
Žváčkův festival 2013 
 
V Konici se již po osmnácté mohli v neděli sejít milovníci dechovky. Žváčkův festival odstartoval 
tradičně v jednu hodinu po poledni slavnostním průvodem, který vyšel od Základní školy 
a gymnázia Konice přes náměstí směrem k zámeckému parku. V čele průvodu pochodovaly 
mažoretky Hvězdičky Prostějov. 
Asi sedm set diváků a přátel dobré dechové hudby nám dá za pravdu, že nedělní 18. festival se 
vydařil. A co k tomu jistě přispělo? V první řadě milá přízeň svatého Petra, který nadělil počasí 
jedna báseň, a také perfektně zvládnutá příprava a organizace akce kolektivem Městského 
kulturního střediska. Právě na toto se mimo jiné ozývaly pochvalné hlasy z řad účinkujících, ale 
i spokojených diváků: žádné prostoje kdy se nic neděje, dobrá informovanost o průběhu, výborné 
zvládnutí časového harmonogramu akce. To např. s obdivem kvitovali Žadovjáci: „Přijeli jsme a za 
deset minut už jsme hráli. Výborné pódium, výborné nazvučení, pozorní diváci, prostě, hrálo se 
„jako z partesu“. A podobně se vyjadřovali i ostatní účinkující. 
A jen pro vzpomínku: Které kapely vystoupily? Koničanka (Konice), Malohanácká muzika (Jevíčko, 
Opatovice), Holóbkova mozeka (Protivanov), Astra (Svitavy), Žadovjáci (Kyjov). 
Nesmíme pominout ani líbivá vystoupení mažoretek Hvězdiček z Prostějova. Výborně svou 
moderátorskou roli zvládl i pan Josef Hajkr ve dvojici s Ladou Drešrovou. 
A koho nesmíme zapomenout ocenit? Rodinu a příbuzné Žváčkovy. Podle úsměvného sdělení jejich 
neoficiálního „mluvčího“: „No příprava doma jako na menší svatbu.“ A tak si účinkující mohli 
vychutnat pravé svatební koláčky a cukroví, i něco ostřejšího, aby se dobře hrálo. Děkujeme. 
Poděkování patří také sponzorům , bez kterých by se festival nemohl konat. 
Největším je bezesporu Olomoucký kraj, dále Město Konice, Pivovar Litovel, Český rozhlas 
Olomouc, SKANSKA, PRECIOSA, STAMO, Marek spedition, Stavebniny na sýpce, Květiny 
Květuše Ptáčková a Zámecká pivnice. 
Věřme, že budoucí ročník bude stejně úspěšný po všech stránkách, jak byl ten letošní. Tak 
na shledanou za rok. 
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