
BělotínsI<é pivní slavnosti oslaví letos
20. výročí, zahrď1e i rocková Argema

l! pnocnau prvruÍcH sLAVNosTÍ V BĚLoTÍNĚ

.'Za.nránre uŽ v. středu
d\.aadva.átého .e.!na ! pod
!e.el. kdy v sá1e Kultulniho
domu v l]éit)lin. p.obéhne
l,e1ni koncerl za účasli děti 2
našl školy.'' uvedla lef.r€nt
ka \'la.t i'ra Ra.ko!á,

Sport' ábava
i hudba aumění
Ve atv.t.k bude proaranr !o
kIa.ovat V areá]u tbt balových
Šat(!r a p.o nrivŠt.vniky]c Zdc
p'.ipŘv.Da napiik]ad verni
sáŽ p|aťi dčti 2lŤtjst Z.klad
ní škol!' ..vc ČtvÍt.k se bude
jťšl. vc sporlovniIrr arcáltl
Záklldní školY |olt.lt voloba
lovr' lufnaj obcj. doplnila

spor1Í]vn. bLl(lť u'ié nalá
dÓn !úlck ČIyiiadvacá1ého
ČťIvna. kdv se \'areáht Školy

EI@
l7'oo(á| KD Běknid Lďn kon.ert

' P'iprivňý sboÍ zs B. otin, DélsLý
pévecký sbor zs Be|ol't 2áČ bPlot ns|g

EE@rííi'Íí|7|

l8'0 íi@! lš l.totÍl pod oÚ
's.tk', vlalňiq funéh..b Fozemlú

] 

' 
fl!6|i1ict lpňit*}aóbín a fo|m

t'lE|!-'TE:rrí'l
a.oGFít!ňí.ňá|É) sponNní
tldíila' dďáWl l'íd ňsiúýď šl@|
\ !Ér5]iý dď a!'ót!^ v pitldě'
r/Í'o 0ňr. Ú slr.|) . fÓtbabvý

l8s - rr,i - l€bš -n,bÚkú
.l'..|áíldic.}

49]oo - 2o!o . Pň,-t - ftr . Gl p.!

$rši Be.i (Lip|'lki4 B.čaÚ)
2o.t5:.gXt S{4rdn9mth6.!iti
t'll p.' u!&!d Eólt|r - laŘčnj ďW
áo - z',l''Arq&É - stá|h. č45ré

a
Rélo|í,| |)Ž dvac.1tý m.nik
popUlÁrnrch I,iv!n'h slavnos
ti piiplavi]i poiadat('é Da
kone. .elvna v B.]otiné, od
stř€d!' 22' čél1'na Zdo budť
plo nl]vštóvnik! r ZaJoDrco po
ce1lth pét dnu piip.aven bo
haÍ-Ý kultulni pfoglanr s ob

ro.lovc !rcny (uh Hrd !ti)

22'ď) AÍJcitr] íi'..č.í. rcc|ovP

ÍÍlÍfiř'ltřlTltý|
9oo (h.iště ŤJ sokoD FdtbJ|ovy

.*!of'l]pPollár!t'd1Í - ]' -
lj.Jo (hřišt! ÍJ soklD . futba|Ú!'

l3'o - 2o0o (&d ÍJ soto|)
V odpol€dn 

'n 
proqramu vYstoup' dót'

z bé|o1ins|é fiatéÉké škoiy, Žáci zdeÉi
ak|adn' ško|y, 0yňámic ||t HÉnic.,
l'b d'screw Ťa|e m&ia (oř|ovÁ)'

nláioŘtký Pou pata . lHran|ce)

l','oo . l43o . Gypsy w'nd - bělotlnlká

rÁoo - 1630' D€hďý orclEtř z!Š
HEnice. df Ml6|Jv s'Ítki
1630-la'o0 Pósi6ol Hat! RosÍa

la'o - .!!o . seond HaM ' Kábát
. dival' cřash Drun5 .llň|adý.h

aBo] ForÚrn . 25 ld É hldebíl $Áně

cr€rcV' o]die5 dj& Pavh Humdůa

iÍr'Frg'ffiíÍý|
u.o'Mš€ ýatá fan' kostel sv' J'ii

nťj!)Nť kona spo|1o\ ní klrl'I
Žáku oko]]ri.h Ško] . odIÍ'.d
lrc."vpLrkne nÍbrlo\) Í.i11'IIll'r
1Ll raj \. aI(]álu iÍbJ1')vcho
hÍjŠté '.\'{..| pol'i (clti
.eNnoví] no. Id| ý' p|c(l
sla!l něk()l'k hnd.l)nx'lr kr
pel' Hlá!nnn l.hllkenr l)\' nt.
]a bÝl 7ninrli {kul)i!x.\|g|
ma. sdtrliln \la i.r Iti!'k.

Pivníradovánky
propuknou v sobotu
lllavrri pr)!r.nr i.' nrt)lu!)
\áIr Da sobol''. k.h'st (ll)B)
lcd|{' neiprv. rl\rir li)tbalrsla
L]čl.n'l. li'Dr(.i('. N('i(l}iu J
I'okrri \,lLrrn.ji o |ohrlf stN
|.]s1v. P. lnré.l. {i'kN 1'lInNj
zase slar'. fan\'z lJalonnr.
Ilusropea. (\r.tr\'( r S'gnr\

..od jedné ho(ljnv lr.!ou I

Pivnr radolrinkv ktt!! polf
vaj' .]](Ilho do noťi .I(.j(h
sonč.]ý' js(tr' D|i|uln.iŠ' ý{'
1ěŽ{). pitťstr!c!l ! su!l
zÍejDré ol]ct v|(.c|n' hud.blLl
!vst(tr'p.ni. do(hh R!(Lo\ t'
:''a .ťpu bu(lť cclk(l! (l|\ť1
Zna..k piva' Nt]!.lŠjn] \l)
bohrÚn hka(]l|u) || u|(.ill'l1|'
]ice rccko\. sť.]r\ sliLII)l1'I

V ncdrjlr (1oB)lcdDf (.1, j'r
bi]|jni b.l(Í!'si'. h\'l)l \lr\
nostl zako!l.l nl!| !| Íl.jilr)'

rl.oG..'túr aá 6 Bě!'Ú .

- Mďý|i svět. t.adi.ni n]a|ďH ná

cnodDík/
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