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Děti pracovaly i ve skupi- svými turisty přidala k účastnách' vyhledávaly v textech, níkůmmájového výšlapu. Ten
nahlédly do sta4ých českých letos směřoval do Suchdolu. Ti
filmů ze školniho prostředÍ, se- zdatní sportovci se vydali na
známily se se sta4Ími pomůc- kole, ti starŠÍa turisté vyuŽili k

přesunu autobus. K vidění bylo
několik expozic muzea - Historie městyse, Westernová expozice a Vojenská expozice, je.
jíŽ exponáty zaujaly návštěv.
níky nejvÍce. Po prohlídce dal.

šíhomuzea, tentokrát Muzea
Moravských bratří, jsme ještě

v počtu 16 absolvovali nezbytnou procházku PoodŤÍm' Jarní
příroda za hezkého počasíbyla
vskutku balzámem na duši.
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