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JAROSLAV MARTYKÁN — PETR EXNER

VLAJKY NEJVYŠŠÍCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTŮ SVĚTA
DODATKY A DOPLŇKY VII

Protože uplynulo už šestlet od roku 2007, kdy jsme se na stránkách Vexilologie naposledy vě-
novali atraktivní problematice vlajek šéfů států', chtěli bychom se v novém tandemu vrátit
kněkterým změnám a novinkámy této oblasti, které se mezitím ve světě odehrály.

ČERNÁ HORA
Novým přírůstkem je vlajka prezidenta této balkánské republiky, která je čtvercovou obdobou
státní vlajky přijaté zákonem o státních symbolech a Dnustátnosti z 12. 7. 2004. Objevuje se
jak v záhlaví webové stránky prezidenta republiky (www.predsjednik.me), stejně tak je prakticky
používána, jak ukazuje kolekce fotografií na této stránce. Od r. 2006 se používá prezidentská
standarta s lemem, tvořeným 10 červenýmia 9 zlatýmiproti sobě ležícími trojúhelníky a zlatým
kosodélníkem v každém rohu a cípu listu (oBR.1). Při použití na moři se barva listu z tmavočer-
vené mění na světle modrou.
Željko Heimer 25. 9. 2004 na FOTW (http://source.flagspot.net/flags/me.htmltver);
www.predsjednik.me/eng/?akcija=fotografija8id=500 ze 7. 5. 2009;

http://en.wikipedia.org/wiki/List ofFlagsof MontenegrofiPresidential Standard.

GRUZIE
Po zavedeníjiž u nás zmiňované původní prezidentské vlajky se třemi svislými pruhy?, která
využívala červeno-modře čtvrceného štítu s prvky bagrationovského znaku z návrhu státního
znaku z dubna 2004, se po parlamentní diskusi o státním znaku v průběhu roku 2004 ustálil
1. 10. 2004 jednoduchýstátní znak s postavou sv. Jiří Vítězného. S tím zřejmě souvisí i změna
prezidentskévlajky, kterou 1. 12. 2005 na FOTW ohlásilJuan Manuel Gabino Villascán a kterou
potvrdil magazín Gaceta de Banderas v lednovém čísle z r. 2008. Novou vlajku tvoří opět čtver-
cová varianta státní vlajky, u níž byly barvy kříže a pole ve druhé a třetí čtvrtině vyměněnya čer-
vená plocha polí oddělena od červeného středového kříže úzkým bílým pruhem. Doprostřed byl
položen malý státní znak Gruzie s korunou, pod který byly vloženy zkřížené žezlo a šavle, vše
zlaté. Horní, vlající a dolní okraj vlajky zdobízlaté třásně (oBR.2).
Michail Revnivcev 8. 10. 2006 na FOTW (http://source.flagspot.net/flags/ge. pres.html);
buletin RCFG Flag č. 3 (6) z dubna 2004.

GUAYANA
Naši informaci o původní prezidentské vlajce“ doplňujeme podrobnostmi ohledně jejího zave-
dení, které konferenci FOTW sdělil 29. 6. 2011 její spolupracovník Hemendra V. Bhola. Vlajka
prezidenta nebyla upravena zákonem,ale tzv. veřejným oznámením ke Dni republiky 23.2. 1970
o standartě a znaku prezidenta a velké pečeti. Po ústavní změně, která v r. 1980 zřídila funkci
přímo voleného prezidenta, nově zvolená hlava státu L. F. S. Burnham v den nástupu do úřadu
6. 10. 1980 změnil původní oznámení o znakové standartě prezidenta a zavedl novou podobu
vlajky. Její list opoměru stran 3:4 byl rozdělen na tři svislé pruhy — purpurový, bílýa purpurový —

s emblémem kokosové palmy v přirozených barvách a černého kajmana uprostřed (oBR. 3). Pre-
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zident Burnham ji používal do své smrti v r. 1985, po něm patrně i jeho nástupce H. D. Hoyte
(1985-1992). Když byl v úřadu Cheddi B. Jagan (1992-1997), uložil krátce před svou smrtí
vbřeznu 1997 vypracování nové prezidentské vlajky, která však byla dokončena až po jeho smrti;
dodatečněji jeho úřadující nástupce S. A. A. Hinds (1999—1999) „legalizoval“ změnou ozná-
meníz23.2.1970 atím ji expost uznal za symbol prezidenta odr. 1992. Marxisticky orientovaný
Jagan vedl sedmadvacetiletého designéra Jimmy Simmonse pokud jde o ideový záměr svého
emblému, položeného na list tvořený třemi vodorovnými pruhy (žlutý-červený-žlutý), oddě-
lenými navzájem užšími zelenými proužky. Emblém tvořila rozkřídlená harpyje (druh jihoa-
merického orla), svírající v pařátech dva zelené banány, dva plody rostliny eddo (známétéž jako
taro) a dva kořeny kassavy, lemovaná rýžovým klasem zprava a stéblem cukrovétřtiny zleva. Na
prsou nese harpyje šedé ozubené kolo o dvanácti zubech, uvnitř kterého je na zeleném pažitu
červená silueta továrny se čtyřmi kouřícími komíny a žlutým vycházejícím sluncem na bílém po-
zadí (oBR. 4). Podle prezidentovy manželky a nástupkyně v úřadu Janet Jaganové (1997-1999)
je harpyje symbolem síly a spolehlivosti, kterými zemřelý vynikal, zatímco agrární produkty re-
flektují prezidentův důraz na silné zemědělství, továrna pak na zpracující průmysl a technolo-
gie. Vycházející slunce mělo symbolizovat úsvit nové epochy, zatímcotři barvy listu o poměru
stran 3:5 odpovídaly barvám státní vlajky, na kterou byl Jagan vždy velmi hrdý. PrezidentkaJa-
ganová používala manželovy vlajky s malou úpravou — ozubené kolo přesunula z hrudi harpyje
do žerdové části červeného pruhu, zatímco napravo od ní vložila symbol amerických Indiánů
pro ženu. Do své rezignace v srpnu 1999 nestihla J. R. Jaganová svou vlajku legalizovat cestou
změny oznámeníz 23. 2. 1970; učinil tak až její nástupce a současný prezident B. Jagdeo svým
oznámením č. S vr. 2001, kterým současně stanovil poměr stran vlajky na 1:2. Současný prezi-
dent podle poznatků H. V. Bholy používá jako svého symbolu guayanskou státní vlajku, doplně-
nou zlatými třásněmi.
Podle zprávy Desirée Jodah z deníku Stabroek News z 28. 5. 1997 uvedl 18. 3. 1998 na FOTW Jan Oskar Engene,
viz http://source.flagspot.net/flags/gy-pres.html.

