ŽVÁČKŮV FESTIVAL 2011
V neděli 19. června 2011 pořádalo Městské kulturní středisko v Konici již šestnáctý ročník
přehlídky dechových hudeb „Žváčkův festival“. Festival se koná na počest hudebního skladatele
Antonína Žváčka, autora více než 500 skladeb pro dechové orchestry, rodáka z nedaleké obce Hačky
na Konicku.
Přehlídka začala slavnost-ním defilé kapel a mažoretek z Masarykova náměstí do zámeckého parku.
Zde účinkující, čestné hosty a všechny diváky uvítal starosta města František Novák, poté dle tradice
zazněly slavnostní fanfáry, které pro festival složil Miloš Machek, a festival mohl začít.
V úvodu přehlídky již tradičně zahrála domácí Koničanka. Jako druhý orchestr se představila
Holóbkova mozeka ze ZUŠ Konice, která měla dobře naladit posluchače na další orchestry.
(Holóbkova mozeka, se skládá z mladých začínajících muzikantů, kteří se učí hrát na dechové nástroje
v ZUŠ Konice, a to přímo v jedné z jejich poboček v Protivanově pod vedením zkušeného trumpetisty a
pedagoga Jiřího Holuba.) Holóbkova mozeka však zahrála pouze jednu skladbu, když se nad Konicí
strhla nevídaná průtrž mračen, která pozastavila program na celou hodinu. Poté se naštěstí počasí
umoudřilo a asi 300 návštěvníků, kteří řádění bouřky vydrželi mohli pokračovat v další zábavě. Poprvé
v Konici zahrála kapela ze Šardic s názvem Ištvánci - v současné době je to jedna z nejlepších malých
mladých dechovek, která se skládá převážně z bývalých žáků ZUŠ Kyjov a její pobočky v Šardicích.
Poprvé se v Konici představily dvě dechovky ze Svitav Astra a Svitavská dvanáctka. Oba orchestry
spojuje jméno Jaroslav Dvořák (je to umělecký vedoucí obou orchestrů a také veliký obdivovatel a
propagátor hudby A.Žváčka).
Vyvrcholením festivalu bylo samozřejmě vystoupení Žadovjáků, kapely, která je velkou
propagátorkou skladeb Antonína Žváčka u nás i v zahraničí.
Na závěr se všichni muzikanti sešli na jednom pódiu a začal tradiční monstrkoncert, nad nimž vládl
svou taktovkou Jaroslav Dvořák. Celý festival slovem provázel Jiří Palán. Festival po zvukové stránce
připravil a zajistil hudební a zvukový režisér Tomáš Komárek. Pořadatelé nemysleli jen na divákovo
ucho, ale i oko, a proto byly na festival pozvány, již potřetí, mažoretky GINA Brodek u Přerova.
V závěru byla vyhlášena soutěž o nejlepší kapelu Žváčkova festivalu. Vítěz, i když získal
jednoznačně nejvyšší počet hlasů, byl trochu nečekaný. Třetím laureátem ceny diváka se stala
dechová hudba Koničanka.
Festival má pravidelně vysokou úroveň a za každého počasí ho provází skvělá atmosféra a dle
ohlasů většiny diváků, měl i letošní šestnáctý ročník velmi dobrou úroveň. Přehlídka bývá pravidelně
hojně navštěvována, 16. ročník navštívilo více jak 300 diváků. Bohužel návštěvnost se snížila díky
bouřce, která přišla asi půl hodiny po slavnostním zahájení festivalu.
I letošní ročník přijela podpořit rodina Antonína Žváčka, která se ve hojném počtu účastní každého
ročníku festivalu a pro účinkující připravuje každoročně pohoštění (koláčky a něco ostřejšího k tomu...).
Partnery letošního ročníku byl Olomoucký kraj, Město Konice, SKANSKA a.s., Insta, s.r.o.,
Clarina music - prodejna hudebnin, A.S.A. odpady Litovel s.r.o., STAMO, Služby města Konice,
Řeznictví a uzenářství Lubomír Šmída, Zámecká pivnice, www.balonykonice.cz a Pivovar
Litovel, který se tradičně postaral o občerstvení. Pro letošní ročník připravil Žváčkův speciál, bylo to
dvanáctistupňové kvasnicové pivo. Před koncem festivalu se losovala divácké ceny. První cena byl let
balónem nad Konicí. Let se měl konat ještě ten večer, ale klimatické podmínky nám to bohužel
nedovolily.
Co se týče finanční stránky festivalu, tak náklady byly nižší jak v minulém ročníku. A vzhledem
k tomu, že návštěvnost, zejména díky bouřce, která ten den v Konici řádila, byla velmi malá, se
celkové náklady MěKS Konice poněkud zvýšily. Bohužel počasí ovlivnit neumíme a tak budeme
doufat, že v příštím ročníku nám bude počasí více přát.
Příští sedmnáctý ročník se bude konat v neděli 17. června 2012 v zámeckém parku v Konici,
připravujeme na něj opět několik novinek, mimo jiné i křest nového CD Antonína Žváčka. Bude se jej
účastnit také nová dechová hudba s názvem Žváčkova muzika z Konice.
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