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Nevybíráme si rodi!e, rok ani mís-
to narození. Pro! má b"t n#kdo kv$li 
t#mto fakt$m znev"hod%ován, ba do-
konce trestán na &ivot#? Nechápali to 
ani !e'tí (idé, kte)í se(zvlá't# ti mlad'í) 
mezi válkami za)adili mezi ostatní oby-
vatele nov# vzniklého *eskoslovenska.

Mí'ovi Krausovi, synovi známého ná-
chodského léka)e, bylo deset, kdy& 
v roce +,-. nesm#l dál chodit do 'koly, 
scházet se se stejn# star"mi ne&idov-
sk"mi kamarády ani mít kolo nebo 
n#jaké zví)átko pro radost. Ale to byl 
jen za!átek utrpení, které pozname-
nalo cel" jeho dal'í &ivot. Pracoval, 
pokud jen mohl, aby se k n#mu ne-
vracely kruté a pro jiné nesd#litelné 
vzpomínky z nacistick"ch tábor$.

Tomá' Löwenbach z Hronova, v roce 
+,-. také chlapec, ve stá)í napsal: 
„Vyhlazovací za)ízení lze popsat. O ho-
locaustu se )e!ní, pí'e, filmuje, sch$-
zuje, ale komu se poda)ilo vyjád)it, 
co cítí malé d#v!e, matka s dít#tem, 
chlapec, sta)ec, kdokoli, kdo se ná-
hle octne ve stínu plynov"ch komor 
a krematorií? Co cítí ti, kte)í si bezd#!n# 
uv#domí, &e jejich blízcí u& nejsou, v$-
bec nikde nejsou – ani na h)bitov#?“

Díky v"pov#dím p)e&iv'ích si dove-
deme alespo% z!ásti p)edstavit, jakou 
zr$dnou kapitolou pro'lo evropské 
spole!enství. A pokládáme si otázku, 
jak je mo&né, &e v civilizované Evrop# 
vznikla my'lenka kolektivní viny ve-
doucí ke snaze vyhladit cel" národ, re-
alizovaná v podob# zástup$ mu&$, &en 
a d#tí jdoucích do plynov"ch komor. 
Hlavní p)í!inou tohoto d#ní byl dle 
mého názoru fakt, &e v N#mecku i jin-
de v Evrop# selhala demokracie, její& 
hlavní p)edností je svobodné my'lení, 
pluralita názor$, dialog. V totalitním 
stát#, jím& bylo ve /.. letech 0.. století 
N#mecko, nic takového není mo&né.

Je't# jsou mezi námi poslední pam#t-
níci vále!ného utrpení, poslední p)e&i-
v'í holocaustu. A snad práv# proto se 
je't# nikdo naplno neodvá&il otev)ít 
bránu jeho popírání. To se nikdy nesmí 
stát. Na'e generace je povinna udr&o-
vat v pam#ti národa, co krutého doká-
&e !lov#k. A pokud n#kdo vidí kolem 
sebe nepravost, m#l by najít odvahu 
se jí podle sv"ch sil a schopností po-
stavit nebo na ni upozornit. V&dy1 vel-
ká nespravedlnost za!íná lhostejností 
!i nev'ímavostí nad men'ím zlem.

Byl +-. prosinec +,-0. Na vlakové 
nádra&í p)icházeli náchod'tí (idé. V#-
d#li, &e jedou do Terezína. Jen n#kte-
)í v'ak tu'ili sv$j zánik, v&dy1 p)ece 
taková vyhnanství jejich národ opa-
kovan# za&il a pak se v&dy zase vrátil. 
Tentokrát se to poda)ilo jen jedinc$m, 
kte)í v Náchod# v#t'inou nez$sta-
li. Jejich potomci dnes &ijí v Austrálii, 
Brazílii, USA, Británii, Izraeli, ve 2v"-
carsku  a jinde. Ob!as p)ijedou do Ná-
choda. Z)ejm# netu'í, &e v b"valém 
centru zdej'ích (id$ nenajdou ani 
synagogu ani hroby sv"ch dávn"ch 
p)edk$. A tak postojí p)ed památní-
kem se jmény ob#tí, zastaví se u bu-
dov, které tu po nich z$staly, vzpome-
nou si t)eba na n#kolik !esk"ch slov, 
kter"mi je prarodi!e v d#tství laskali.

