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125 let - 1. 9. 1886 se narodil BOHUSLAV
PA!OUR, u!itel a "editel #kol ve Sloupnici,
v Litomy#li a v Cerekvici nad Lu!nou. $len
a !inovník Sokola, Vlastimilu, Sboru !esk%ch
u!itel&.
115 let - 20. 9. 1896 se narodila MARIE
KU"ELOVÁ, matka popraven%ch d'tí Josefa
a Ludmily Ku(elov%ch ze Sloupnice. Zem"ela
v roce 1942 v koncentra!ním tábo"e Osv'tim.
105 let - 1. 9. 1906 se narodil v Desné u Lito-
my#le STANISLAV ROPEK, soudce v Litomy#li
a v Pardubicích. Pro odbojovou !innost byl
popraven v Pardubicích v roce 1942. Po válce
byla Soudní ulice p"ejmenována jeho jménem.
90 let - 5. 9. 1921 se v Praze narodil
BOHUSLAV FIALA, student gymnázia, pozd'j-
#í u!itel v )umperku. Je autorem slov písn'
Litomy#l – m'sto sn&.
70 let - 30. 9. 1941 byl popraven za odbojovou
!innost VÁCLAV HOL#. Pracoval v Praze, ale
bydlel v Litomy#li. Jeho otec byl "editelem
chlapecké #koly.
70 let - 13. 9. 1941 zem"el v Litomy#li
BERNARD BENI$, u!itel a "editel #koly v Dol-
ním Újezdu. Vlastiv'dn% pracovník, autor t"í-
dílného památníku Hospodá"ského spole-
!enstva okresu Litomy#l. $len Sokola a mnoha
dal#ích organizací.
60 let - 5. 9. 1951 zem"ela v Praze BO"ENA
JIRÁSKOVÁ, malí"ka, dcera Aloise Jiráska.
Narodila se v Litomy#li.
...............................................................

150 let - V roce 1861 se konaly první volby
do zemského sn%mu. Volební sch&ze v Lito-
my#li se konaly pro !eskou národnost na Karlo-
v', pro n'meckou na Hluchand'.
140 let - Litomy#l !asto poskytovala nocleh
projí(d'jícím státník&m. V roce 1871 zde noco-
val císa& Josef II., kter% sm'"oval do vojenské
pevnosti Josefov.
130 let - V roce 1871 se za'ala stav%t budova
reálné (koly v Litomy#li. Dokon!ena byla
v roce 1873. Na rozdíl od gymnázia byla v%uka
vedena k hlub#ímu prohloubení technick%ch
a p"írodních znalostí. Pozd'ji byly ve stejné
budov' z"ízeny chlapecké #koly (dnes základní
#kola Zámecká ul.).

P!ipravil Miroslav $krdla

Nové kni)ní tituly v m%stské knihovn%
)kvárová V'ra - 77 v%let& s d'tmi p"es…, Pryor Karen -
Svého psa nest"ílejte!, Halík Tomá# - Tomá# Halík,
Kosatík Pavel - $eská inteligence, Zlesák Lud'k - Kos-
ti!ka k domovu, Urban Milo# - Boletus arcanus, Swann
Leonie - Garou - ovce znovu…, Forsyth – Kobra, )ulc
Ji"í - Operace Stonewall, Stevens Chevy - Stále
nezv'stná, Davis Lindsey - Vid't Delfy a zem"ít, Deve-

raux Jude - V&n' jasmínu, Biermann - Léto 1939, Jed-
li!ka Ivan - Náru! plná milenek, Folsom Allan - Krvav%
rovník, Slanská Klúz - Chci t' zpátky, i kdy( t'…, Pear-
son - Myslím, (e t' miluju, Fielding Joy - Nebezpe!ná
zóna, French Tana – Podoba, Christie - Potí(e v zálivu
Pollensa, Koontz Dean R. - Záblesk

