XIX. Ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb
Je 22. června 2014, devět hodin večer. Před dvěma hodinami skončil 19. ročník Žváčkova festivalu
dechových hudeb a ze mě konečně spadla tíha odpovědnosti za jeho průběh. Jsem plná dojmů
a šťastná, že se vše podařilo. Jen hlavou se mi ještě honí melodie Žváčkových polek i valčíků, sóla
křídlovek i baskřídlovek, štěbetání klarinetů.
Potěšeně konstatuji, že na nás byl svatý Petr milostivý a že festival určitě splnil své poslání, to je
připomenout osobnost hudebního skladatele Antonína Žváčka, rodáka z Haček. Slavnostní náladu
festivalu dodala i každoroční přítomnost rodiny Žváčkovy, zvláště posledního žijícího sourozence
skladatele - paní Ludmily Sléhové.
Po slavnostních fanfárách zahájil festival starosta města František Novák společně se vzácným
hostem, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, Mgr. Radovanem Rašťákem. Všichni vzácní
hosté oceňovali příjemné prostředí, pozorné diváky a přátelskou atmosféru celého odpoledne.
I když v průběhu příprav festivalu docházelo k různým změnám, podařilo se jej nakonec obsadit
hodnotnými kapelami. Podmínkou bylo zahrání alespoň dvou Žváčkových skladeb v repertoáru
každé kapely. Krátce Vám kapely představím: Holóbkova mozeka - ZUŠ Konice, pobočka
Protivanov, kapelník Jiří Holub, kapela složená z mladých muzikantů. Vřesovanka - Vřesovice,
kapelník Martin Žoch, kapela často vystupuje v zahraničí. Boskověnka - Boskovice, kapelník Alois
Kolář, typická malohanácká kapela pokrývající kulturní akce v širokém okolí Boskovic. Brass Band
Šohaj z Jeseníku, kapelník René Bouchal, kapela s moderním repertoárem a vynikajícími interprety,
kteří dokážou uspokojit i nejnáročnější posluchače. Žadovjáci - Žadovice, kapelník Ladislav
Svoboda, krojovaná slovácká kapela, často hostující v zahraničí. Kapela se specializuje právě na
Žváčkovy skladby.
Program celého festivalu krásně doplňovalo vystoupení mažoretek: Gina z Brodku u Přerova,
vedoucí Jana Hebelková, zaujaly půvabem i choreografií svých vystoupení. Večernice - ZUŠ
Konice, vedoucí Marcela Sobieská, začínající velmi mladý mažoretkový tým s nápaditým
programem.
Celým odpolednem provázeli moderátoři Mgr. Věra Kučerová a Josef Hajkr. Určitě i oni přispěli
k dobré náladě a příjemné atmosféře.
Přiznejme si, že každá akce začíná i končí finančním zabezpečením. Tímto ještě jednou děkuji
sponzorům, kterými byli: Olomoucký kraj, Město Konice, Skanska, Nadace Preciosa, Stamo
Konice, Stavebniny Na Sýpce Konice, Květiny Marek (nádherná květinová výzdoba), Květiny
Ptáčková (kytice pro účinkující), Zámecká pivnice Konice (pohoštění pro účinkující), Pivovar
Litovel (pohoštění pro účinkující). Propagaci v rozhlase zajišťovaly Český rozhlas Olomouc a Brno.
Velký dík také všem pořadatelům ve službách; bez nichž by nebyl možný hladký průběh akce, na
které se zúčastnilo na šest set lidí. A jako každý rok dík i rodině Žváčkově za občerstvení pro
účinkující.
A co jubilejní 20. ročník? Už dnes Vás zvu na 14.června 2015 a těším se na shledanou.
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