Poznáme-li tragické p)íb#hy (nejen) 
evropsk"ch (id$, ob#tí lidské nená-
visti, touhy po majetku a moci, snad 
za!neme více uva&ovat o opaku – las-
kavosti, toleranci k jinakosti, nenásilí. 
Bu3me ve st)ehu, abychom v!as roze-
znali plí&ivé zlo a nau!ili se mu bránit.

Mgr. Alena *tvrte!ková

Zamy!lení nad osudy "id#



(idé byli pravd#podobn# ji& od +/. 
století nedílnou sou!ástí historie Ná-
choda, na jeho& rozvoji se nemalou 
m#rou podíleli. Náchodská &idovská 
obec pat)ila mezi nejstar'í &idovské 
komunity v *echách. Svého nejv#t'í-
ho po!tu dosáhla na p)elomu +,. a 0.. 
století.

Nejstar!í d$jiny

Náchod byl zalo&en n#kdy v pr$b#hu 
+. poloviny +/. století. První zmínka 
o n#m pochází z roku +04- a p)edpo-
kládá se, &e ji& ke konci +/. století se 
v tomto m#st#, le&ícím na v"znam-
néobchodní stezce, usadili první (idé.  
V pr$b#hu +5. století si u ji&ních hradeb 
postavili 'kolu, rituální láze% i synagogu 
a „nad Hamry“ byl z)ízen &idovsk" h)bi-
tov, kter" byl vyu&íván a& do 0.. let 0.. 
století. V roce +5-6 &ilo v Náchod# +// 
(id$, kte)í z d$vodu císa)sk"ch na)íze-
ní museli bydlet pouze v &idovské ulici 
u ji&ních hradeb. Ta byla v polovin# +6. 
století uzav)ena plotem a brankami, 
p)i!em& naproti synagozebyla vybu-
dována vlastní ka'na. V té dob# &ilo v 
Náchod# okolo 04. (id$. Jejich po!et 
v následujících letech vzrostl na 07-, 
tj. tvo)ili +4% náchodského obyvatel-
stva. S reformami Josefa II. ke konci 
+6. století byly o!íslovány &idovské 
domy, ustálila se &idovská p)íjmení 
(Pick, Lewith, Lederer, Mautner, Gold-
schmied, Volf, Kosinka, Samek, Vl!ek, 
Bukavick"), (idé nemuseli nosit ozna-
!ení svého p$vodu, mohli studovat, 
b"t zam#stnáváni v ú)adech, v#novat 
se )emeslu i mimo ghetto, ale p$du 
vlastnit nesm#li. V#t'inou se nadále 

v#novali obchodu. Zárove% docházelo 
k jejich pon#m!ování. Po revolu!ním 
roce +6-6 bylo zru'eno ghetto, (idé 
se mohli voln# st#hovat a uzavírat 
man&elství. K úplnému zrovnoprávn#-
ní s ostatním obyvatelstvem do'lo a& 
ústavou z roku +657, kdy (idé získali 
volební právo.

Industrializace

Druhá polovina +,. století s sebou 
p)inesla neuv#)iteln" pr$myslov" roz-
mach, zejména v textilnictví. Krom# 
rodiny Barto%$ byli v"znamn"mi pod-
nikateli v tomto odv#tví (idé (Mautner, 
Schur, Goldschmid, Oberländer, Pick, 
Doctor, Lederer & Stránsk", Katzau), 
kte)í v náchodské oblasti m#li nejpr-
ve své faktorské dílny (Izák Mautner, 
H. S. Doctor), posléze také mechanic-
ké tkalcovny (Mautner, Doctor) !i p)á-
delny (Pick, spole!níci Wärndhofer, 
Benedict a Mautner). S industrializací 
p)i'lo do Náchoda také mnoho lidí na 
d#lnické pozice, po!et obyvatel vzrostl 
na úctyhodn"ch +. .... Roku +,.5 
se dosavadní Mautnerovy podniky 
transformovaly do akciové spole!nos-
ti Mautnerovy rakouské textilní závo-
dy, které byly nejv#t'ími bavlná)sk"mi 
závody v Rakousku-Uhersku, a Nácho-
du se tak oprávn#n# za!alo )íkat Man-
chester v"chodu.

