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Fakulta restaurování Univerzity Pardubice  
si v neděli 22. dubna roku 2018 připomene  
25 let výuky restaurování v Litomyšli 
 
od 10:00 bude Fakulta restaurování otevřena pro veřejnost 
v 15:00 zahájení oficiálního programu oslav v rajském dvoře Piaristické koleje  
17:00 vernisáž výstavy  „Je nám 25, aneb 25 let výuky restaurování v Litomyšli “ 
 
Těšíme se na Vaši účast 

 
 
 


