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TADY BUDE Jedno z pěti pjipravovan ch minimuzeí bude v áŤí otevŤeno v hranické Potďníulici. C|en místniho sdružení Geského svazu včelaÍ{i ně mu komplikovali Život.
slibi!' že v něm kromě starodávnfch exporuítúnávštěvníci uvidí i živou Kďyž zaČa| vydávat cirkevnÍ
expozici včel. Foto: Deník/Katežina Kapková
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