První republika

Se vznikem samostatného !eskoslo-
venského státu roku +,+6 se &idovská 
komunita za!ala je't# více zapojo-
vat do chodu m#sta – (idé byli !leny 
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zastupitelstva i m#stské rady, podíleli 
se v"znamn# na náchodském spor-
tovním (klub Makabi) i kulturním d#ní. 
P)i!in#ním velkoobchodníkaLea Stra-
sse vznikla v Náchod# první m#stská 
obrazárna. On a dal'í (idé byli p)íz-
nivci asimilace, a tak, v ryze !eském 
Náchod#, p)ejímali !eskou identitu, 
co& demonstrovali i v roce +,/6 p)i 
celostátním !esko-&idovském sjezdu, 
kter" se uskute!nil p)i p)íle&itosti V"-
stavy /6 Náchod. V"znamn"mi !leny 
&idovské komunity byli nap). velkoob-
chodník Gustav Schur, majitelé tová-
ren Josef Lederer, Richard Lewith, Ha-
nu' Goldschmid, He)man Hitschmann 
a dal'í, mezi nimi léka)i, právníci nebo 
in&en")i. Gustav Sicher, náchodsk" ra-
bín mezi lety +,.5 a& +,06, se po 0. 
sv#tové válce stal vrchním pra&sk"m 
a zemsk"m rabínem. V roce +,/. se 
k &idovství hlásilo 0,/ lidí, co& odpo-
vídalo zhruba 0% v'ech náchodsk"ch 
obyvatel. Koncem 0.. let 0.. století byl 
také z)ízen nov" &idovsk" h)bitov ve 
Starém M#st#, nebo1 ten p$vodní ji& 
svou kapacitou nedosta!oval.

Protektorát

Druhá republika a poté vyhlá'ení pro-
tektorátu uvrhlo ve'keré &idovské oby-
vatelstvo pod dikci norimbersk"ch zá-
kon$. (id$m byla postupn# odebírána 
ve'kerá ob!anská práva a zabavován 
majetek, jejich pohyb byl omezen, 
museli nosit ozna!ení svého p$vodu 
a nav't#vovat mohli jen ur!ená místa. 
Jedním takov"m byl hostinec Port Ar-
tur, kter" se objevuje ve 2kvoreckého 
Zbab#lcích a kde se do dne'ních dní 
nachází okénko, jím& si (idé mohli ob-
jednávat. V roce +,-+ vypukl v Nácho-
d# ve Welzelov# skladu pohonn"ch 
hmot po&ár, kv$li n#mu& bylo zadr-
&eno 7+ lidí, mezi nimi i /+ (id$, co& 
se stalo prvním v"razn"m zásahem 
proti náchodské &idovské komunit#. 

Od roku +,-0 za!ali b"t !eskosloven-
'tí &idov'tí ob!ané postupn# v d$-
sledku „kone!ného )e'ení“ &idovské 
otázky hromadn# transportováni do 
sb#rného tábora v Terezín#. V#t'ina 
náchodsk"ch (id$ musela nastoupit 
do transportu dne +-. prosince +,-0. 
Z Terezína pak byli tém#) v'ichni b#hem 
následujících m#síc$ deportováni do 
vyhlazovacích koncentra!ních tábor$, 
zejména do Osv#timi. (idovsk" maje-
tek byl arizován, v !ervnu +,-/ byly 
zpusto'eny oba náchodské &idovské 
h)bitovy, p)i!em& náhrobky z nich byly 
rozprodány a !áste!n# pou&ity jako 
stavební materiál.

Návraty

Z transport$ roku +,-0 p)e&ilo hr$zy 
holocaustu pouze +5 náchodsk"ch 
(id$. Dal'í p)e&iv'í pocházeli z tzv. 
smí'en"ch man&elství. V'ichni se ale 
do Náchoda nevrátili. N#kte)í z p)e&i-
v'ích se podíleli (spole!n# s dobrovol-
níky  a *erven"m k)í&em) na provozu 
záchytné stanice pro (idy z v"chodní 
Evropy, je& v Náchod# fungovala mezi 
lety +,-5--7 a m#la pomoci t#m, kte-
)í se cht#li p)est#hovat do Palestiny. 
Kv$li nízkému po!tu navrátiv'ích ne-
byla náchodská &idovská obec nikdy 
obnovena, po!et náchodsk"ch (id$ 
se po roce +,-6 je't# více sní&il kv$li 
emigraci. V pr$b#hu 5.. a 7.. let 0.. 
století byly zbo)eny tém#) v'echny 
domy v &idovské ulici v!etn# syna-
gogy (+,5-). S nimi zmizely i mnohé 
vzpomínky na komunitu, která v"-
znamn# ovlivnila historii m#sta.

s  p&isp!ním odborné literatury   
a Mgr. Aleny 'tvrte(kové   
Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.



