
                                                         

 

Spolek vojenské historie Valtice z. s. 

IČ: 005 39 627, se sídlem Dědina 327, 691 43  Hlohovec 

zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu Brno, L 121/KSBR 

bankovní účet: 2901385226/2010 Fio banka 

legiobraskove@seznam.cz  +420 774 369 616 

V Hlohovci 15. března 2023 
 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážená paní kronikářko, vážený pane kronikáři. 
 
 
Dovolujeme si pozvat zástupce Vaší obce – kronikáře obce, na pracovní seminář: 

 

Rodáci a občané obcí Uherskohradištska ve Velké válce 1914 – 1920 
 
Pracovní seminář se uskuteční 1. dubna 2023 od 10.00 do 15.00 hod v Kulturním domě 
v Nedachlebicích s následujícím programem: 
 
Přednášející: Mgr. Radim Kapavík, Signum Belli 1914 Brno 

- Povinná vojenská služba v Rakousku-Uhersku; koho se týkala, jak probíhala, organizace 
rakousko-uherské armády, jednotky, hodnosti. Kam rukovali k jednotkám muži  
u Uherskohradišťska, jejich nasazení za války. Ztráty a způsob jejich evidence. 

Přednášející: Mgr. František Trávníček, Spolek vojenské historie Valtice se sídlem v Hlohovci 
- Československá zahraniční armáda ve Francii, Itálii a Rusku, kdo byl legionář, dobrovolec, 

pracovník, mobilizovaný voják, způsob doplňování vojska z řad válečných zajatců, jednotky  
a číslování československého zahraničního vojska, evidence a vyhledávání informací 
k československým legiím.  

Přednášející: Mgr. Evžen Petřík, Spolek vojenské historie Valtice se sídlem v Hlohovci 
- Výstroj a výzbroj rakousko-uherské armády a československé zahraniční armády ve Francii, 

Itálii, Rusku a Srbsku včetně faktické ukázky jednotlivých uniforem a některé výzbroje. 
Ing. Josef Marcián, soukromý badatel, Ing. Radim Kapavík, Ing. František Trávníček 

- Vyhledávání padlých rakousko-uherské armády v evidencích na internetu 
- Vídeňský vojenský archiv  
- Vyhledávání informací k příslušníkům z obcí v československé zahraniční armádě 1914 – 1920 

ve Vojenském historickém archivu, internetu a v dalších archivech v ČR a na Slovensku. 
- Význam Dne válečných veteránů 

 
Seminář je určen jak pro pozvanou veřejnost, tak především pro kronikáře jednotlivých obcí, aby se 
dokázali orientovat v této problematice, kdy rodáci obcí jsou buď jako padlí na pomnících, nebo jako 
legionáři, kteří sice byli zapsáni v kronikách, ale často bez znalosti problematiky a poté dochází 
k omylům a mýtům, které by tak mohli rozpoznat. Vhodnost tohoto semináře je aktuální i s ohledem na 
letošní připomenutí 105. výročí jak ukončení 1. světové války, tak 105. výročí vzniku Československé 
republiky. Účastnický poplatek za tento pracovní seminář je 250,-- Kč. Věříme, že tato akce bude 
přínosem pro Vašeho kronikáře.  
 Na základě těchto informací Vás prosíme o předání informace o tomto pracovním semináři 
Vašemu kronikáři nebo lidem z Vaší obce, kteří by měli zájem se zúčastnit. Pokud se této akce budete 
mít zájem zúčastnit i Vy samotní, budeme velmi potěšeni. V rámci akce bude zajištěn i drobné 
občerstvení, káva, čaj, koláč, apod.  

Prosíme o potvrzení přijetí našeho pozvání, případně informaci, že se za Vaši obec Vámi 
delegovaný kronikář nebo jiná osoba zúčastní.  
 
 S úctou 
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