JIŽNÍ SÚDÁN
Již avizované zmocnění prezidenta použít státní znak na státní vlajce, dané zákonem o státním
znaku z 28. 6. 2011', našlo naplnění při prvním předávání pověřovacích listin velvyslanců ci-
zích zemí (Velké Británie a Norska) prezidentu Jižního Súdánu od vyhlášení jeho nezávislosti
9.7.2011. Stalo se tak 16. 9. 2011 v prezidentské rezidenci vJubě, kdy byla vedle státní vlajky po-
užita i prezidentská vlajka — státní vlajka uprostřed doplněná státním znakem, posunutým k vla-
jícímu okraji (oBR. 5).
Zpráva Thomase Kennetha z 16. 9. 2011 opředání pověřovací listin prvních velvyslanců na webové stránce vlády
http://www.goss.org/.

LIBÉRIE
Naši původní zprávu o prezidentské vlajce“ musíme doplnit konstatováním, že patrně za vlády
kontroverzního prezidenta Charlese Taylora (1997-2003) došlo k jejímu nahrazení novým mo-
delem (oBR 6). V něm se do středu tmavomodrého listu s bílou pěticípou hvězdou v každém rohu
a cípu listu klade místo stávajícího červeno-bíle pruhovanéhoštítu státní znak, včetně dopro-
vodných stuh s nápisy. Informuje o něm na FOTW Marcus Schměger 6. 7. 2003, stejně jako Jan
Mertens, kterýv komunikaciz 13. 8. 2009 doložil existenci nové vlajky fotografií z přijetí nejlep-
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ších liberijských studentů studujících v zahraničí u hlavy státu. Potvrzuje se tím skutečnost, že
novou vlajku používá stávající prezidentka a nositelka Nobelovy ceny za mír 2011 Ellen Johnso-
nová-Sirleafová, která je v úřadu od 16. 1. 2006.
http://source.flagspot.net/flags/lr.pr.html; obdobnou vlajku lze nalézt i na stránce http://www.flickr.com/photos/
herwigphoto/390624188/in/set-72157594546325579/

LUCEMBURSKO
Na rozdíl od vlajky liberijské hlavy státu v případě symbolu lucemburského velkovévody víme
přesněji, kdy byl vytvořen. Stalo se tak po 14. 9. 2001, kdy byl podle zpravodaje Heraldika a gene-
alogie (č. 3-4/2010, s. 165 a 166) publikován výnos velkovévody z 23. 2. 2001 o malém a střed-
ním velkovévodském znaku. Posledně jmenovanýse totiž objevuje na oranžovožlutém listu vel-
kovévodovy standarty, jejíž poměr stran odpovídá 3:5. Tvoří jej čtvrcený štít se znaky Lucem-
burska(1. a 4. pole) a Nasavska (2. a 3. pole), zdobený zlatou královskou korunou a podpíraný
štítonoši, kterými jsou dva odvráceně hledící korunovaní lvi - dvouocasý za Lucembursko a jed-
noocasý za Nasavsko. Vše zlaté, stejně jako podnožía rozviliny pod ním (oBR. 7). Velkovévod-
ská autostandarta, jak jsme o ní psali dříve“, tedy přišla o modrý lem a změnila barvu rozvilin.
Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Recueil de Legislation, A-No. 114, 14. septembre 2001, s. 2384.

Arrete grand-ducal du 23 février 2001 fixant les petites etles moyennes armoiries de Son Altesse Royale le Grand-Duc;

http://souxrce.flagspot.net/flags/lu duke.html.

MAĎARSKO
Dne 20. 8. 2011 byly zavedeny vlajky prezidenta a předsedy vlády, z nichž prvníje sice označo-
vána jako standarta vrchního velitele ozbrojenýchsil, de facto je to však vlajka maďarského pre-
zidenta, protože její používání není omezeno na vojenské účely. Tato vlajka byla poprvé vzty-
čena 7. 1. 2012 před jeho palácem a tvoříji bílý list s velkým státním znakem (doplněným zla-
tými konturami dvou andělů jako štítonošů) uprostřed a lemovaný střídavě červenýmia zele-
nými trojúhelníky (oBR. 8).
Zoltán Horváth na konferenci FOTW 29. 4. 2012; http://flagspot.net/flags/hu-pres.html.

MOLDAVSKO
Zákonem č. 217 ze 17. 9. 2010 o státní vlajce Republiky Moldavsko, publikovaným v Úředním
věstníku č. 231-234 26. 11. 2010, částka 728, byl v článku 16 „Standarta prezidenta Republiky
Moldavsko“ stanoven tento symbolhlavy státu. Odst. 1 praví, že standartu prezidenta Republiky
Moldavsko tvoří purpurový čtvercový list s vyobrazením státního znaku Republiky Moldav-
sko se zlatým orlem uprostřed, lemovaný čtverci o straně 1/9 strany listu v národních barvách
Republiky Moldavsko v pořadí modrá-žlutá-červená-žlutá (oBR. 9). Odstavce 2 a 3 pak upra-
vují předávání originálu standarty nově zvolenémuprezidentovipři jeho inauguraci, stejně jako
jeho uložení v pracovně prezidenta, resp. vyvěšení jejích kopií a duplikátů v prezidentském pa-
láci a na dalších rezidencích prezidenta a na dopravních prostředcích hlavy státu. Stejného mo-
delu používají i vlajky předsedů vlády a parlamentu, lišící se pouze barvou listu -modrou, popří-
padě červenou.
Nordisk Flaggkontakt č. 52 (2011), s. 40; osobní sdělení Jana Oskara Engeneho z 22.4.2011;
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view8view=doc8id=3367918lang=1;
http://source.flagspot.net/flags/md pres.html
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NOVÝ ZÉLAND
Bývalý generální guvernér Anand Satyanand (2006-2011) zadal vr. 2005 novozélandskémuhe-
roldovi Phillipu O'Shea, aby navrhl jeho novou vlajku, která by více odrážela specifiku Nového
Zélandu než dosavadní model, zavedený 1. 10. 1937 tehdejším generálním guvernérem lordem
Galwayem podle dekretu britského krále Jiřího V. z r. 1931. Nová vlajka, kterou potvrdila jako
hlava Nového Zélandu jeho královna Alžběta II. a doporučili guvernér Satyanand, byla prezen-
tována předsedkyní novozélandské vlády Helen Clarkovou2. 6. 2008, tedy v den oslav králov-
niných narozenin na Novém Zélandu. Tmavomodrá vlajka o poměru stran 1:2, která nyní místo
zlatého korunovaného lva stojícího na koruně sv. Eduarda a podním rozvinutou stuhou nese štít
ze státního znaku Nového Zélandu završený zlatou královskou korunou (oBR.10), byla poprvé
vztyčena na ceremoniálu v budově vlády S. 6. 2008 v Aucklandu a 17. 6. 2008 na rezidenci ge-
nerálního guvernéra v hlavním městě Wellingtonu. Naštítu státního znaku, rozděleném na pět
polí, představují čtyři hvězdyJižní kříž a tři galéry obchod ze zámořím, rouno připomíná chov
ovcí, zatímco obilný snop zemědělství a zkřížené kladivo a palice těžební průmysl.
SAVA Newsletter č. 51/08 z 31. 8. 2008, s. 3-5; Flagscan č. 89/90 (2008), s.2