Nov"m )editelem Muzea Ná-
chodska se stal v kv#tnu tohoto 
roku rodák z Teplic nad Metují, 

Mgr. Old)ich Schejbal. Dlouhá léta p$-
sobil v Moravskoslezském kraji, kde 
pracoval jako konzervátor a restaurá-
tor. Touha po návratu do rodného kra-
je i rozmanitost Muzea Náchodska ho 
p)ilákaly zp#t do na'eho regionu. Pri-
oritu pro n#j p)edstavuje jedine!nost 
ka&dé pobo!ky Muzea Náchodska  
v jejím historickém kontextu. 

Po t)íleté rekonstrukci se ve)ejnos-
ti slavnostn# otev)ela Pevnost 
Dobro'ov. Královéhradeck" kraj 

investoval do této památky tém#) ,5 
milion$ korun a v#)í, &e má potenci-
ál stát se hlavní atraktivitou Králové-
hradeckého kraje. Nové náv't#vnické 
centrum disponuje nejmodern#j'í 
technikou a audiovizuální expozicí. 
Úpravou pro'ly i nadzemní a podzem-
ní !ásti tvrze, které p)ipomínají atmo-
sféru let +,/7–+,/6. 

V budov# Staré papírny v Hronov# 
vznikla nová expozice zam#)ená 
na d#tství sourozenc$ *apko-

v"ch. Zdej'í prost)edí se pro n# stalo 
inspirací k napsání mnoha pohádek. 
Unikátem *apkova ml"na je funk!ní 
dobová pec, kde si snad jednou bu-
deme moct upéct chleba. V dal'ích 
prostorech by si náv't#vníci mohli do 
budoucna vyzkou'et ru!ní v"robu 
papíru.

Událostí poloviny roku byla v"sta-
va Hora ruit – Od slune!ních ho-
din po PRIMKY, kterou prováze-

ly p)íznivé ohlasy ve)ejnosti. B#hem t)í 
m#síc$ ji zhlédlo tém#) ++.. náv't#v-
ník$. Mezi nejv#t'í unikáty, pocháze-
jící z muzejní sbírky, pat)ily p)es"pací 
hodiny, diptychové slune!ní hodiny 
nebo vzácné kapesní v)etenové hodiny 

z první poloviny +6. století. Jádrem 
v"stavy byla historie a v"voj hodinek 
PRIM, firmy, je& funguje dodnes. 

V benediktinském klá'te)e v Po-
lici nad Metují p)ipravuje Mu-
zeum Náchodska zcela novou 

expozici. Bude se skládat ze dvou sa-
mostatn"ch, av'ak provázan"ch !ástí. 
První p)edstavuje opat$v byt v podo-
b# z konce +,. století. Druhá, zbrusu 
nová expozice p)iblí&í náv't#vník$m 
moderní multimediální formou lido-
vou zbo&nost na Policku a také zásad-
ní historické okam&iky z d#jin Policka. 
Tato expozice by m#la b"t otev)ena 
b#hem p)í'tího roku na za!átku ná-
v't#vnické sezony.

Fascinující akcí )íjna bylo burleskní 
vystoupení Linde von Schwärze, 
která rozzá)ila prostory hotelu 

Beránek a zú!astnila se diskuze o t#-
lesnosti s mladou generací z náchod-
ského gymnázia. Pozitivní zp#tná vaz-
ba od student$ i um#lkyn# nás velmi 
pot#'ila. Vystoupení burlesky m#lo 
neb"val" úsp#ch a bylo vyvrchole-
ním v"stavy Rafinovaná krása v#jí)$, 
na její& vyprodané dernisá&i prob#hla 
komentovaná prohlídka s kurátorkou 
Mgr. Barborou Lib)ickou.

Muzejní t"m se tento rok rozros-
tl o 'est nov"ch zam#stnan-
c$ jak na hlavní, tak !áste!n" 

pracovní pom#r. Nov"m kolegyním 
a koleg$m pracujícím na pozicích 
kurátora, technického pracovníka 
Dobro'ova, projektové koordinátorky, 
pracovnice ekonomického odd#lení, 
edukátorky a pracovníka pro komuni-
kaci s ve)ejností p)ejeme mnoho pra-
covních úsp#ch$ a tv$r!ích nápad$! 