Ú"astníci kurzu pracovali s odbornicí 
na restaurování asijského um#ní

Po zajímavém kurzu o vyu(ití enzym& p"i restaurování
um'leck%ch d'l p"i#li litomy#l#tí restauráto"i za!átkem
srpna s dal#í nep"íli# obvyklou v%ukou. Tentokrát se
zam'"ili na asijské um'ní. O tradi!ních technikách
podlepování papíru p"ijela p"edná#et $í*anka, (ijící
ve )védsku, Lin Zhang Freund, která je p"ední specia-
listkou na restaurování asijského um'ní na papírové
podlo(ce. Studenty fakulty, ale i absolventy a restaurá-
tory z praxe seznámila nejen s podlepováním papíru,
ale i se samotnou tvorbou díla !i v%robou pracovních
nástroj&.  
Hlavním cílem kurzu, nazvaného Karibari a jiné tradi!-
ní systémy podlepování papíru, bylo seznámit ú!astní-
ky s oborem, kter% není zrovna typick% a v $eské
republice není vyu!ován. „Sna(íme se student&m co
nejvíce p"iblí(it materiály, se kter%mi se mohou
do budoucna setkat. Ukázat jim, jak%m zp&sobem tato
díla vznikají, proto(e v't#inou !ínské um'ní není p"íli#
exaktní, ale vzniká tak n'jak samovoln' bez p"esn%ch
popis&. Je proto velmi t'(ké získat pot"ebné informace
o tom, jak se postupuje, jak%m zp&sobem se nap"íklad
p"ipravuje lepidlo, materiály atd.,“ vysv'tlila vedoucí
ateliéru restaurování a konzervace um'leck%ch d'l
na papíru a souvisejících materiál& Fakulty restaurová-
ní Univerzity Pardubice Mgr. art. Veronika Kopecká. 
Získané zku#enosti mohou ú!astníci kurzu dost dob"e
uplatnit také u nás, nebo+ i v $eské republice najdeme
asijská díla. „V !esk%ch sbírkách je celá "ada asijského
um'ní, a to nejen v Národní galerii, ale i v nejr&zn'j-
#ích archivech a galeriích,“ potvrdila vedoucí ateliéru.
Ov#em restaurování t'chto d'l je ji( problém, proto(e
v Evrop' jsou vyu!ovány pouze základní techniky ske-
letizace a na ty tradi!ní se pon'kud zapomíná. Absenci
v%uky restaurování asijsk%ch um'leck%ch d'l potvrdila
i lektorka kurzu Lin Zhang Freund: „V Evrop' (ádná
#kola, která by toto vyu!ovala, není. Jedinou mo(ností
je jet se vzd'lávat do $íny nebo Japonska. Získat kon-
takty a tam také praktikovat, aby se cel% proces !lov'k
nau!il kompletn'.“ A práv' cel%m procesem od vzniku
díla po jeho kompletizaci pro#li ú!astníci litomy#lské-
ho kurzu. „D'láme kompletní svitky, tak(e (áci se
nau!í pou(ívat materiály a papíry. Jsou seznámeni

s tím, jaké nástroje k tomu pou(ít… Krom' praktick%ch
proces& se nau!í také filozofii, sm%#lení, která za t'mi-
to procesy je,“ vysv'tlila lektorka. „Studenti kurzu mají
velice hluboké znalosti, pokud jde o to, jak se nau!it
nové metody, jin% materiál, a proto se u!í velice rychle.
Jako konzerváto"i mají velice dobr% základ,“ uvedla
na adresu student& Lin Zhang Freund, která po p'ti-
denním kurzu zva(ovala, (e by i ona sama za!ala v Lito-
my#li studovat. Jejím snem je toti( studium kni(ní
vazby, které se amatérsky v'nuje. Podle jejich slov jsou
práv' znalosti, p"edávané student&m kni(ní vazby
na litomy#lské fakult' restaurování, na velmi vysoké
úrovni. Lin sice Litomy#l nav#tívila ji( p"ed 16 lety, ale
jak sama poznamenala, m'sto i #kola doznaly velk%ch
zm'n. „Tady je toho tolik, co se mohu nau!it,“ p"iznala
restaurátorka. 
Není tedy vylou!eno, (e se !ínská lektorka do Smeta-
nova rodi#t' vrátí. Z"ejm' by se na kurz Karibari a jiné
tradi!ní systémy podlepování papíru mohlo v budouc-
nu navázat. „Nejv't#ím problémem je ale finan!ní
stránka. Tento kurz je pln' hrazen Evropsk%m sociál-
ním fondem, kter% podpo"il ná# projekt Restauráto"i
pro evropskou praxi,“ p"iznala Veronika Kopecká.
)kola se proto sna(í vytvá"et dal#í projekty, které by
student&m umo(nily vzd'lávat se i v netradi!ních
metodách !i oborech, jako je práv' restaurování asij-
sk%ch d'l.                                      Text a foto Jana Bisová

STARO!ITNOSTI
LITOMY"L

na Partyzánské ulici vedle b!valého KOVOPOLU
vykoupí z poz!stalostí, p!d a chalup

a v hotovosti vyplatí staro"itn# nábytek
z m$kkého i tvrdého d%eva, nábytek kovov#

a chromov# z oh#ban#ch trubek. A" do r. 1960. 
Dále máme zájem o staro"itné obrazy, sklo,

porcelán, lustry, lampi&ky, traka%e, kolovraty,
staré pohledy, hra&ky, hodiny,

d$tské prout$né ko&árky, staré motorky,
hudební nástroje a jiné v$ci staro"itného charakteru. 

Odvoz a vyklizení zaji"t#no. Platba v hotovosti.
Rychlé a solidní jednání. Stavte se nebo zavolejte

kdykoliv na telefon: 604 243 579.

Prodám pozemek 300 m2

v rekrea!ní oblasti Strakov. 
Na pozemku je chata na zbourání nebo

k rekonstrukci. Cena pozemku 160 000 K&,
p%i rychlém jednání sleva. Tel. 722 742 743.


