Výroční zpráva o činnosti spolku Signum belli 1914
za rok 2015

Členové
Během roku 2015 se členská základna nezměnila.

Činnost spolku
Činnost spolku je průběžně podrobně dokumentována na internetových stránkách sdružení
(http://signumbelli1914.cz), zde tedy zrekapitulujme nejdůležitější aktivity během roku 2015:

Plánované aktivity
1) V tomto roce jsme se konečně pokusili postavit činnost spolku na vlastní nohy co se
financování týče (dosud jsme si téměř veškeré aktivity financovali ze svých
soukormých prostředků). Zavedli jsme tudíž členské příspěvky, ale hlavně jsme na
počátku roku spustili kampaň za účelem získání finančních prostředků od našich
podporovatelů, od těch, kterým jsme pomohli s jejich vlastním bádáním, i od všech
dalších, kterým není téma českých vojáků v první světové válce lhostejné. Podařilo se
nám touto cestou získat 4 pravidelné přispěvatele a 10 dobrodinců nám poskytlo dar
jednorázový. Vybraná částka tak překročila 30 000 Kč, což nás nesmírně potěšilo.
Kromě toho, že nám to umožní v následujícím období realizovat aktivity, na něž jsme
dosud neměli prostředky, ukázalo nám to, že naše činnost dává smysl nejen nám, ale i
mnoha dalším – dokonce natolik, že jsou ochotni nám na ni poskytnout finanční
prostředky. Tato zpětná vazba významně podpořila naše odhodlání pokračovat v
činnosti spolku systematicky a dlouhodobě. Z vybraných prostředků jsme využili
zatím pouze 8 800 Kč na pokrytí nákladů spojených s cestami do archivu, uhrazení
grafického návrhu publikace Průvodce po bojišti... a 2 000 Kč na pokrytí nákladů na
cestu do Rzepienniku Marciszewského, neboť jsme si netroufli předpovědět úspěch
výzvy a žádné výdaje jsme neplánovali. Od příštího roku budeme o využití finančních
prostředků sestavovat samostatnou zprávu.
2) Průvodce po bojišti 28. pěšího pluku u Stebníku byl vydán a v dubnu představen na
vojensko-historické akci u příležitosti stoletého výročí událostí konané přímo u
Stebníku. Od té doby je v prodeji. Naučná stezka na místě samém je zatím stále ve fázi
návrhu, ale její realizace už leží mimo náš dosah.
3) Expedice na místa bojů českých vojáků do Itálie (Piava, Dolomity) proběhla úspěšně a
byla pro nás objevná.
4) Pražské konference o první světové válce jsme se opět zúčastnili aktivně s příspěvkem
o jihlavském 81. pěším pluku na karpatském bojišti na jaře 1915.
5) Situace ohledně vojenského hřbitova Rzepiennik Marciszewski zůstává nejasná –
pokusili jsme se pobídnout místní úřady, nabídnout radu i konkrétní pomoc,
rozdmýchat zájem místních spolků; výsledky se ukážou v příštím roce.
6) V rámci spolupráce s brněnskými archeology zkoumajícími bojiště první světové
války u Výravy se nám konečně podařilo uspořádat společnou akci, která byla
nadmíru úspěšná a slibuje velký potenciál další spolupráce do budoucna.

7) Vzpomínka na padlé vojáky na olomouckém hřbitově Černovír proběhla i letos;
myšlenku umístit na hroby vojáků aspoň několik tabulek se jmény jsme odložili na
příští rok, neboť se nám otevřela možnost spolupráce s MO ČR.
8) Vydání knihy o LIR 13 opět odloženo – díky tomu do ní zakomponujeme materiály
získané v pražském archivu.
9) Přepisování seznamů ztrát jihlavského IR 81 díky dobrovolníkům úspěšně pokračuje
(ke konci roku 2015 máme hotové celé roky 2014 a 2015, tedy asi 12 000 jmen),
vytváření samotné databáze zatím nepokročilo.
10) Databáze vojenských hřbitovů a pohřbených na Slovensku rovněž nepokročila, rýsuje
se však její propojení s projektem databáze ztrát.

Aktivity mimo plán
1) Dvě přednášky (IR 81 v Dačicích a Přemyšl v Třebíči)
2) Expedice po vojenských hřbitovech českých vojáků ve Slovinsku, na níž jsme dělali
průvodce zástupci MO ČR.

