ŽVÁČKŮV FESTIVAL 2010
V neděli 20. června 2010 pořádalo Městské kulturní středisko v Konici
již patnáctý 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.

(slavnostní zahájení festivalu - orchestry hrají Tišnovanku)
Přehlídka začala slavnostním defilé kapel a
mažoretek od konického zámku do zámeckého parku.
Zde účinkující, čestné hosty a všechny diváky uvítal
místostarosta města František Novák (na obrázku),
poté dle tradice zazněly slavnostní fanfáry, které pro
festival složil pan Alfons Širůčka, a festival mohl začít.
V úvodu přehlídky již tradičně hraje domácí
Koničanka, letos jsme jí vyměnili pořadí s další místní
dechovkou Holóbkovó mozekó ze ZUŠ Konice, která
dobře naladila posluchače na orchestry, které měly
následovat. 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. Poprvé v
Konici zahrála kapela ze ZUŠ Zdounky - v současné době asi nejlepší
malá dechovka ze Základních uměleckých škol v České republice, mimo
jiné jsou několikanásobnými laureáty první ceny ze soutěží ZUŠ v
kategorii malých dechových orchestrech, a velký úspěch slavila i u
konického publika. Po dlouhé době se na Žváčkově festivalu objevila

Malohanačka, což je dechový orchestr
působící v nedalekých Velkých Opatovicích.
Tato kapela ač složena ze samých amatérů
se na festival velmi dobře připravila a
zejména výběr Žváčkovy skladba a její
interpretace velmi potěšila každého fanouška
dechové hudby. Tesařská polka totiž patří k
těm nejtěžším co Antonín Žváček napsal a
Malohanačka ji zvládla zahrát více než dobře.
Jako taková naše domácí se v druhé polovině
představila
Krumsíňanka
z
nedaleké
vesničky Krumsín, která tady představovala i
(Holóbkova mozeka)
své nově natočené CD. Vyvrcholením festivalu
bylo samozřejmě vystoupení Zdounečanky dechového orchestru ze
Zdounek a Žadovjáků, kapely, která je velkou propagátorkou skladeb
Antonína Žváčka u nás i v zahraničí.

(Koničanka)

(Malohanačka)

Na závěr se všichni muzikanti sešli na jednom pódiu a začal tradiční
monstrkoncert, nad nimž vládl svou taktovkou Petr Křivinka - ředitel ZUŠ
Letovice a umělecký vedoucí Malohanačky. Celý festival slovem provázel a
vtipem obohacoval herec a moderátor Vladimír Hrabal (na obrázku se
sestrou Ant. Žváčka Ludmilou
Sléhovou) Festival po zvukové
stránce připravil a zajistil Jaromír
Rajchman z TON studia Rajchman
Dolní
Bojanovice.
Pořadatelé
nemysleli jen na divákovo ucho, ale
i oko, a proto byly na festival
pozvány, již podruhé, mažoretky
Bludičky ZUŠ Přerov.

V závěru byla vyhlášena soutěž o nejlepší kapelu Žváčkova festivalu.
Vítěz, i když získal jednoznačně nejvyšší počet hlasů, byl trochu nečekaný.
Druhým laureátem ceny diváka se stala dechová hudba ZUŠ
Zdounky (na obrázku).

Festival má pravidelně vysokou úroveň a za každého počasí ho provází
skvělá atmosféra, A dle ohlasů většiny diváků, měl i letošní patnáctý
ročník velmi dobrou úroveň. Přehlídka bývá pravidelně hojně
navštěvována, 15. ročník navštívilo cca 400 diváků. Bohužel návštěvnost
se snížila díky velmi špatnému počasí, které festival celý den provázelo.
Naštěstí nepršelo, a tak i když byla velký zima festival se mohl uskutečnit.

(Krumsíňanka)

(Zdounečanka)

Partnery letošního ročníku byl Olomoucký kraj, Město Konice, Město
Litovel, SKANSKA a.s., Insta, s.r.o., Clarina music - prodejna
hudebnin, A.S.A. odpady Litovel s.r.o., PRECIOSA a.s., STAMO, ZOD
Ludmírov, Služby města Konice, Řeznictví a uzenářství Lubomír
Šmída, Marek Spedition, Zámecká pivnice a Pivovar Litovel, který
se tradičně postaral o občerstvení. Pro letošní jubilejní ročník připravil
jednu zvláštnost, návštěvníci mohli ochutnat, zvláště pro tuto akci
uvařený, nový Žváčkův speciál, bylo to dvanáctistupňové kvasnicové
pivo.

(Žadovjáci)

Příští šestnáctý ročník se
bude konat v neděli 12. června
2011
v zámeckém
parku
v Konici, připravujeme na něj
opět několik novinek.

Mgr. Jiří Palán - ředitel MěKS Konice

