
Novó trqdício v Detve
ZRAZ sA KoNAL V HoRsKoM HoTEt| NA B|ELYCH VoDÁCH. HROMADNÝ Šrnnr goL
NAPIÁNoVANÝ NA soBoTU štestrlo MARcA o 9:3o' V ČAsoVoM Ltvtrr Čnrnto Nn
vŠrrrÝcl Jnzocov lss NÁnoČNÝcl rtLourtnov.

Cosový il .:l .ť':i:,";l
o le ' :o '  H,o.oJ"eho i lor lu 5o zÚ.dšfn |Ó
ó3 iozdcov dos|ovo z ceého s|ovensko'
N..hýboo Ž]li.o, Bo|skó Byýico, BréŽno,
sioró tubovňo, H ohovec, Poplod' LiPiovský
MikU|óš' Zvo|en, BÍo|is|ovo, Ni|ro, orovo' Tř
novo, Lučenec' Hriňovó o somoz|eime mno-
ho ÓÍ9o|izóloíských šlÝolko iek z Delvy'

Ákcio zočo|o Už v Pioiok pioteho morco,
kedy 50 zočo|i schódzoÍ ]ozdci z Íóznych
kÚtov sovensko, so š|vo.ko|kom] Všerkých
vioc imenei  znómych znočiek,  zvóčšo no'
|oženými no príveýých vozíkoch, Pollio
4-KOtKY Poprod s i io do Dervy nomier i lo  po
vos lne l  os i .  P l i lodze ié čo noiV]oc kÍížom,
čím si zÍoz Predlž]|] o db|ších 2 x ]40 ki-
omeiÍov, PÓ Príc|ode všelkých prih|ósených
iozdcov prišie| no rcd breeÍing, počos klo
léhÓ mies ln i  nodšenci  ío ioc i  zo lo!|o ve,mi
PodorenoU okc ioU oboz|ómiI i  zÚčo5hených
o noP ónovonei iozdě, TÍol bo|o nomo|ond
vioc i  meněi  nó|očným ierénom nop. ieč del .

5lorl so kono| v hotkom íredkku Biee
vod' pliomo Pred mieďnym hoie|om' Ronné
iePoly bo| i  no Úrovni . ]2 .c  o no dokoro '
ých nadšeicoy čoko nóročný snéžný |erén
smeÍom Ló|k' Hiňovó - Košú|ko, kde so
moh|i Všelci do sýlosti vyb|ózniť no mieínél
motoklosovei iÍoti' db]el Koryiórkn Detvo,
DélÝÓ PPs o DÚb.ovy' TU orgonizó|oÍ ioP|ó.
novo| občeBrYen]e o g!|óš' Troí PokročovÓ o
iozdou smel očovó, sebedín Bečov o sp.iil

ceslou spdl no .]rotu 5i Priš i no ýole oi
obyvote io meío DelÝo, k|oÍých mimor]odne
pozilívié oh|osy dóvoiÚ bUdúcnosii ieilo ok.
cie Ve]'mi doblé predpok]ody' Po prichode
no Bie|ě vody čokolo U|bhoných o Žňznu.
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ých Účoýníkov iepió večerÓ, skve ý ohňoíroi
o Živó zóbovo, sPolenó s nekonečnou disku
siou o zóži.koch nie |en s lohio dňo v sed|e
životného šý U zvoného auod, ATV, o ebo
po sovensky švorko|ky' olgonizó|ol d,okuié
všelkým zÚčoýieným zo skve|ý víkend.

Defuionsky Žíoz Prebeho| no výbomÚ
o z miohých Poziiíviych oh|olov ie ]osné,
Že lU rosiie novó |rodício o Už dnes so všel.i


