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PondÄ›lÃ-, 27 listopad 2017

Ne teda, Å¾e bych na to koukal. To by bylo na mý síly. StaÄ•ilo, Å¾e mi ráno rádio Å™eklo, Å¾e Zlatýho Slavíka opÄ›t vyhrála
staletíma ovÄ›Å™ená sestava. Kdo taky jinej, Å¾ejo. JistÄ› podle zásady: "VítÄ›zná sestava se nemÄ›ní". I kdyby mi to rádio
neÅ™eklo, vÄ›dÄ›l bych to taky. Jen mi pÅ™i&scaron;lo divný, Å¾e rádio, oproti jinejm letum, mlÄ•elo o dal&scaron;ích místech
poÅ™adí.
To jsem pochopil o nÄ›co pozdÄ›jc, teprve, kdyÅ¾ jsem se, jen tak z nudy, trochu zaÄ•etl do pár Ä•lánkÅ¯ a uÅ¾asl jsem.
"PÅ™i analýze hlasování dospÄ›l organizátor ankety ÄŒeský slavík k závÄ›ru, Å¾e kapela Ortel a její lídr Tomá&scaron; Ortel
dostali podporu nad rámec pravidel fair play. PoÅ™adatel se proto rozhodl zapoÄ•íst skupinÄ› i zpÄ›vákovi stejný poÄ•et bodÅ¯,
který získali v loÅˆském roce...". A v Ä•emÅ¾e spoÄ•ívalo pÅ™ekroÄ•ení pravidel fair play? V tom, Å¾e Ortel na svých FB strá
poÅ¾ádal svý fanou&scaron;ky o zaslání hlasÅ¯... Tak je to jasný. Hlasovat pro pÅ™edem dohodnutý vítÄ›ze, to je fair play.
Ov&scaron;em hlasy, daný nÄ›komu jinýmu, jsou nepÅ™ípustný, unfair. SkuteÄ•nýho vítÄ›ze je tÅ™eba aspoÅˆ minimalizovat, k
pÅ™ímo eliminovat. Cesta se vÅ¾dycky najde. SouÄ•asnÄ› taky je tÅ™eba jeho jméno vylouÄ•it z rádia i z televize tím, Å¾e o
dal&scaron;ích místech v poÅ™adí bude zakázáno se zmiÅˆovat. Ortel se slavnostního veÄ•era nezúÄ•astnil (hleÄ•me na ty
drzouny, kteÅ™í pohrdají druhým místem). Úrovni veÄ•era to ov&scaron;em prospÄ›lo. Nikdo letos z hledi&scaron;tÄ›
neode&scaron;el, tím ov&scaron;em ani nikdo nedostane medaili Fr. Kriegla "Za stateÄ•nost". ModerátoÅ™i, za burácivýho
ohlasu hledi&scaron;tÄ›, ze sebe dÄ›lali snad prý je&scaron;tÄ› vÄ›t&scaron;í paka, neÅ¾ ve skuteÄ•nosti jsou. Nade
v&scaron;echny prý vynikl herec Matonoha se svou komickou parodií Jeho Svatosti Dalajlámy (kdosi mi sice tvrdil, Å¾e to
nebyla parodie, Å¾e to myslel váÅ¾nÄ›, ale tomu snad mÅ¯Å¾e uvÄ›Å™it jen trapnej mentál). Musel to teda bejt pro
v&scaron;echny skuteÄ•nej umÄ›leckej záÅ¾itek, plnej lásky a porozumÄ›ní. A já blbec jsem se o nÄ›j pÅ™ipravil. Brejden
v&scaron;em. Pepa - NÄŒ

POST SCRIPTUM: Oficiální prohlá&scaron;ení managementu a skupiny Kabát
BÄ›hem vÄ•erej&scaron;ího dne (nedÄ›le
26.11.2017) se objevily Ä•lánky, které poukazují na nekorektnost postupu poÅ™ádající agentury Musica Bohemica pÅ™i sÄ•ítán
hlasÅ¯ v anketÄ› ÄŒeský slavík za rok 2017. Agentura to sama uvádí na oficiálních stránkách soutÄ›Å¾e. Její
prohlá&scaron;ení je úplnÄ› na konci &bdquo;výsledkové listiny&ldquo;.
Jsme pÅ™inejmen&scaron;ím pÅ™ekvapeni a nemÄ
jsme do vÄ•erej&scaron;ího poledne sebemen&scaron;í indicii, Å¾e by mohl existovat podobný problém. S nepÅ™edstíranou
radostí jsme v sobotu veÄ•er pÅ™evzali ceny za první místo v kategorii SKUPINA ROKU, ale teÄ• se nemÅ¯Å¾eme zbavit dojm
Å¾e jsme se stali souÄ•ástí hry, kterou nechceme hrát.
PoÅ¾ádáme dnes o oficiální stanovisko poÅ™ádající agenturu, a na
základÄ› tÄ›chto podkladÅ¯ se rozhodneme, jaké dal&scaron;í kroky podnikneme. Nenastane-li nÄ›jaká komplikace, tak se
k této velmi ne&scaron;Å¥astné situaci vyjádÅ™íme v úterý, pÅ™ed posledním koncertem na&scaron;eho podzimního turné,
který se koná v O2 ArenÄ› v Praze. Management a skupina Kabát
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