PALESTINA
V souvislosti s jednáním o přijetí země do OSN na podzim 2011 vyplynulo z televizních zá-

běrů, že prezident Abbásjiž zcela opustil používání prezidentské vlajky v podobě, jaká byla po-
psána a vyobrazena ve Vezxilologii č. 146, s. 2827. Po jeho pravici se nyníjiž trvale objevuje již
dříve anoncovaný prapor, definovaný jako „státní vlajka Palestiny“ (oBR. 11), přijatá již r. 1997
za vlády prezidenta Arafata. Tvoří ji palestinská národní vlajka doplněná palestinským státním
znakem se Saladinovým orlem nad dvěma zkříženými meči, ozdobená zlatými třásněmi.
http://source.flagspot.net/flags/ps. state.html

RWANDA
Televizní záběry také dosudstojí za zprávami o tom, že prezident Paul Kagame (v úřadu od
17. 4. 2000) změnil nejen státní symboly své země, ale patrně od r. 2006 používá i vlastního
symbolu - bílého praporu se rwandským státním znakem uprostřed. S odkazem na dokument
o interview BBC s prezidentem Kagamem,vysílaný 7. 2. 2007, britský Flagmaster uvádí, že po-
měrstran praporu odpovídá poměrustran státnívlajky (tj. 2:3) a že na jeho exempláři v prezi-
dentově pracovně byl znak posunut o 90 * takže jeho osa ležela na podélné ose listu, zavěše-
ného na příčném ráhnu; jeho kraje jsou zdobeny zlatými třásněmi. Marcus Schměgerse na kon-
ferenci FOTW vyjádřil v tom smyslu, že posun znaku je pouze u vlajky vyvěšované na způsob
korouhve, zatímco v jiném kontextu (na rezidenci prezidenta, jako autostandarta apod.) bude
znak ve vzpřímené poloze (oBR. 12). Tuto skutečnost potvrzuje i zpráva virtuálního vexilolo-
gického časopisu Flag Institutu e-Flags, která s odkazem na webovou stránku prezidenta Ka-

gameho uvádí prezidentskou vlajku v této podoběs tím, že datum jejího zavedení není známo.
Flagmasterč. 123, s. 19; e-Flags č. 3, s. 9; http://flagspot.net/flags/rw-pres.html

SENEGAL
Informaci o podobě vlajky senegalského prezidenta“ doplňujeme zprávou francouzského
vexilologa Oliviera Touzeaua o tom, že nový prezident Macky Sall, který nastoupil svůj úřad
2. 4. 2012, se vrátil k tradici vkládání iniciál jména hlavy státu na státní vlajku a používání
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zvláštní vlajky prezidentské. Jeho předchůdce Abdoulaye Wade, vládnoucí v letech 2000-
2012, totiž podle zprávy jiného francouzského kolegy Armanda du Payrata z 8. 11. 2000 tuto
tradici opustil a používal pouze vlajku státní. Písmena M a S však nyní nejsou umístěna po
stranách zelené hvězdy uprostřed žlutého svislého pruhu, ale v jeho dolní polovině. Vlajka
se na prezidentském paláci vztyčuje pod větší státní vlajkou jen v případě, že se prezident na-
chází na území země.
Konference FOTW 2.12.2012. http://flagspot.net/flags/sn-pres.html.

TÁDŽIKISTÁN
Poslední ze středoasijských postsovětských republik představila vlajku svého prezidenta Emo-
mali Rachmonapři jeho inauguraci do stávajícího funkčního období 18. 11. 2006. Byla zave-
dena Zákonem o úředních symbolech prezidenta Republiky Tádžikistán, který schválila Ná-
rodní rada 28. 6. 2006 a který s vlajkou stanovil i prezidentův znak jako oficiální symboly jeho
moci. Podle tohoto zákona „standartu prezidenta Republiky Tádžikistán představuje obdélní-
kové pole sestávající ze tří vodorovně umístěných pruhů, jejichž barva i šíře odpovídá pruhům
na státní vlajce Republiky Tádžikistán. Lemování standarty je široké 50 mm (šířka lemováníod-
povídá % šířky krajních pruhů) a ručně vyšito zlatou nití, stejně jako zdobení třásněmi. Poměr
šířky k délce standarty odpovídá 1:2. Ve středu standarty se nachází vyobrazení „Dirafši Kovi-
jon“ —- symbolu dlouhověkostia historické kontinuity státnosti národa. V horníčásti Dirafši Ko-
vijon je zastoupeno kopí, které představuje vůli a sílu státu k obraněvlasti. Čtyři strany Dirafši
Kovijon ztělesňují čtyři konce světa a současně dobré sousedství, přátelství a spolupráci se státy
anárody světa. Vnitřkem Dirafši Kovijon se kolem slunce klikatí čtyři zkroucené stuhy, symbo-
lizující věčnost běhu času, Zemia další planety kolem Slunce a vyjadřujícíštěstí, jednotu, pro-
speritu a pokrok země. Uprostřed Dirafši Kovijon je na světlomodrém podkladu okřídlený lev
jako symbolsíly, moci a slávy státu. Nad obrazem okřídleného Iva se nachází koruna a sedm
hvězd, které tvoří základ státního znaku Republiky Tádžikistán. Dirafši Kovijon je ručně vyšit
na obou stranách standarty zlatou nití. Poměr strany symbolu Dirafši Kovijon k délce standarty
je 3:5. (oBR. 13) K horníčásti žerdi standarty je připevněnazlatá svorka s vyrytým jménem, jmé-
nem po otci a příjmením prezidenta Republiky Tádžikistán a data výkonu jeho ústavní funkce.
Vrcholek žerdi standarty má formu zlaté kopule.“
Jordi P. Ibaňez 17. 11. 2006 na FOTW (http://flagspot.net/flags/tj.html); DGF - Informationen č. 17 (leden 2007), s. 1-2.

