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„Franta doma nebude? Ať jí to donese zítra před polednem on! Cože? Tak je už blbej nebo
co?,“ řval do telefonu vedle v hledišti sedící pán a ani mu okolo probíhající koncert příliš nevadil.
Neskutečným způsobem nám do života vtrhla mobilní komunikace. S ní pocit naprosté
nezbytnosti být čtyřiadvacet hodin denně na příjmu. Vzpomínáte na zdi plné vzkazů na Portách
nebo Svojšicích? Tato jediná šance jak si aktuálně vyměnit informace. A potkávali jsme se snad
míň než dnes? Určitě ne. Jen jsme si nemuseli nutně volat, kterou branou za kolik minut
projdeme.

Ono je to vlastně jako s tím ohněm, o kterém se říká že je dobrý sluha, ale špatný pán. Takže je
to spíše o tom jak se umíme a chceme chovat ve společenství nás obklopujících lidiček.
A to jsem ještě nezmínil zvonění mobilu přímo na pódiu. Mnozí by mohli vyprávět…
Taky si vybavuji jednu kamarádku, která v jednom období bez dvou svých mobilů nedala ani
ránu. Během koncertu nebo festivalu často odbíhala a když už jí to bylo hloupé, aspoň posílala
neustále zprávy.
Z průpovídek kolem mobilního telefonování se mi nejvíc líbí ona Samsonova, která zazněla po
zazvonění telefonu v hledišti (byť se jednalo o koncert v sálu): „Tělo lidské má takový otvor, a
do něho, když si ten telefon neumíte vypnout, si ho strčte!“
Kolik je asi případů, kdy někdo opravdu skutečně a nezbytně musí trvale i během vystoupení
zůstávat na příjmu? A tak je to jako se vším. Mobily nám dávají neskutečně pestrou řadu
možností smysluplného využití. Dramaturg nebo inspicient festivalu asi pár minut před
vystoupením kapely, není-li dosud přítomná, mobilem logicky nepohrdne.
Průzkumy zemí Evropské unie ukazují, že jsme velmi tolerantní. Bohužel i v případech, kdy nás
nějaká činnost okolních lidí obtěžuje. Neozveme se. Mimochodem podobný příklad – jen v
Turecku a Rumunsku považuje méně lidí za neslušné kouření v přítomnosti nekuřáků a vulgární
nadávání na veřejnosti vadí jen pětině z nás… A jedno prvenství jsme získali – raději bychom
se vzdali čokolády nebo jiné oblíbené pochoutky než svého mobilu.
Příště vyrazíme na festival s manželkou.
Krásný začínající podzim
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