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Minimálně ve dvou směrech byl letošní 17. ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb v Konici 
výjimečný. Kromě křtu unikátního CD, se skladbami krále polek, se po dlouhé době vydařilo i 
počasí. 
Letošní Žváčkův festival dopadl po všech stránkách výborně. Legendární Tišnovanka v podání 
stopadesáti muzikantů byla opravdu symbolickým otevřením letošní dechovkářské přehlídky. 
Moderátorem celého programu a dirigentem "monstrkoncertu" všech zúčastněných dechovek, byl pro 
letošní rok Jiří Palán, ředitel MěKS Konice a také dirigent dechového orchestru Malohanácká muzika. 
Dalším vybočením ze zaběhnutých kolejí bylo i to, že letos nebyl Žváčkův festival soutěžní. Veškeré 
dění se točilo kolem křtu CD věnovaného právě Antonínu Žváčkovi. A festivaloví hosté byli právě těmi, 
kdo se na natáčení ve studiu v Dolních Bojanovicích podíleli. „Kmotrem při křtu byl kapelník 
Žadovjáků Laďa Svododa. A samozřejmě tomuto slavnostnímu okamžiku byli přítomni také kapelníci 
všech orchestrů, které se během odpoledne návštěvníkům představili. 
Slavnostní průvod městem přivedly do zámeckého parku mažoretky GINA z Brodku u Přerova. Po 
představení všech dechovek a společné skladbě Žváčkův festival oficiálně zahájil starosta města 
František Novák. Návštěvnost byla letos skutečně výborná, i když naopak možná horké počasí někoho 
mohlo i odradit. Park byl zaplněn do posledního místečka. Takže jsme si vlastně ani nic lepšího 
nemohli přát. Z jeho pohledu šlo o jednu z nejvydařenějších akcí, nejen co se týče historie Žváčkova 
festivalu, ale i v nadregionálním měřítku. Na jednu stranu příslib pro "plnoletost" přehlídky v příštím 
roce, ale také závazek pro nás, pořadatele. I když samozřejmě, co se týče počasí, na to jsou každé 
přípravy krátké. 
Na letošním festivalu se představili tyto orchestry: Koničanka, Holóbkova mozeka - ZUŠ Konice, 
Malohanácká muzika - ZUŠ Konice a Jevíčko, Svitavská dvanáctka, DH ZUŠ Zdounky, DH při Hasišském 
záchranném sboru Olomouckého kraje a samozřejmě Žadovjáci. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě letošního ročníku Žváčkova festivalu. Jsou to: 
mediální partner: Český rozhlas Olomouc, partneři: Město Konice, Olomoucký kraj, Pivovar 
Litovel, Balóny Konice, Zámecká pivnice, Mamut agency, Molat s.r.o., dále také patří dík všem 
zaměstnancům MěKS Konice a KUK Konice, kteří festival připravovali.    
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