TURKMENISTÁN
Když 20. 12. 2006 zemřel Saparmurat Tůrkmenbaši, bylo zřejmé, že prezidentská standarta,
která nesla jeho jméno?, bude muset být náležitě změněna. Stalo se tak 13. 3. 2007, kdy jeho zeť
a nástupce v úřadu Kurbanguly Berdymuchamedov podepsal nařízení o změně dekretu č. 3900
„© zřízení standarty prezidenta Turkmenistánu“z 25. 8. 2003. O změně informoval 18. 3. 2007
na FOTW španělský kolega Antonio Gutierrez z odkazem na webovou stránku turkmenské
vlády. Změna spočívá v nahrazení dosavadního opisu TŮRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
SAPARMURAT TŮRKMENBASYslovy TŮRKMENISTANYÝŇv horní části a PREZI-
DENTI v dolní části osmicípé hvězdy; barva písmen, stejně jako nově přidaného lemu, je zlatá
(OBR. 14). Šířka lemu ze zlatých třásní odpovídá 0,04 násobku šířky listu.
DGF Informationen č. 20 (2007), s. 2; http://www.turkmenistan.gov.tm/en/info/;
http://souxrce.flagspot.net/flags/tm.htmlt/pres
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REPUBLIKA SRBSKÁ (BOSNA A HERCEGOVINA)
Protože v čele Bosny a Hercegovinystojí kolektivní orgán — předsednictvo, jehož tři členové se
střídají ve funkci předsedy — nemá země žádný symbol pro svého nejvyššího představitele. Zato
jednaze tří entit federace —- Republika srbská (RS) — májiž třetí prezidentskouvlajku. Informaci
o ní jsme si nechali na konec, protože Repblika srbská není suverénním státem.

Navlajku upozornil v konferenci FOTW Aleksandar Nemet ze Sarajeva 17. 7. 2011. Nejstarší
variantu vlajky tvořil čtvercový list v barvách srbské národnívlajky, lemovanýpo třech stranách
zlatými třásněmi a doplněný uprostřed státním znakem RS. Ten byl definován v čl. 2 ústavního
zákonao vlajce, znaku a hymně Republiky srbské, publikovaném v úředním věstníku Službeni

glasnik Republike Srpske č. 19 vr. 1992, takto: „Znakem Republiky srbské je znak Nemanjičů před-
stavovaný dvouhlavým orlem s korunou nad jeho hlavami. Červený štít s křížem a čtyřmi bílými ocíl-

kami mezi rameny kříže je položen na hruďorla.“
Jak hlásil specialista na jihoslovanskou vexilologii Željko Heimer na FOTW 6. 9. 2000, na

prezidentské vlajce byla červeno-modro-bílá srbská trikolóra v té době nahrazena červeným lis-

tem, a tak vytvořena druháverze vlajky hlavy tohoto „státu“. Poté, co znak RStak, jak byl defi-
nován v r. 1992, zrušil svým rozhodnutím z 31. 3. 2006 Ústavní soud Bosny a Hercegoviny"
přistoupilo Národní shromáždění RS k potřebným právním krokům: 23. 4. 2007 přijalo zákon
o emblému, který měl dočasně nahradit chybějící státní znak Republiky srbské. I když příslušný
zákon o změně ústavního zákona z r. 1992 byl parlamentem schválen 15. 6. 2007, na základě
protestu bosňácko-chorvatské entity jej 22. 12. 2008 opět zrušil ústavní soud federace. Použití
emblému na vlajce prezidenta RS po třech letech lze tedy považovat za určitou formu rezignace
srbského obyvatelstva RS na přijetí vlastního řádného státního znaku. Vlajka je uvedena pod
OBR. 15, zlaté třásně na ní však už zřejmě chybí, jak dokládají některé fotografie z prezidentovy
webové stránky.
Ustavni zakono zastavi, grbuihimniRepublike Srpske, Službeni glasnik Republike Srpske č. 19/92; Zakon

oamblemu Republike Srpske, 23.april 2007;

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard. ofthePresidentofSrpska.svg
http://www.predsjednikrs.net/index.php?option=com. contentgěview=frontpageg.Itemid=18lang=rs

PozNÁMKY

1) Vexilologie č. 146, s. 2825-2831.

2) Vexilologie č. 137, s. 2628.

3) Vexilologie č. 63, s. 1256.

4) Vexilologie č. 161, s. 3161.

5) Vexilologie č. 62,s. 1241.

6) Vexilologie č. 111,s. 2097.

7) Tento model, zmiňovanýjiž ve VEx1LoLocm č. 59, s. 1196, tvořil tmavomodrý list s klenotem královského znaku, na

němžstojí korunovanýlevapodnímžje stuha snázvem státu. V případě Nového Zélandu to vletech 1937-1953 byl název

DOMINION OF NEW ZEALAND, meziroky 1953-2008 pouze NEW ZEALAND.

8) Vexilologieč. 62,s. 1242.

9) Vexilologie č. 130, s. 2467-2468.

10) 0 zrušení státního znaku RS a přijetí náhradního emblému jsme psali již ve Vexilologii č. 151, s. 2935-2936.
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JAROSLAV MARTYKÁN

TURECKÉ POLITICKÉ STRANY A JEJICH SYMBOLY
IV. čás

Předloňské parlamentní volby do Velkého národního shromáždění Turecka dopadly z pohledu
vexilologa tristně - stranické složení parlamentu se nezměnilo, úspěšné politické strany
svou symboliku před volbami ani po nich „neoživovaly“, jak jsme tomu byli svědky před vol-
bami posledními (22. července 2007), a ani mezi stranami, které se v parlamentních volbách
ucházely o získání mandátu (bylo jich celkem 15), se mnoho nových subjektů neobjevilo.