Krátce z%muzea

Mgr. Eli$ka Bor)vková



M"ch prvních $est m!síc) ve funk-
ci &editele Muzea Náchodska ub!h-
lo rychlostí blesku. Byly to hektické, 
ov$em napl*ující a nov"mi zku$e-
nostmi nabité m!síce. Ji% druh" den 
„&editelování“ jsem se ú(astnil neve-
&ejného slavnostního otev&ení Pev-
nosti Dobro$ov, která byla v pr)b!hu 
p&edchozích t&í let rozsáhle revitalizo-
vána a roz$í&ena o novou expozici pl-
nou audiovizuálních a herních prvk). 
Sou(asn! jsme byli s kolegy postave-
ni p&ed úkol co nejd&íve otev&ít tuto 
pobo(ku $iroké ve&ejnosti. To se díky 
jejich extrémnímu nasazení povedlo 
v polovin! kv!tna, i kdy% je$t! stá-
le vychytáváme n!které (p&edev$ím 
technické +a +organiza(ní) mouchy.

Na konci (ervna jsme v Hronov! slav-
nostn! otev&eli úpln! novou muzejní 
expozici v 'apkov! ml"n!, tematicky 
zam!&enou na d!tství sourozenc) 
'apkov"ch a slavné hronovské ro-
dáky, kte&í jsou p&edstaveni netra-
di(ní formou street artu. Muzeum 
Náchodska tak provozuje ji% osm ex-
pozic ve (ty&ech obcích! Proto bych 
na tomto míst! rád pod!koval v$em 
sv"m kolegyním a koleg)m, nepo-
(etn"m pracovník)m muzea, kte&í 
svou nezlomnou pílí dr%í takto roz-
sáhlou organizaci v chodu. Bez jejich 
ob!tavé práce by muzeum nebylo.

Od kv!tna prob!hlo také mnoho 
vernisá%í nov"ch v"stav a úsp!$-
n"ch akcí pro ve&ejnost. Za v$echny 
bych jmenoval alespo* mezinárod-
ní den archeologie a v"stavy tema-
ticky zam!&ené na hodiny (i v!jí&e. 

Chceme oslovovat r)zné publi-
kum s r)zn"mi pot&ebami v soula-
du s  posláním muzea v ,-. století. 
Proto jsme nedávno spolupo&ádali 

akci nazvanou Posilovna sebe(v!do-
mí), ur(enou pro mladé %eny od -. 
do /0 let. Na poli muzejní edukace 
zase intenzivn! pracujeme na pro-
gramech pro r)zné cílové skupiny. 
Aktuáln! vzniká nap&. inovativní pro-
jekt ve spolupráci s Galerií v"tvarné-
ho um!ní v Náchod!, jen% nese název 
Náchod /.0 a je zam!&en na podpo-
ru kreativního my$lení a participa-
ce v m!stském prost&edí. Nejen pro 
kulturní a pedagogické pracovníky, 
ale i vá%né zájemce z &ad ve&ejnosti 
p&ipravujeme na leto$ní zimu a jaro 
následujícího roku sérii storytellingo-
v"ch workshop) U(íme (se) p&íb!hy.

V$ichni milovníci historie na$eho 
regionu se mohou p&í$tí rok t!$it 
na novou expozici v polickém klá$-
te&e, která p&iblí%í historii Policka 
a lidovou zbo%nost na Kladském 
pomezí. Pro „tvo&ivce“ zase chys-
táme mo%nost vyzkou$et si v"ro-
bu ru(ního papíru v 'apkov! ml"-
n! – Staré papírn!, nebo1 p)vodní 
funkce budovy z -2. století je spja-
ta práv! s v"robou této komodity.

Do budoucna nás nevyhnuteln! (eká 
spousta mraven(í a navenek nevidi-
telné práce se sbírkov"mi p&edm!ty, 
kv)li které budeme muset do(asn! 
utlumit n!které, zejména v"stavní 
aktivity. Na$e publikum si v$ak m)%e 
b"t jisté, %e nep&ijde zkrátka a do-
stane se mu kompenzace v podob! 
vzd!lávacích program) a speciál-
ních akcí. Muzeum Náchodska chce 
b"t va$ím partnerem do %ivota od 
$kolkového v!ku a% po ten seniorní!

