
Piwrí slarnrosti v Bělotíně startují
ulattn -Zlatavý mok poteče
proudem na tradičních Piv.
ních slavnostech, které se ko.
najÍ ode dneška do neděle
v BělotÍně na Přerovsku jiŽ
podevatenácté.

Festival opět nabÍdne boha.
tý doprovodný program plný
sportu, muziky a zábaw. Na
čepu čeká na návŠtěvnÍky
celkem osm piv známých zna.
ček. Hlavní program pivních
radovánek odstarqie v sobotu
ve 13hodin.

UŽ v pátek od 20 hodin si
však na fotbalovém hřišti
v BělotÍně mohou diváci za.
vzpomínat na Michala Tuč.
ného. Tam u nebeských bran
je název koncertu k r0. rrýrďÍ
jeho úmrtí. Vystoupí zde sku.
pina Fešáci společně s dcerou
legendy české country music
Michaelou.

PROGNilT
středa23.čen,na
. 1ó hodin - sá| Ku|turního domu - Letní
konceÉ .- účinkJe PřÍpravný sbor
a DĚtský pěvecký sbor zŠ BělotÍn a áci
Eě|ounsképobočkyzUŠ
Ghr{d<24ěervna
. l4.l5 hodin - sá| Ku|turního domu .
vernisáž výstavy prací žáků llŠ a zŠ
mikroregionu Rozvodí
.15 hodin - sportovníařeá| zŠ Bě|otín -
0 pohár Moravské brány - vo|ejba|ový
turnaj obcí
. 15.30 hodin - spoÉovnÍ areá| zŠ gěto.

tÍn - Ma|ovaná písniěka - ma|ovánÍ dětí
na chodníku
- 18 hodin - jíde|na zŠ Bě|otín - setkiní
v|astníků honebních pozemků s mys|ivci
PÍtc(25.ěen'na
. 8 hodin - sportovní areá| zŠ Bě|otÍn -
sportovní k|ánížáků devátých tříd
.14 hodin - hřiště TJ Soko| - fotba|ový
turnaj firem
. 18 hodin - areá| TJ Soko| - Country

noc - vystoupí Smečka Stepping Mo.
thers a Fešáci s Michae|ou Tučnou
- 22 hodin - areál TJ Soko| - Country bá|

- hrajeTo|ik a Smďka
sobota2ó.ěerYm
.9 hodin - hřiště TJ Soko| - fotba|ový
turnaj 0 Pohárstarosty
- ]j}.30 hodin - hřiště TJ Soko| - fotba.
|ový turnaj starších pánů
- 13-17 hodin - areá| TJ Soko| - Pivní
radovánky - vystoupí punkrocková ka-
pela Neřeí dechovrý orchestr ZUŠ Hra.
nice a tanďníorchestr Leopardi
. 17 hodin - areá| TJ Soko| - The lrish
Groove
- 19 hodin - areá| TJ Soko| - Funny -
konceÉ hardrockové kape|y se zpěvá.
kem Fany Micha|íkem
. 21 hodin - areá| TJ Soko| - Červnová
noc se skupinou 0micron a diskotékou
l{edě|e27.ěenma
. 11 hodin - farní koste| sv. Jiří - mše
svatá s hudebním doprovodem Scho|y
Špičky.Bě|otín. (rcd)