Volby se konaly 12. června 2011 a opět v nich zvítězila Strana spravedlnosti a rozvoje (Adalet
ve Kankilma Partisi, AKP), která sice dostala 49,81 % hlasů a 326 poslaneckých mandátů, ale ne-
jenže nezískala ústavní dvoutřetinovou většinu (chybělo jí 41 mandátů), o kterou tak usilovala,
ale má dokonce o 15 křesel méně než před 4 roky. Takže vítězem se vlastně stala Republikán-
ská lidová strana (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) s 25,86 % odevzdaných hlasů a 135 mandáty,
tedy s nárůstem 23 poslanců proti posledním volbám. Poslední stranou, která překonala neuvě-
řitelnou 10% hranici pro vstup do parlamentu, je Strana národní akce (Milliyetci Hareket Par-
tisi, MHP). Ta ze zisku 14,3 % v r. 2007 spadla na 12,95 % a proti 71 poslancům ve starém má
jen 54 zástupců v novém Národním shromáždění. Žádná z těchto stran svou symboliku, popsa-
nou v předcházejících částech našeho seriálu', nezměnila, a tak jedinou viditelnou inovací, která
ovlivnila výsledek letošních voleb, byl zřejmě jenom nástup charismatického Kemala Kilicda-
rošlua do čela sociálně-demokratické CHP 22. 5. 2010. Jedinou skutečnou změnou je nástup
35 kurdských poslanců, kteří formálně kandidují jako nezávislí, protože jejich mateřská strana —

omezená na provincie s kurdským obyvatelstvem — nemá naději překonat administrativní pře-
kážky pro vstup do parlamentu, pod novým praporem. Ve starém parlamentu stála za 22 nezá-
vislými kandidáty tehdejší Strana demokratické společnosti (DTP), kterou ovšem úřady jako již
tradičně zakázaly. Ještě než se tak 11. 12. 2009 stalo, vznikla 2. 5. 2008 Strana míru a demokra-
cie (Bar1$ ve Demokrasi Partisi, BDP). Jde o levicovou stranu vytvořenou z Hnutí demokratické
společnosti, které mělo stát za nynějšími 35 nezávislými poslanci. Od 21. 4. 2011 je v jejím čele
Hamit Geylani. Stranický emblém? tvoří na žlutém kruhovém poli košatý zelený strom s hně-
dým kmenem, doprovázený nahoře opisem s plným názvem strany BARIS VE DEMOKRASI
PARTISI a dole nápisem se zkratkou v modré barvě. Pod zkratkou je uveden rok založení 2008.
Emblém ve stranických barvách, žluté a modré, je lemován modrou kružnicí, která při jeho vlo-
žení na žluté pole listu vlajky (oBR. 1) odpadá.

Volby potvrdily definitivní propad turecké laické a občanské pravice, jejíž stranyv 80.a90.1e-
tech dominovaly politické scéně země. Kdysi všemocná Vlastenecká strana (ANAP) se dokonce
31. 10. 2009 rozpustila a sloučila se svou bývalou sokyní, Stranou správné cesty (DYP), přejme-
novanou vr. 200S na Demokratickou stranu (Demokrat Parti, DP). Ani spojení však pravici ne-
pomohlo. Jestliže v r. 2007 získala DP 5,4 % hlasů, tak letos to bylo ostudných 0,65 %! Účinkem
se minulo i obnovení Strany správné cesty (Dožru Yol Partisi, DYP) poté, co 5. 5. 2007 tehdejší
vedení DP oznámilo připravované sloučení s ANAP před nadcházejícími volbami (uskutečnilo
se však až po dvou letech). Pravověrní zastánci otce DYP Demirela, vedení Cetinem Ózacikgů-
zem, 28.5.2007 obnovili stranu pod původním názvem i symbolikou; strana přesto u tureckého
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obyvatelstva vr. 2011 propadla — hlas jí dalo pouhých 0,15 % voličů. Stanovy přijaté na 2. mimo-
řádném sjezdu 28. 6. 2009 v článku1 uvádějí, že emblémem strany je se dvěma nohama ve vzdu-
chu vzpínající se kůň.* Emblém ve stranických barvách, červenéa bílé, je uprostřed bílého listu
stranické vlajky (oBR. 2) a tvoří jej červené kruhovépole s bílým koněm ve skoku doprava,stojí-
cím na úzké bílé lince, a s bílou zkratkou názvu strany za krkem koně. Pole je lemováno červenou
kružnicí, kterou v dolní polovině nahrazuje plný název strany DOGRU YOL PARTISÍ, rovněž
provedený v červené barvě. Z ostatních stran laické pravice, o nichž jsme se zmiňovali posledně,
se ve volbách zúčastnily jen Liberálně demokratická strana (LDP), a to rovněž s horším výsled-
kem — 0,04 % (minule 0,27 %), stejně jako reformistická Národní strana (MP), které hlas ode-
vzdalo o něco více voličů — 0,14 %. Symboly těchtotří stran se nezměnily.*

Nacionalistickému směru v turecké politice dominuje již zmiňovaná parlamentní Strana
národní akce (MHP), která ve srovnání s posledními volbami oslabila, stejně jako její odpad-
líci, ale názoroví souputníci — Strana velké jednoty (BBP) a Strana osvícení Turecka (ATP). Za-
tímco prvnísi svůj vliv jakž takž udržela (0,75 %), „osvícenci“ se tentokrát voleb ani nezúčast-
nili.* Byl to však tábor nacionalistů, který ve volbách r. 2011 posílily dvě nové strany. Je to pře-
devším Strana práva a rovnosti (Hakve Egsitlik Partisi, HEPAR), která získala 0,28 % odevzda-
ných hlasů. Dne 4. 9. 2008 ji založil bývalý armádní generál Osman Pamukošlu, proslavený
v bojích s kurdskýmiseparatisty na jihovýchodě země. HEPARusiluje o to, aby turečtí občané
byli svrchovaní, jejich blahobyt se rozvíjel jejich vlastními silami a aby žili v míru. Je hodnocena
jako populistická a nacionalistická, opírající se o kemalismus a sociální spravedlnost; jejími bar-
vami jsou červená, bílá a černá. Stanovy přijaté na 2. řádném sjezdu 16. 1. 2011 popisují ve čl. 1

