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Po mnoha diskusích jsem se rozhodl napsat několik článků na téma s kým nebo s čím vyrazit
na hudební festival. Začnu dětmi. Nejlepší odpověď, zda je vhodné vyrazit s dětmi na hudební
festival, je jejich stále se zvyšující počet v hledišti v posledních letech.
„Prosím tě, ta malá dlouhovlasá roztomilá holčička co běhá pod pódiem, ta je tvoje?“ Takhle
krásně oslovil jeden z pořadatelů na Muzice Bublinu. Pochvalte dítě matce a uvidíte… Ovšem
následovala sprcha:
„Pěknej spratek, pořiď si na ni řetěz!“
. Malá Zuzka se skutečně celou dobu volně pohybovala oploceným areálem. V dobách, kdy se
v jednom ze stánků prodávala whisky z tzv. kolotoče, což byl vlastně otočný držák na lahve,
všichni často ze štábu odbíhali na kolotoč a pořád to odevšad znělo, až dorazila úplně
nešťastná roztomilá holčička, že ho nemůže najít, ale na ten kolotoč chce taky… V jiném roce
udělal Huberťák životní kšeft. Když se roztomilé holčičce podepisoval, vychytrale pravil:
„Tak já ti tady podepíšu tričko a ty už mi dáš pokoj!“
. A hezkým zážitkem byla i naše pofestivalová výprava z Muziky na nedaleký funkční hamr v
Dobřívi. Doslova filmový zážitek – při prohlídce nám spustili řadu zařízení na vodní pohon,
okolo běhaly pásnice, všechno vrzalo, cosi tlouklo a do toho nám průvodce vyprávěl. Když
stroje zastavili, tak holčička pronesla:
„Tak to bych si nechala klidně vyprávět ještě jednou…“

Děti vydrží neuvěřitelně mnoho. Obvykle ten kdo má problém je rodič. Vozit děti s sebou vás
samozřejmě omezí, stejně jako i vy tímto rozhodnutím omezujete svoje děti. Ovšem i na velkém
festivalu, jakým je třeba Zahrada, můžete s dětmi vymyslet a provádět spoustu zajímavého.
Vyrazit Terezským údolím ke studánce po naučné stezce, na jednom ze stanovišť jim můžete
přečíst místní pověsti o strašidlech a pak je večer v hledišti třeba hledat. Kluci se jistě rádi
podívají na nádraží, a když vyrazíte na zajímavou věž v Drahanovicích, můžete se posunout o
kousek dál na zajímavou funkční zahradní železničku. Na opačné straně leží Litovel, zvaná
moravské Benátky – vodní kanály nebo nejstarší moravský most se jistě budou líbit. Při hezkém
počasí jde využít kousek od amfiteátru ležící krásné koupaliště. Část expozice náměšťského
zámku předvádí historické kočáry,… A nemusíte přijít ani o večerní program v amfiteátru. Kdysi
na Portách si naše dítko bralo s sebou karimatku a spacák. Upadlo do něho nakonec vždycky
bez problémů samo.
Řada muzikantů vyráží na svoje hraní na festivalech i s dětmi. Tempo di vlak, Jauvajs, a že to
jde i v hodně mladém věku vás mohou v současnosti přesvědčit obě zpěvačky ze skupiny
Bezefšeho
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.
Každopádně je skutečně třeba děti mít pod kontrolou, aby se vám nestalo to, co letos na
Zahradě nám, kdy pár rozjívenců docela dlouho běhalo a skákalo po lavičkách v amfiteátru. V
ten moment jsme si vzpomněli na našeho pohodového psa, který sem ovšem nesmí, a který by
v klidu ležel a spal pod lavičkou. Ale o tom někdy příště.
Vrtá mi hlavou, proč i přes zvyšující se počet dětí žádného z pořadatelů velkých festivalů
nenapadlo část programu zaměřit na děti. Na mnoha menších to už úspěšně funguje.
Není špatné, aby od mala vaši potomci viděli i váš svět a život, i když ho samozřejmě dětem
přizpůsobujete. Nedejte si ho vzít pod záminkou „na to jsou děti ještě malé“ nebo „nic z toho
nebudou mít“
.
Mimochodem, naše roztomilá holčička už nemá dlouhé vlasy a ve svých osmnácti jezdí na
festivaly jiné muziky, ale občas si poslechne písničky Samsona, Kapitána Kida,…
Příště vyrazíme na festival se psem.
Krásné léto.
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