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Čtvrtmilionové publikum tleskalo Víťovi Troníčkovi. Než vystřelí odpůrci názor o lacině
získávané popularitě z agitky, která z pódia zazněla, rád bych k tomu poznamenal dvě věci. O
den dřív na Jablonském medvídkovi Víťa mluvil a zpíval stejně jako na Letné. Dospěl k
nějakému názoru, za kterým si stojí. A folk byl, je a doufám v budoucnu stále bude rezonovat s
okolním světem. A můžete mít jiný názor, můžete částečně nesouhlasit nebo zcela nesouhlasit
a věřte, že třeba právě za Víťou můžete po vystoupení dojít a říct mu to rovnou do očí.
Nepochybuji o tom, že situaci unese. Mám pocit, že po spálené zemi máme dnes zemi drsně
rozdělenou. K situaci, v níž jsme se ocitli, se směřovalo už dlouhé roky. Zkuste si v klidu
sednout a podívat se na různá debatní fóra, na reakce na Facebooku nebo Twiteru. Úplně
obyčejné výměny rozdílných názorů zcela vytlačily nesmiřitelné soudy. A zacyklovávání se a
zakopávání se ve svých okruzích sympatizantů vzájemně se přesvědčujících o své pravdě. A to
nevytahuji ani cílené vyvolávání obav a strachu.
Byls v
neděli na Letné, jsi náš člověk. Mezi ten Milion chvilek bych nikdy nevlezl. Nic mezi tím. Zkusme
vydechnout a zamyslet se třeba o tom proč nám nevadí agent StB v čele země držený dalším
agentem StB a jeho kosmeticky přemalovanou stranickou firmou, která zase ne v tak dávné
minulosti likvidovala a zabíjela za jiný názor. Nebo obráceně proč takové davy chtějí změnu
stavu, ke kterému jsme se dostali demokratickými volbami.
To mnohdy cílené rozdělování lidí se projevuje různě. Proč třeba Žambochům odchází občas
lidé z publika při písničce věnované Václavu Havlovi? Poslouchejme se. Klidně nesouhlasme a
dejme najevo svůj názor. Není-li prezentován urážlivě, pohrdavě a nesmiřitelně a začnete o
něm diskutovat, stejně vždycky dojdete k tomu, že nás víc spojuje než rozděluje.
Žijeme v klidné a velmi bohaté zemi. Možná někteří z vás nad tím zdvihnou obočí, ale je to tak.
Zeptejte se těch, co často jezdí po světě. A přece by nás mohlo a hlavně mělo spojovat to
hlavní. Všichni chceme lepší svět. Hledejme společně cestu dál. V tomto mediálním prostoru
nás spojuje hudba. Poslouchejme, vnímejte, žijme a nechávejme žít.
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