znak strany takto: na červeném podkladu je uprostřed bílého slunce černý anatolský orel, překrýva-
jící svými křídly slunce. V dolní části znaku je bílý nápis HAK VE ESiITLIK PARTISÍ.* Ve stejné po-
době je používána i stranická vlajka (oBR. 3), která orla na pozadí slunečního kotoučea bílý ná-
zev strany pokládá na červenýlist" Za druhou převážně nacionalistickou stranu je považována
Národnía konzervativní strana (Milliyetci ve Muhafazakar Parti, MMP), založená 3. 3. 2010
Ahmetem Reyizem Yilmazem. Článek 1 stanov k emblémustrany říká následující: na tyrkysově
modré mapě světa jsou od největšího k nejmenšímu napravo seřazeny tři půlměsíce, uvnitř kterých se
nacházejí tři bílé hvězdy. Tři v sobě ležící půlměsíce a tři hvězdy na mapě světa představují koncept
spravedlnosti, pravdy a prosperity, o jehož pochopení usiluje nejen náš milovaný národ, ale lidstvo ce-
lého světa.* Vlajkou strany je pakna bílém listu emblém a podním červená zkratka MMP (oBx. 4).

Obdobně jako v nacionalistickém táboře také mezi nábožensky laděnými politiky hraje do-
minantní roli pouze jedna strana, a to Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP). Jejího konkurenta
islamistickou Stranu štěstí (Saadet Partisi, SP) postihl v uplynulém období rozkol, takže přes
mírný ústup AKPproti výsledkům z r. 2007 islamisté v posledních volbách neposílili. Již od
mimořádného sjezdu SP 11. 7. 2010 vedla vnitrostranická opozice tažení proti svému předse-
dovi prof. Dr. Numanu Kurtulmugovi, kterého chtěla nahradit svým zakladatelem a význam-
nou postavou islamistického politického hnutí Turecka druhé poloviny 20. století Necmettina
Erbakana. Tlaku svých oponentů předseda Kurtulmug nakonec podlehl a 1. 10. 2010 odstoupil
(17. 10. 2010 jej v čele SP Erbakan opravdu nahradil, ale 27. 2. 2011 zemřel). Odstraněný před-
seda Kurtulmusg pak 1.11. 2010 založil s několika kolegy ze SP novou stranu — Stranu hlasu lidu
(Halkin Sesi Partisi, HAS). Její politické zaměření není zatím ukotveno, obecně je považována
za populistickou se silným akcentem na náboženství. Barvami HAS jsou žlutá a modrá. Stanovy
strany přijaté na jejím 1. kongresu 28. 11. 2010 stanoví ve článku 1 následující: Emblémem strany
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je slunce o 15 paprscích apod ním nápis HAS PARTI. Při vyhlášení vzniku nové strany předsta-
vil její zakladatel i emblém slunce v podobě užívané v Osmanské říši, který má znamenat „naši
víru v příchod nového dne, který ohlásí pro celé Turecko příchod nové éry“Emblém se obje-
vujei na vlajce strany (oBR. 5), kterou tvoří světlomodrý list s emblémem, kde jeho zkratku může
nahradit i plný název strany. I když SP" je jedinou neparlamentní stranou, která v letošních vol-
báchzískala více než jedno procento hlasů (1,24 %), ani se ziskem HAS (0,73 %) nedosáhli isla-
misté zisku z r. 2007, který činil 2,3 % odevzdaných hlasů.

Také v levicové části politického spektra Turecké republiky znamenalo posilování zisků Re-
publikánské lidové strany současně odliv voličů od ostatních levicových stran - zisky Strany de-
mokratické levice (DSP — 0,25 %), Komunistické strany Turecka (TKP — 0,14 %) a Strany práce
(EMEP 0,07 %) se ve srovnání s rokem 2007 zhoršily nebo v případě EMEP nezměnily; ale-
spoň se však všechnylevicové strany z r. 2007 do posledních voleb znovu kvalifikovaly. Jejich
vlajky nebyly v případě DSP a EMEP upraveny" jedině komunisté nyní uvádějí novou podobu
svého symbolu. Tradiční emblém tvořený polovinou ozubeného kola se šesti viditelnými zuby,
podloženou kosmo položeným kladivem a pěticípou hvězdou (vše žluté), je nyní položen dopro-
střed červeného listu a doplněn žlutou zkratkou názvu strany TKP (oBR. 6).

PozNÁMKY

1) Vexilologie č. 81 (s. 1687-1693), č. 129 (s. 2433-2444) a č. 150 (s. 2907-2913). Vlajku AKP jsme vyobrazili na s. 2439,

vlajku CHP nas. 2435 a vlajku MHP nas. 2908.

2) tr.wikipedia.org/wiki/Baris ve Demokrasi Partisi
3) www.dyp.com.tr/
4) Vlajka DP je zobrazena nas. 2908, LDP nas. 2910 a MPnas. 2440.

5) Vlajka MHPje popsána nas. 2908, vyobrazení vlajky BBP najdete na s. 2437.

6) http://www.hakveesitlik.org.tr/dosya/tuzuk.pdf
7) http://www.hakveesitlik.org.tr/fotograf-galerisi/dogu-akdeniz-ziyareti-22-24-nisan-2011.html
8) http://mmp.org.tr/images/stories/tuzuk.pdf
9) http://hasparti.wordpress.com/tuzuk/
10) http://www.cnnturk.com/2010/turkiye/11/01/kurtulmusun.partisi.hazir.halkin.sesi/594861.0/ index.html
11) Vlajka SP je vyobrazena nas. 2438.

12) Vyobrazenívlajky DSPlze naléztna s. 2436 a vlajky EMEP na s. 2440.

SUMMARY

Anew version ofthe flag ofthe Communist Party of Turkey (F1G. 6) andflags offive new political par-
ties participating in legislative elections in 2011 have been dealt in this article. All of them are based
ona display ofthe party logo or emblem on a monochromatic flag. While the emblems ofthe True Path
Party (F1G. 2) and the Nationalistand Conservative Party (F1G. 4) superimpose whitefield ofthe party
flags, other parties decided to use one of their party colours for the background. Yellow colour of the
Peace and Democracy Party (FG. 1) belongs to national colours associated with Kurdish population
of the South-East of Turkey while the Rights and Eguality Party has endorsed red as a national co-
lour of Turkey — see F1G. 3. Politically neutral colour of light blueforms a surface of the flag of the Peo-
ple's Voice Party (F1G.S).



