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AKTUALITA 

Italští uprchlíci na jižní Moravě v letech 1915-1919 

V Telči dne 5. listopadu 2019 
_________________________________________________________________________ 

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči pořádá v listopadu další 
přednášku z cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás. Představí téma Italští uprchlíci na 
jižní Moravě v letech 1915-1919. Koná ve středu 13. listopadu 2019 v 18.00 hodin 
v  Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Přednáší Eva Šebková. Vstup zdarma. 
 
Přednáška se bude věnovat vzniku a průběhu I. světové války a příčinám odchodu říšských 
Italů z jižních svahů Alp do zázemí Rakousko-Uherska. Nevynechá pobyt Italů v barákových 
táborech ani jejich život na Moravě. Dotkne se tématu školní docházky italských dětí, 
zaměstnávání dospělých či vztahů s domácím obyvatelstvem. Podle dostupnosti pramenů 
bude zmíněn pobyt Italů v Telči. 

Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás se stal pevně ukotvenou tradicí, 
která si získala své příznivce a své publikum. Jeho součástí je nejen péče o kulturní památky, 
ale i další zajímavá témata z historie. Přednášející vycházejí jak z řad zaměstnanců územního 
odborného pracoviště v Telči, tak z externích institucí a organizací. 
__________________________________________________________________________________ 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť 
NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové péče dané 
zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných 
orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách  
a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také zpracovává návrhy na 
prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje 
dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede  
veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, organizuje cyklus přednášek Rodinné 
stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické průzkumy. Další informace najdete na 
www.npu.cz/uop-telc. 
___________________________________________________________________________________________ 
Kontakt: Mgr. Miloslav Záškoda, vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů, NPÚ ÚOP v Telči, 
608 705 584, zaskoda.miloslav@npu.cz 
Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ ÚOP v Telči, 724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz 
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