P#lrok v muzeu

Mgr. Old&ich Schejbal



Brou&k#v d#m – stálá expozice
Masarykovo nám#stí +6, 4-7 .+ Náchod
Otevírací doba: 
leden–b)ezen: otev)eno pouze pátek–ned#le 
,...–+0..., +/...–+7... nebo  na objednání
duben–prosinec: úter"–ned#le ,...–+0..., 
+/...–+7..., o letních prázdninách otev)eno 
také v pond#lí
V'stavní sí( Náchod
Tyr'ova ulice 0-7, 4-7 .+ Náchod
Otevírací doba v dob# v"stav: 
úter"–ned#le ,...–+0..., +/...–+7..., o let-
ních prázdninách otev)eno také v pond#lí
Stará radnice - )editelství muzea
Masarykovo nám#stí +, 4-7 .+ Náchod
P)edná'kov" sál p)ístupn" b#hem akcí a k ba-
datelsk"m ú!el$m
Pevnost Dobro!ov
Dobro'ov u Náchoda, 4-, 0+ *eská *ermná
Otevírací doba:
Hlavní okruh: duben: úter"–ned#le +....–+7...
kv#ten–zá)í: úter"–ned#le +....–+6...
)íjen: úter"–ned#le +....–+7...
Je)áb: !ervenec–srpen: úter" – ned#le, 
+....–+6...
vybrané státní svátky: +....–+6...
Náv't#vnické centrum v mimosezón#: listopad–
b)ezen: nepravideln#, dop)edu inzerované  
v p)ípad# hezkého po!así
Více na www.muzeumnachodska.cz/dobrosov
Jiráskovo divadlo a museum
Nám. *s. armády 4.., 4-, /+ Hronov
Otevírací doba: 
leden–!erven: zav)eno, mo&nost objednat se
!ervenec–srpen: pátek–ned#le ,./.–+0..., 
+/...–+7... nebo na objednání; mo&nost ko-
mentované prohlídky
zá)í–prosinec: zav)eno, mo&nost objednat se 
Jirásk#v rodn' domek
Jiráskova ulice ,., 4-, /+ Hronov
Otevírací doba: 

duben–kv#ten: pátek–ned#le ,./.–+0..., 
+/...–+7... nebo na objednání
!erven–zá)í: úter"–ned#le ,./.–+0..., +/...–
+7... nebo na objednání
)íjen: pátek–ned#le ,./.–+0..., +/...–+7... 
nebo na objednání 
listopad–b)ezen: zav)eno, mo&nost objednat se
Klá!ter Police nad Metují
Komenského nám#stí +, 4-, 4- Police nad 
Metují
Otevírací doba: 
kv#ten: pátek–ned#le ,./.–+0..., +/...–+7...;  
nebo na objednání; mo&nost komentované 
prohlídky
!erven–zá)í: úter"–ned#le ,./.–+0..., +/...–
+7...; nebo na objednání; mo&nost komentova-
né prohlídky
)íjen: pátek–ned#le ,./.–+0..., +/...–+7...; 
nebo na objednání; mo&nost komentované 
prohlídky
listopad–duben: zav)eno, mo&nost objednat se
Stará !kola D)ev$nka
Hv#zdecká ulice +4, 4-, 4- Police nad Metují
Otevírací doba: 
kv#ten: pátek–ned#le ,./.–+0..., +/...–+7...;  
nebo na objednání; mo&nost komentované 
prohlídky
!erven–zá)í: úter"–ned#le ,./.–+0..., +/...–
+7...; nebo na objednání; mo&nost komentova-
né prohlídky
)íjen: pátek–ned#le ,./.–+0..., +/...–+7...; 
nebo na objednání; mo&nost komentované 
prohlídky
listopad–duben: zav)eno, mo&nost objednat se
*apk#v ml'n – stará papírna
Jungmannova +.7, 4-, /+ Hronov
Otevírací doba: 
duben–kv#ten: pátek–ned#le ,./.–+0..., 
+/...–+7... nebo na objednání
!erven–zá)í: úter"–ned#le ,./.–+0..., +/...–
+7... nebo na objednání
)íjen, pátek–ned#le ,./.–+0..., +/...–+7... 
nebo na objednání
listopad–b)ezen: zav)eno, mo&nost objednat se
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