ŽVÁČKŮV FESTIVAL
dechových hudeb v Konici

2018

XXIII. ročník

Položení vzpomínkových kytic v Hačkách a v Bohuslavicích u Konice,
pochod průvodu kapel a mažoretek od zámku do parku.

Společně hraná polka Antonína Žváčka „Tišnovanka” pod vedením Jiřího Holuba.
Fanfára! Uvítání všech návštěvníků, MUDr. Jitky Chalánkové - kandidátky do
senátu 2018 a bývalé poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, rodiny A. Žváčka a zahájení festivalu
starostou města Konice - Františkem Novákem.

XXIII. ročník festivalu dechových hudeb v Konici
V neděli 17. června 2018 se uskutečnil další ročník Žváčkova festivalu a díky skvělému počasí se mohl pochlubit opět
velkou účastí.
Tak jako minulý rok i letos začínáme tuto zprávu smutnou informací. Přesně rok po švagrovi umírá i poslední žijící
sourozenec skladatele Antonína Žváčka – sestra Ludmila Slehová. Zemřela v neděli 6. května 2018 ve věku 89 let.
Festival byl do této doby výjimečný tím, že se ho účastnili žijící sourozenci skladatele. Bylo velice milé a šlechetné, že se i
v tak smutném období vzchopila pozůstalá rodina Markievičových a Zapletalových, opět se festivalu zúčastnili a pohostili
vystupující soubory dobrotami.
Před festivalem jsme za město Konice u pamětní desky v Hačkách položili kytici a stejně tak na společný hrob rodiny
Žváčkových v Bohuslavicích. Kolem jedné hodiny vyrazil průvod kapel a mažoretek novou trasou od zámku do
zámeckého parku. Tam čekala už spousta natěšených diváků včetně moderátorky a toho odpoledne i zpěvačky
Lipovanky paní Věry Kučerové, kterou po celé odpoledne kreativně a vtipně doplňoval druhý moderátor, kapelník a
trumpeťák Holóbkove mozeke – Jirka Holub. (Náš oblíbený moderátor pan Josef Hajkr se již ze zdravotních důvodů
nemohl akce zúčastnit). Po seřazení kapel a mažoretek před pódiem, zahrály společně pod vedením Jiřího Holuba polku
našeho skladatele – Tišnovanku. Zazněla fanfára, slova se ujal starosta Konice pan František Novák, přivítal všechny
včetně vzácného hosta, poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové, a festival zahájil.
Kapely spustily v pořadí: místní Holóbkova mozeka, Lipovanka z Lipové, Hanačka z Břestu, Bivojanka z Jedovnic a
neodpustitelní Žadovjáci z Žádovic od Kyjova s populární Olgou Baričičovou. Mezi kapelami vystupovaly mladé
mažoretky Střípky z DDM Moravská Třebová. Nelze opomenout hezké věnování Holóbkove mozeke a Žadovjáků na
vzpomínku a rozloučenou s paní Slehovou, roz. Žváčkovou, v podobě skladeb Kmotřenka a Mamince. Skvělý výkon
podala kapela Hanačka s profesionálním a neuvěřitelným sólem kapelníka Miroslava Bureše na trubku. Bivojanku a celý
festival natáčela jedovnická televize JIK, které také moc děkujeme za odvysílaný pořad. Skvělý zvuk festivalu zajistil
Ing. Štěpán Friedl a jeho tým. Tento ročník byl omlazen spoustou nových mladých muzikantů a zpěvaček. Věříme, že
dechová hudba bude mít ve spektru kultury trvalé a oceňované místo, i když to nejnadšenější publikum pozvolna vymírá.
Těšíme se na další ročník a už teď vymýšlíme, jak zaujmout více i ty mladší. Letos se to povedlo. Festival navštívilo i
několik rockerů, kteří vystupovali na stejném pódiu už v pátek na akci Legendy Konice se vrací. Muzikanti svoje kolegy
prostě obrovsky respektují, a to i ty amatérské, kteří jsou velice vyzrálí. Letošní sestava dechových hudeb měla
obrovskou jiskru.
Organizačně a nančně je festival náročný, a proto patří VELKÝ DÍK za podporu a příspěvky od sponzorů, kterými jsou:
Olomoucký kraj, Město Konice, Pivovar Litovel, Nadace Preciosa, Palička, Skanska, Stamo, Květiny Marková, Stihl –
Michal Dlouhý, Stavebniny Pro-doma, Elektro Planeo – David Urban, Včelařství Ing. Antonín Kučera, Pohřebnictví –
Libor Svoboda. Kompletní občerstvení festivalu od Živnostenského domu – Dagmar Pavlovičové, Lucie Svačinové –
Pivnice a zahrádky u zámku. Videozáznamy, propagaci a fotograe z akce zajistila média: Furtovnik, Český rozhlas
Olomouc, Ing. Josef Matuška – JIK, Tomáš Továrek a František Rampouch. Záznamy včetně starších ročníků najdete na
internetových stránkách, nové video konkrétně na kanálu YouTube: Žváčkův festival Konice 2018 JIK.
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