
ohlédnut i za pivnimi slarrnostmi v Bělotíně
Ani se mi nezdá' Že od prv.

ních pivnich slavnosti uply.
nulo už 20 let' ale je to fakt'
Jsem o 20 let starši' snad i
zkušenějši' Dovolím si tedy
malou osobní bilanci' První
ročnÍk si pamatuji velmi dob.
ře' neboť po třídenním oŤga.
nizačním maratonu jsem v
neděli nebyla schopná !ryčer.
páním vylézt z postelě'

Bolelo mě celé tě]o a psy.
chtckyjsem byla naprosto vy-
čeryaná. NetuŠila jsen totiŽ'
co vš€chno uspořádánÍ talG
vé velké akce obnáŠi' PřestoŽe
jsem v organi,ovánÍ ledaja
kých akcÍ nebyla začáteČnÍk'
pivní by]y pro mě skuteČně
velkým ořÍŠkem.

VŠe' co se ,'vyvrbi1o'.' se ře
Šilo na mÍstě' TakŽejsme řea

govali na pďadavky - dovezte
pivo 2 chlaďiku, došly vstu
p€nky' doŠly stuŽky, nemáme
tlŤobné..' NávŠtévnost byla i
na tehdejŠi dobu vysoká' pro.
toŽe se nic podobného v okotÍ

HranicÍch''' A tak se u mě ob.
jevily pochybnosti' zda při
jdou lidé pÍávě do Bělottna'

A přiŠli. Naše pi\qrí slav'
nosti ma.ii své jméno' přiláka'
ly vÍce neŽ tisíc návštéiníkú
na pátečni Argemu' v sobotu
pak pŤošlo branou 1530 platl'
cich účastníkú. organizačni
potÚe.isou dávno minulostÍ, v
třičIenném tandemu ve slo'
ŽenÍ starosta Eda Kavala,
zdeněk Kettner a já máme vše
pod palcem' Neobešli bychom
se ovšem bez dobrovolné a ne.
zištné pomoci našich sokolů'
rnyslivců a ob.anů' vždý u
vstupného a točení piva se vy.
střídá během těch dvou dnů
r001idi!

Mohu s potěšenim řici' Že
y'x. pivní slavnosti se povedly

jak uýběrem kap€l, za což pat.
ří dík panu Humptikovi, tak
doprovodným pIo€ramem.
Kromě Wstoupení děti naši
základní a mateřské školy dc
staty příležitost i dvě místni
kap€ly G}psy wind a Passion
of Hate' bezkon}urenční byto
tanečni !'ystoup€ní dvo.iice
mladíkú z ollové, supeďna.
listú čs. show Talentmania, a
překvapením přo sobotní ná.
vŠtěvniky byl velkolepý oh.
ňostro.i, vŽd}'ť jubilejní 20'
ročník bylo ,apotřebí řádně
oslavit.

A pokud vás zajÍmá' kotik
piva se v}Tilo, tak vám mohu
prozradit' ze rovných sto su.
dů! Ta} na přÍŠtích pivních v
BěIotÍně na shledanou.

za5|.|a úťo K.Ebvl

nekonalo. Dnes' kdyŽ se podí
Váte do novin nebo poslou
cháte rádio, uslyŠlte pozvání
na dalšÍch deset akcí v jed

Nejimk tomu bylo i letos -
předminu]ý vllend současně
s naŠimi pivnÍmi slavnostmi
probihaly pivnÍ slavnosti v
o]ornouci' lákadlern bylo !T'
stoupeni skupin na Herštýně,
závody dračích lodí v