3290 VEXILOLOGIE č.167

PETR EXNER

NOVÉ OBECNÍ VLAJKY V ROCE 2012
V roce 2012 byla vydána čtyři rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Miroslavy Němcové, kterými bylo uděleno 169 znaků a 175 vlajek celkem 178
obcím, z toho šesti městům a třem městysům. Slavnostní udělení symbolů proběhla 17. dubna
2012, 25. června 2012 a 26. června 2012. Další se uskuteční až v roce 2013. Seznam měst (psá-
na tučně), městysů (psána podtrženě) a obcí, jimž byly v roce 2012 uděleny vlajky, je uveden
v následujícím přehledu (v závorkáchje zkratka okresu):

RozZHODNUTÍČ. 29 Z 24. ÚNORA 2012
Běstovice (UO), Borovnice (ZR), Hněvkovice (HB), Hrádek (KT), Chlumec (UL), Chlumec
(CK), Chrást (PM), Chyšná (PE), Jankovice (PA), Kejnice (KT), Kocelovice (ST), Krásné Údolí
(KV), Kuňovice (BN), Malé Přítočno (KD), Mirotice (PI), Obora (LN), Polevsko (CL), Pomezí
nad Ohří (CH), Předhradí (CR), Seč (PJ), Středokluky (PZ), Světlá pod Ještědem (LB), Svíd-
nice (CR), Tehov (BN), Úholičky (PZ), Valkeřice (DC), Vlčeves (TA), Zahořany (PZ), Zhoř
(PI), Železná (BE).

RozZHoDNUTÍ Č.33 Z 18. KVĚTNA 2012
Babice (TR), Bečice (CB), Běleč (TA), Blatnice (PS), Borová (SY), Březina (RO), Bystřice (JC),
Častolovice (RK), Černovice (DO), Daleké Dušníky (PB), Dobrkovice (ZL), Dřísy (PH), Hlás-
nice (OL), Horní Beřkovice (LT), Horní Slatina (JH), Horní Štěpánov (PV), Hořičky (NA),
Hostouň (KD), Chabeřice (KH), Chlum (ST), Chotovice (CL), Chudenín (KT), Javorník (BN),
Javorník (UO), Kmetiněves (KD), Kočov (TA), Kolešov (RA), Kozly (CL), Krajníčko (ST),
Kunkovice (KM), Kvítkovice (CB), Kyšice (PM), Lavičné (SY), Lhotice (TR), Lhotka (PR),
Lískovice (JC), Líšnice (PZ), Loučovice (CK), Lovčovice (TR), Luka (CL), Lupenice (RK),
Maršov u Úpice (TU), Máslojedy (HK), Medlice (ZN), Medový Újezd (RO), Mezilesí (PE),
Mezná (TA), Mikulovice (PA), Moravské Bránice (BO), Nadryby (PS), Nerestce (PI), Nespeky
(BN), Nové Dvory (PB), Ohrobec (PZ), Oslov (PI), Ostrov (BN), Ošelín (TC), Otročín (KV),
Ovčáry (ME), Panské Dubenky(JI), Pec (DO), Pernarec (PS), Petrovice I (KH), Plaveč (ZN),
Prádlo (PJ), Prachovice (CR), Ptice (PZ), Rančířov (JI), Rapšach (JH), Sedlice (PB), Skály (PI),
Soběkury (PJ), Staré Hrady (JC), Stružná (KV), Střemošice (CR), Sudislav nad Orlicí (UO),
Suchdol (KH), Těškov (RO), Třebeň (CH), Třebětice (KM), Úlice (PS), Únětice (PJ), Velká
Lhota (VS), Věžnice (JI), Vidnava (JE), Vitějovice (PT), Vranovice-Kelčice (PV), Všetaty
(ME), Vysočina (CR), Zahrádka (PS), Zdětín (MB), Žiželice (LN).

RozZHoDNUTÍ č. 42 Z 4. ŘÍJNA 2012
Adamov (CB), Blažim (PS), Blevice (KD), Čečelovice (ST), Dolany (NA), Dyjákovičky (ZN),
Hlinná (LT), Hořovičky (RA), Hospozín (KD), Chodovlice (LT), Jestřabí Lhota (KO), Kos-
tomlatypod Milešovkou (TP), Lhotkanad Labem (LT), Libhošť (NJ), Lutopecny (KM), Malonty
(CK), Nové Heřminovy (BR), Nové Hutě (PT), Obecnice (PB), Obytce (KT), Podbořanský Ro-
hozec (LN), Popůvky (TR), Rychnov u Jablonce nad Nisou (JN), Semněvice (DO), Silůvky
(BO), Stěžery (HK), Sulkovec (ZR), Teplice (TP), Trubín (BE), Tupadly (KH), Unčín (ZR),
Vidonín (ZR), Vilantice (TU), Vysoká u Příbramě (PB), Znětínek (ZR), Železná Ruda (KT).
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RozZHoDNUTÍ Č. 46 Z 5. PROSINCE 2012
Domoušice (LN), Dubné (CB), Chřenovice (HB), Chvalatice (ZN), Kalek (CV), Klapý (LT),
Mokošín (PA), Mutkov (OL), Ořechov (UH), Račice (LT), Soběsuky (KM), Těně (RO), Valtro-
vice (ZN), Vráto (CB), Všestudy (CV), Vyskeř (SM), Záboří (CB).

Černobílé a barevné vyobrazení vlajek s jejich oficiálními popisy bude publikováno v další části
Vexilologického lexikonu — Vlajky obcí ČR (2012), který vyjde na jaře roku 2013. Publikace bude
obsahovat přehledné tabulky a krátké anglické resumé.

