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Zástupy mladých muzikantů, pestrobarevné úbory mažoretek i májový kujebácký jarmark
- takto všichni známe tradiční soutěžní přehlídku dětských dechových orchestrů
odehrávající se na vysokomýtském náměstí již 28 let. Letos se měla akce uskutečnit v
sobotu 22. května, nicméně program musel být kvůli vládním nařízením i s ohledem na to, že
orchestry nemohly trénovat, zrušen.

„Letos jsme počítali s tím, že ho konečně budeme moci uspořádat a že se tady odehraje právě
28. ročník. Bohužel současná situace není ještě úplně dobrá a neumožňuje za stanovených
podmínek festival uskutečnit. Je to škoda, protože vysokomýtské náměstí festivalem vždycky
ožilo, byla tady soutěžní část, které se účastnily dětské dechové orchestry z celé republiky, pak
následoval slavnostní průvod, potom slavnostní koncert zúčastněných dechových souborů a
večer následoval doprovodný program, který byl vždy koncipován jako doplněk k programu
celodennímu,“ řekl starosta František Jiraský.

Přitom právě večerní program měl být letos doslova hvězdný. „Mezi hlavní taháky, když pominu
soutěžní část, patřilo vystoupení Moravanky s Janem Slabákem. Na večerní program byla
domluvena kapela Sto zvířat,“ řekl koordinátor akce Petr Mikulecký. Doufejme tedy se podaří
uskutečnit jejich vystoupení při jiné příležitosti. „U Moravanky to bude složitější, protože letos
měli vyhlášenou poslední sezonu, co jedou. Takže uvidíme, jestli se nám s nimi podaří vymyslet
nějaká jiná akce. Jsme v jednání, všechno záleží na vývoji situace,“ dodal Petr Mikulecký.
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Připomínkou neuskutečněného Čermákova Vysokého Mýta byla letos alespoň slavnostní
fanfára v podání muzikantů ze Základní umělecké školy Vysoké Mýto, která zazněla na
náměstí. A svůj pozdrav připojuje i známý moderátor Karel Hegner. „Mnoho let jsme se
potkávali s některými z Vás na nádherném velkém náměstí. Velice mě mrzí, že ani v letošním
roce, ani v tom loňském jsme se nesetkali a neslyšeli jsme krásné hudební výkony našich
mladých muzikantů, ale snad za rok, pokud budeme zdraví a budeme v pořádku, se budeme
moci společně setkat,“ řekl Karel Hegner.
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