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Probíhá jeden z menších hudebních festivalů. Několik neprofesionálních kapel odehraje v
naprosté pohodě a přesně podle dohody. Nastoupí hlavní host - je to profesionál a proto je s
ním sepsaná vcelku podrobná smlouva. Podle ní za částku na poměry ve folku řekněme
přiměřenou (osobně bych si dovolil říct, že i velmi slušnou) má hrát 90 minut. Hlavní hvězda
programu, na kterou se viditelně těšila větší část publika, se skvěle rozjede. K naprostému
úžasu pořadatelů vystoupení graduje asi po 50 minutách ohlášením poslední písničky. Diváci
jásají, dožadují se přídavku, kapela sestupuje z pódia.

Co teď? Jak by se měl zachovat pořadatel? Navrhnu tři možnosti:

a)
vzhledem k tomu, že vystoupení slušně gradovalo, nechat kapelu přidat dvě až tři písničky
a mávnout nad tím rukou
b)
nechat to zcela na kapele, ale odmítnout uhradit plnou cenu
c)
kapele oznámit, že se jedná o její omyl a že trváte na tom, aby dohráli přesně podle
smouvy
A jak myslíte, že to proběhlo v našem případě? Tipovali-li jste možnost c), měli jste pravdu.

Úžas ve tváři vůdčí osobnosti oné slavné kapely bych vám přál vidět. Zřejmě se s tímto
postojem dosud nesetkal. Hvězdám se mnozí bojí říkat nepříjemné věci do očí.

A dám další možnosti. Jak zareagovala vůdčí postava skupiny po návratu na pódium?

a)
jste skvělé publikum, hraje se nám tu bezvadně a tak vám přidáme ještě šest písniček
b)
tak nám teď řekli, že se tady hraje na čas podle smlouvy, takže vám musíme hrát ještě půl
hodiny, oni to stopují
c)
počítali jsme s hodinovým vystoupením, ale prý můžeme hrát dál, chcete?

Tentokrát situace proběhla dle varianty b).
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Vůbec nejsem proti tomu, aby profesionální muzikant dostal slušný honorář, přitáhne-li jeho
vystoupení diváky. Počítá-li pořadatel dobře, a nedojde-li k nepředpokládaným událostem,
nemůže prodělat.

Zůstala tak zřejmě asi řádka zmatených diváků, co si v současnosti hvězda myslí netuším a co
jsem si z toho odnesl já? Kromě drobné pachuti, protože jsme jakési vztahy k oné kapele v
minulosti měli, jedinou věc. Každému známému pořadateli vyšlu varování. Škoda, protože proti
výkonu hudebnímu těžko něco namítnout.

Profesionální kapela, které se to týká, se nakonec víceméně hlavnímu pořadateli omluvila. Ale
zkuste vrátit zpátky to, co vypadlo z pódia k lidem.
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