Se psem na hudební festival
Napsal uživatel Belmondo
Úterý, 09 Srpen 2011 23:15

Vlastně jsem si ani nedovedl představit, že by Houla na Svojšickém slunovratu mohl být bez
Másla. Prostě Houla s Máslem. Tak jako těžko si vybavit za života Balíka skupinu Cimbal
Classic bez všude se proplétajícího kokršpaněla. Stráníci vyrážejí s Bobem a Epy de Mye s
Lízou….
Jedna z dělících čar mezi hudebními akcemi vede i přes štěkající přátele. Část festivalů
neumožňuje vstup se psem. Jedná se především o akce větší. Obavy pořadatelů jsou jasné. V
davu vystresovaný pes může provést i takový kousek, který by nikdy jinak neudělal.

Pes stejně jako dítě obvykle žádný problém nemá. Pes je neskutečně šťastný a spokojený,
může-li být se svým pánem. Kdekoliv. Navíc šelma velkou část volného času dokáže prospat.
Lehne si pod nohy, vy posloucháte koncert, on spí. Zběsilých, zuřivých a nepřizpůsobitelných
psů je naprosté minimum. Že by někdo měl zájem mezi větší počet lidí takového psa přivést je
hodně málo pravděpodobné.
Chápu pořadatele velkého festivalu, který si nechce přidávat práci možnou komplikací s
nerozumným a hloupým majitelem čtyřnohého tvora. Prostě do areálu není vpuštěn. Nechápu
pořadatele těch ostatních festivalů, kteří postupují stejně. Při menším množství diváků
konfliktních situací rozhodně tolik nehrozí. Navíc omezit zcela volné pobíhání psů lze
požadavkem, který si už osvojily i takové instituce, kde byste čekali problém, jakými jsou třeba
zoologické zahrady a parky. Ve většině případů je vstup se psem vedeným na vodítku možný.

Někdy mohou vzniknout paradoxní situace jako třeba v případě FOLKomína, kde na festival
mají psi vstup zakázaný, nicméně podle Návštěvního řádu Toulcova dvora sem na vodítku
mohou.
Náš pes už zažil leccos. Koncert v kostele, filmové představení, divadelní představení a letos i
dva festivaly a na třetí se chystá (už jsem mu to oznámil…). Být na pány čtvernohých šelem
nekompromisní v dodržování daných pravidel hry je sice komplikovanější než vyvěsit zákaz
vstupu, ale při klesajícím počtu diváků v hledištích bych se při jasně a striktně daných
pravidlech vstupu zvířat nebránil.
Rozhodně bych zde opět pomluvil pořadatele Muziky, kteří mě v loňském roce odchytili na
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bráně u vstupu a odmítli vpustit dovnitř s tím, že mají jasný pokyn „Žádná zvířata dovnitř
nesmí!“. Když se jmenujete jako drobný hlodavec, můžete klidně chodit i po dvou…
Příště vyrazíme na festival s cigaretou.
Krásné léto
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