Výroční zpráva o činnosti sdružení Signum belli 1914
za rok 2012

Členové
Během roku 2012 se členská základna nezměnila.

Činnost sdružení
Činnost sdružení je průběžně podrobně dokumentována na internetových stránkách sdružení
(http://1914.valka.cz/pages/cinnost.php), zde tedy zrekapitulujme vývoj v oblastech
uvedených v Plánu činnosti na rok 2012:
Ad 1) Seznam českých (i slovenských) vojáků pohřbených v Haliči (na základě Dragomira) je
zpracován a umístěn na webu: http://1914.valka.cz/pages/hrbitovy.php. V roce 2012 se
uskutečnily dvě pracovní akce v Haliči – ve Wiśniowé (oblast Limanowa, hřbitovy 373 a 374)
v rámci VWGMC a v Sękowe (hřbitov 76 – Siary) společně s Crux Galiciae a zástupcem
GRH Gorlice. Při obou příležitostech pokračoval i terénní výzkum a mapování dalších lokalit.
Na Slovensku jsme se v roce 2012 účastnili pracovní brigády na Veľkropu v rámci VWGMC.
Zpracovávání seznamu českých vojáků na Slovensku bude probíhat průběžně v rámci tvoření
celkové databáze.
Ad 2) Zpracovávání katastru pokračuje i přes velkou časovou náročnost. Máme přislíbeno, že
i po uzavření pražského vojenského archivu pro veřejnost od letošního léta bude posílání
fondu vojenských hrobů do Olomouce pokračovat.
Ad 3) Vzpomínková akce 11.11. se v Černovíře opakovala i v roce 2012. Ukazuje se, že
přístup města k rekonstrukci hřbitova nemáme sílu změnit, ale nepřestáváme na situaci
upozorňovat. Dění kolem mauzolea v Bezručových sadech sledujeme, město vyvíjí iniciativu
vedoucí k jeho rekonstrukci.
Ad 4) Obě publikace byly na konci roku (resp. na začátku roku 2013) vydány a jejich prodej
byl úspěšně zahájen.
Ad 5) Na webu (http://1914.valka.cz/pages/vzpominky.php) jsme vytvořili sekci, v níž
shromažďujeme odkazy na na internetu dostupné vzpomínky a deníky českých vojáků. Přijali
jsme nabídku na spolupráci při vydání vzpomínek jistého českého důstojníka knižně.
Ad 6) Kontakty s několika kluby vojenské historie jsme úspěšně navázali, především IR 18
(Hradec Králové) a IR 8 (Brno).
Ad 7) V roce 2012 jsme podnikli dvě expedice na sočskou frontu (úvodní v rámci VWGMC a
druhou samostatně ve spolupráci s IR 18) a začali výzkum účasti českých vojáků na tomto
bojišti.

