hoch&scaron;tapler?
Spí&scaron; jde o výtvor úrovnÄ› vkusu generace odkojené bary Stodolní ulice a Ä•tenáÅ™i bulváru. Ä
Å¾oviálnÄ›j&scaron;í, tím lep&scaron;í, Ä•ím víc skuteÄ•ných nebo jen zinscenovaných afér a sexuální skandálÅ¯, tím vÄ›t&scar
ohlas. Negativní reklama, nejlep&scaron;í reklama.
Jako u v&scaron;ech celebrit na jedno pouÅ¾ití, co obden telefonují do
bulváru, aby na sebe vyzvonily kdejakou nepÅ™ístojnost... Jako tÅ™eba ta zatím poslední. Noc plná sexu s prostitutkou,
která ho údajnÄ› uspala, aby mohla spícího playboye nafotit v choulostivých situacích orálního sexu a následnÄ› ho prý
vydírat. A v&scaron;e pÅ™ed mÄ›síce obemílanou svatbou... "ZneuÅ¾ili mÄ› a vydírali!" Ä•ílí se moderátor. "Miluji ho a vÄ›Å™ím
tvrdí jeho snoubenka, s níÅ¾ má dvouletého syna. "Víc jsem pro sledovanost X faktoru nemohl udÄ›lat!" Å™ekl opÄ›t pro bulvár
aby vypadal, Å¾e se ho aféra netýká a vyslovil jako první to, o Ä•em si v&scaron;ichni zatím jen &scaron;eptají, aby nebyli za
spekulanty.
Je to v&scaron;echno pravda, nebo jen skvÄ›lý marketingový trik...? ProÄ• by ne? Sám L. M. pÅ™ece pÅ™izna
jeho erotické aféÅ™e se mu náramnÄ› zvedly honoráÅ™e a nové nabídky na moderování se mu jen hrnou... TakÅ¾e v Ä•em je
problém? K Ä•emu je slu&scaron;né chování, kdyÅ¾ zkaÅ¾enou povÄ›st pÅ™etrumfne super honoráÅ™? Kdo by odmítl vzít si
muÅ¾e genia s tak vysokými pÅ™íjmy? Máme pÅ™ece spoustu vyhlá&scaron;ených Ä•eských krasavic, které putují z jedné
náruÄ•e nejbohat&scaron;ích sportovcÅ¯ do jiného objetí, tentokrát milionáÅ™ských podnikatelÅ¯. SÅˆatek a intimní vztah
stÅ™ídá sÅˆatek a dal&scaron;í erotomanie, na vzrÅ¯stu nezáleÅ¾í, hlavnÄ› Å¾e to sype...
Ná&scaron; zneuÅ¾ívaný geniu
pÅ™esto dál chlubí svými honoráÅ™i na hranici sta tisíc za hodinové výstupy. A také svými super automobilovými bouráky a
horentními sumami, jeÅ¾ vydává za oslavu svých narozenin Ä•i svatebních bakchanálií. Milion sem, milion tam. Kdepak
závist, po autÄ› jsem nikdy netouÅ¾il, proto jsem si pro jistotu nikdy nepoÅ™ídil ani Å™idiÄ•ské oprávnÄ›ní. A peníze, ty jsou pr
jako ponoÅ¾ky. StejnÄ› rychle se za&scaron;piní i stejnÄ› tak smrdí, i kdyÅ¾ se také dají bleskovÄ› vyprat. Kdos bez chyby, hoÄ
kamenem. Kdo z nás nemá své slabÅ¯stky. VÄ›t&scaron;ina si je v&scaron;ak nechává pro sebe, rozli&scaron;uje
soukromé intimni chvíle od veÅ™ejného cirkusu; nedÄ›lá z nich zkrátka okázale trapný byznys.
Skláním se pÅ™ed chirurgy
kteÅ™í za roÄ•ní plat, jeÅ¾ se rovná mÄ›síÄ•nímu pÅ™íjmu o&scaron;tulpnovaného negramoty v kopaÄ•kách, dÄ›lají úÅ¾asné
transplantace, aby zachránili Å¾ivoty, tÅ™eba i virtuálních umÄ›lcÅ¯... PS: Milý L. M., Ä•íslo svého úÄ•tu nechám v administra
Reklama je reklama... BÅ™etislav Ol&scaron;er
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