Dvacáté Vánoční trhy v Konici
Dívčí kapela Rebelky ze Dzbele zahájila v sobotu ráno na konickém náměstí tradiční Vánoční trhy. Ty
letošní oslavily své kulatiny, jelikož se můžou pochlubit již dvacátým rokem svého trvání.
Celodenní program, na němž se představili mladí interpreti a kapely, ale i stálice konické hudební
scény, začal v devět hodin. Po vystoupení dětí z Dětského domova v Konici se dopoledního programu
zhostila především ZUŠ Konice: dětský pěvecký sbor Koníček pod vedením paní ředitelky ZUŠ
Bc. Daniely Blahové a mladá kapela NEOPETS složená z žáků konické ZUŠ.
Celou atmosféru pak dokreslovali prodejci se svými stánky, kde nabízeli keramiku, hračky, vánoční
stromky, občerstvení, pamlsky a nápoje pro zahřátí. Nechyběli ani rybáři, kteří kromě tradičních
vánočních kaprů přivezli i amury a sumce. Dalším zpestřením byly přímo na náměstí ukázky
kovářského řemesla a tesání největšího topora pro největší sekeru v ČR, jejímž iniciátorem je Pavel
Šín, předseda o.s. Muzea řemesel Konicka.
Odpoledne odstartovala skupina Merkur, která ve své éře 70. a 80. let byla v Konici opravdovým
pojmem.
Hvězdou večera pak byla folkrocková hudební skupina Fleret. Čas jejích příprav zkrátila divákům svým
vystoupením skupina historického šermu Eques Tempus z Ochoze.
Finále celodenního programu připraveného MěKS Konice a agenturou FLAME IN STARS za spolupráce
ZUŠ Konice jako vždy obstaral ohňostroj. Právě on přilákal na konické náměstí tisíce návštěvníků i ze
vzdálenějšího okolí. Ohlasy na ten letošní nešetřily chválou.
Kromě vynikající práce pyrotechniků ohňostrůjců ze společnosti Flame in Stars přispělo k celkovému
dojmu i skvělé počasí.
Po ohňostroji starosta města František Novák popřál všem k vánočním svátkům a poděkoval paní
Vyroubalové za krásný vánoční strom, který městu Konici věnovala .
Celými Vánočními trhy provázel herec a moderátor Petr Polák, který ke konickým trhům snad už
neodmyslitelně patří.
Závěr trhů patřil populární kapele Kreyn.
Děkujeme Městu Konici, které vyčlenilo potřebné finanční prostředky pro Městské kulturní středisko,
a to mohlo finančně vypořádat účinkující, technické zabezpečení, moderátora i jejich občerstvení.
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