Country No. 1 – televizní spása žánru?
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„Podařilo se nám zajistit zdroj prvotřídních videoklipů z americké produkce. Ovšem i z Česka
se nám již hlásí velmi kvalitní zpěváci, například Jaromír Nohavica. Naší ambicí je postavit
velmi kvalitní country kanál pro celý evropský region,“ prohlásili do médií vlastníci Šlágr TV
manželé Peterkovi o svém „druhém“ televizním programu Country No. 1.
Prohlášení, ze kterého bychom měli mít radost. Žánr konečně získá dostatečný prostor na
televizní obrazovce… Ovšem ve vysílání „prvního“ a „druhého“ programu by neměly být
výraznější rozdíly.
O tom, že tento projekt nějakým způsobem jen vyšumí, není třeba pochybovat. Komerčně
úspěšně běžící Šlágr TV je teleshoppingovým programem zaměřeným na méně náročného
posluchače. Tedy velmi kulantně řečeno. Sám pan majitel se v mnoha vstupech snaží pěstovat
komunitu odstrčených a přehlížených posluchačů (ale i interpretů) pohodových písniček, které
na jiných programech určitě neuslyšíte. Ačkoliv by to mělo vést k nekonfliktnosti, dokáže být
řada těchto posluchačů velmi militantních.
Dalším často znějícím argumentem je vznik Šlágru TV - stanice vznikla poctivě a ne
rozkradením, což je nepochybně pravda. Tato stanice velmi úspěšně žije díky propojení se
společností Česká muzika, prodejce hudby, jež zní i na Šlágr TV a která je také ve vlastnictví
manželů Peterkových. Bez tohoto byznysu by neměla šanci.
Zní tu kolovrátková muzika, z větší části hudebně a textově hluboko pod tím, co můžete slyšet
na nejslabších základních kolech hudebních soutěží začínajících muzikantů. Navíc mnohdy se
tvářící jako lidová. Peterkovi velmi šikovně zaplnili volný prostor, u starší generace je
sledovanost tohoto programu skutečně vysoká. Na připomínky zpochybňující kvalitu
předkládané hudby, používají tito posluchači obvykle argument ve stylu: Nerýpejte do nás, nám
se tato muzika líbí a my vám taky nebereme váš rock ani jinou vaši hudbu.
Protože mi přišlo zvláštní, že Jarek Nohavica se sám hlásí takové stanici, zeptal jsem se ho
přímo. A odpověď ukázala, jak může šikovně vypuštěná polopravda poněkud změnit
skutečnost: „S tím Country TV to byl informační šum. Nikam jsem se nehlásil. Jen jsem slušně
odpověděl na dotaz, zda může Country TV vysílat moje klipy. No, proč by nemohla. Ty tři nebo
čtyři, které mám, vysílají všechny televize.“
V jednom, ať už si myslíme cokoliv, se určitě všichni shodneme. Na televizní obrazovku
skutečně přibude další KANÁL.
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