Výroční zpráva o činnosti spolku Signum belli 1914
za rok 2014

Členové
Ani za rok 2014 se členská základna nezměnila.

Činnost spolku
Činnost spolku je podrobně dokumentována na webových stránkách
(http://www.signumbelli1914.cz). Zde tedy zrekapitulujeme vývoj v oblastech uvedených v plánu
na rok 2014 a přidáme neplánované aktivity.

Z Plánu činnosti na rok 2014:
1. Naučná stezka 28. pěšího pluku u Stebníku – nepodařilo se získat finanční prostředky na
vybudování stezky jako takové, podařilo se však zajistit financování vydání průvodce po
oblasti a dopravit do Stebníku kámen z italského Krasu, který bude součástí pomníku
vojákům IR 28. Na jaře 1915 proběhne jeho odhalení i představení průvodce.
2. Vydání knihy o LIR 13 – odloženo na rok 2015; nečekaně se nám však podařilo navštívit a
zdokumentovat místa bojů a hřbitovů LIR 13 na západní Ukrajině.
3. Přípravy vydání Bílé knihy o Stebníku – nepokročily.
4. Badatelské výpravy do vídeňského KA – probíhaly po celý rok.
5. Důraz na publikování výstupů – proběhlo několik přednášek v muzeích (Třebíč, Jihlava) i
účast na konferencích (Praha, Vídeň) s příspěvky do sborníků.
6. Expedice Srbsko, Polsko
1. Expedice Srbsko neproběhla z důvodu stoleté vody v oblasti – stále trvá zájem na
uspořádání expedice, termín je však zatím nejasný.
2. Expedice Polsko proběhla k plné spokojenosti zúčastněných
7. Černovír – byla zahájena amatérská úprava jednoho oddílu vojenského hřbitova, mající
poukázat na to, že udržovat hřbitov ve slušném stavu lze i bez milionů od Ministerstva
obrany.
8. DB padlých vojáků – žádný posun.
9. Portál velkavalka.info – portál byl na začátku roku spuštěn a je úspěšně zaplňován údaji.
10. Financování – řešení financování činnosti spolku pod náporem spousty aktivit po celý rok
zrálo, až dozrálo k rozhodnutí vyzvat naše podporovatele na počátku roku 2015 k poskytnutí
dobrovolných finančních darů.

Mimo plán činnosti na rok 2014:
11. Spolupráce s ČT – v rámci natáčení cyklu Raport o Velké válce jsme absolvovali expedici na
západní Ukrajinu se štábem ČT.
12. Spolupráce s IR 8 – navázali jsme užší spolupráci s brněnským spolkem IR 8
13. Verlustlisty IR 81 – na základě spolupráce s kolegy z Třebíče jsme rozjeli projekt
digitalizace seznamů ztrát jihlavského IR 81 a získali několik dobrovolníků na přepisování
dokumentů, kteří se ukazují být velmi výkonnými.

