VÁNOČNÍ TRHY KONICE 2015
21. ročník
Milí přátelé, chtěla bych Vás pozdravit za Městské kulturní středisko v Konici a podělit se s vámi
o postřehy z Vánočních trhů. Sobotní ráno 12.12. nás trochu nepříjemně překvapilo. Déšť se nelíbil
nikomu a fotografie s deštníky taky zrovna moc vánočně nevypadají. Ale program se tím nijak
neohrozil a v 9 hodin začal vystoupením dětí z Dětského domova v Konici. Pan ředitel Vlastimil
Grepl s dětmi pilně nacvičoval, a to bylo na jejich vystoupení vidět. A dětský pěvecký sbor
Koníček pod vedením paní ředitelky ZUŠ Konice Bc. Daniely Blahové nás koledami naladil na
vánoční čas. Dívčí skupina Rebelky ze Dzbele pak hezky dopolední program zakončila.
Náměstí bylo zaplněno krámky, které nabízely občerstvení, řemeslné výrobky, představili se nám
keramici, drátěné výrobky, pískované sklo i nerosty. Nechyběli ani vánoční stromky a kapři. Děti se
pak těšily na cukrovou vatu a balónky. Na stáncích našli návštěvníci i jmelí a všude voněl vánoční
punč.
Odpolední program zahájila skupina Neopets - žáci ZUŠ Konice se svým pásmem a následovala
Timbersports- dřevařská show , která měla hlavně u mužského publika velký ohlas.
Mezitím jsme přivítali skupinu Fešáci s Michaelou Tučnou - velice vstřícné a milé lidi, a tak mile
na nás působila i jejich hudba. Jejich program byl plný známých hitů a zakončený vánočními
skladbami. Na jejich písně si zatančila i místní skupina country tanců.
Před ohňostrojem starosta města pan František Novák popřál všem klidné vánoční svátky a všechno
nejlepší do nového roku. Ohňostroj, který následoval , připravila firma Flame in Stars a byl
nepochybně vyvrcholením dne. Lidé se na něj sjíždějí z širokého okolí a ani letos je nezklamal.
Celým dnem trhy provázel pan Petr Polák a vydařený den zakončila skupina Kreyn, hrající
k poslechu i tanci.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům a Městu Konice, bez jejichž podpory bychom
trhy nemohli zrealizovat.
Také bych vám chtěla popřát hodně zdraví a spokojenosti do roku 2016.
Milena Navrátilová,
ředitelka MěKS Konice.