ZA MICHAILEM VLADIMIROVIČEM REVNIVCEVEM
Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva o úmrtí našeho dlouholetého
spolupracovníka a přítele Michaila Vladimiroviče Revnivceva. Roz-
rušila mne do té míry, že jsem vyňal z police několikakilogramovou
složku korespondence s ním a nad dopisy jsem začal na něho vzpo-
mínat. Uvědomil jsem si, že brzy tomu bude 37 let, kdy jsem napsal
na adresu, kterou jsme dostali od našeho berlínského spolupracov-
níka E. Samolewicze. Ten nás upozornil, že v Saratově existuje vexi-
lologický klub, kde je aktivní jakýsi M. W. Rewniwajew. Snad vinou
ruské pošty a částečně i zkomolením jména mé dopisy dorazily na
správné místo určení až v září 1976. Odpověďvšak přišla od deva-
tenáctiletého studenta lékařské fakulty (narodil se 16. prosince 1957 v Saratově) poměrně
rychle. S nadšením přijal naši nabídku spolupráce obou klubů a ještě větší radost měl z ně-
kolika čísel VEXILOLOG1E, která jsem mu poslal na ukázku naší činnosti. Možná právě náš
zpravodaj byl motivací pro Michaila, aby se naučil pasivně česky a mohl rozumět všemu,
o čem jsme ve VExILOLOGII psali. Pro mne to mělo tu výhodu, že od ledna 1978 jsem mu
psal už pouze česky, což mi pochopitelně šlo mnohem lépe než sestavování ruských vět.
O klubu, který nesl název Povolžský vexilologický klub a jehož byl Michail jednatelem,
jsem informoval čtenáře VEXILOLOGIE v květnu 1977. V té době jsmejiž měli v klubovní
knihovně 1. číslo zpravodaje Flag, s jehož obsahem jsme saratovským studentům pomáhali.
Přispěl do něho dokonce Pavel Fojtík, zatímco můj delší příspěvek o zahraničních vexilo-
logických společnostech si musel ještě několik let počkat na otištění v dalším čísle. Situace
s vydáváním zpravodajů byla totiž v tehdejším Sovětském svazu ještě složitější než u nás, ač-
koliv klub studenti ustavili při Klubu mezinárodní družby.

Pro naši VEXILOLOoGII začal Michail psát pravidelně kupodivu až na konci osmdesátých
let. Zpočátku to byly drobnější práce — recenze vlajkové tabule Strany mira (VEX1L0L0-
GIE č. 67), či zprávy o nových symbolech republik bývalého Sovětského svazu. Rozsáhlejší
práce jsme mu otiskli ve VEX1LoL0G11 č. 90 (Z historie symbolů Jižní Osetie napsaná společně
sJ. M. Kurasovem), č. 92 (Z historie dagestánských vlajek) a č. 96 (Z historie vlajek užívaných
na Čukotce). Do jubilejní sté VEXILOLOGIE přispěl Michail statí s českou tématikou. Zamýš-
lel se totiž v ní, zda byla česká vlajka prototypem vlajky prozatímní oblastní uralské vlády.
Do VEXILOLOGIE č. 102 jsme zařadili 1. část Michailova seriálu Vlajky a znaky krajů, oblastí
a autonomních okruhů Ruska. Ta nakonec měla pět částí, přičemž ty poslední jsem už nemu-
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sel překládat. S radostí jsem přijal nabídku Jaroslava Martykána, že bude Michailovy texty
převádět do češtiny poté, co si sním vyzkoušel spolupráci na dvoudílném článku Vlajky tur-
kických národů (VEX1Lo1o0G1E č. 116a 117). Vté době už Michail nepracoval jako vojenský
lékař, ale byl zaměstnán v administrativě saratovské oblasti. Byl členem heraldické komise
této oblasti, inicializoval a organizačně se podílel na návrhu znaku a vlajky města Engels,
staral se o Ruskéstředisko vexilologie a heraldiky, do něhož se přetransformoval Povolžský
vexilologický klub, a udržoval v chodu internetovou konferenci RussoVeks.

I přes tyto časově náročné aktivity dále spolupracoval s naším klubem a psal články pro
náš zpravodaj (poslední příspěvek je připraven k otištění v některém z příštích čísel). Do
zvláštního čísla věnovaného 30. výročí založení Vexilologického klubu (VEXILOLOGIE
č. 123) napsal příspěvek s výstižným názvem „Zpravodaj Vexilologie mi otevřel svět a ovlivnil

můj život“. Vzpomínal v něm, jak ho náš zpravodaj doprovázel ve sněhem zasypané Pečoře,
v kazašské poušti, v uralských a sibiřských lesích i v afghánských a čečenských horách. Své

vzpomínky ukončil vírou, že se všichni dožijeme S50. výročí Vexilologického klubu a zpra-
vodaje VEXILOLOGIE. Bohužel Michailovi seto už nepodaří, protože 23. prosince 2012 pro-
hrál boj se zákeřnou leukémií. m Aleš Brožek

SBORNÍK PŘEDNÁŠEKZ 5. ČNVK

Koncem minulého roku vydala Česká vexilologická společnost ve spolupráci se Střediskem
vexilologických informacíjiž obligátní Sborník přednášek, které byly tentokrát prezentovány
na S. českém národním vexilologickém kongresu v Liberci ve dnech 22.-24. června 2012. Sbor-
níkje věnován památce zakladatele a čestného předsedy ČVS doc. RNDr. Ludvíka Muchy, CSc.
(1927-2012). Na 200 stranách křídového papíru formátu AS přináší plný text 16 přednášek,
včetně komentáře k výstavě Prapory avlajky ve sbírkách Severočeského muzeav Liberci, uspořá-
dané ve spolupráci s ČVS a firmou Libea. Přednášky jsou bohatě ilustrovány barevnými fotogra-
fiemi, kresbami a mapami. Jako již tradičně, sborník je doplněn zprávou o přípravách a průběhu
S. ČNVK, informacemio jeho symbolech a o historii vlajky města Liberce, stejně jako úvodním
a závěrečným slovem předsedy. Pro zahraniční zájemce o tuto publikaci bylo doplněno anglické
shrnutí průběhu kongresu, stejně jako stručné nástiny obsahu jednotlivých přednášek. Členové
ČVS mohouzískat po jednom exempláři sborníku za zvýhodněnou cenu 300 Kč, zatímco pro
další výtisky jim bude již účtována cena pro nečleny, tedy 400 Kč za kus, a to formou mimořád-
ného navýšení členského příspěvku na běžný kalendářní rok. S ohledem na omezený počet vy-
daných výtisků doporučujeme přihlásit se na adrese ČVS co nejdříve. m Výbor ČVS

PROCEEDINGS OF THE S"" CZECH NATIONAL CONGRESS OF VEXILLOLOGY held in Liberec between

June 22 and 24, 2012 are availablefor ourforeign readers. A representative publication of200 pages
has been richly illustratedin colour and written in Czech, but a detailedforeword with short summari-
zation of the congress and summaries ofall 16 lectures delivered have been added in English. Further-
more, symbols of the congress and history ofthe municipalflag of the statutory city ofLiberec are also
dealtin this extraordinary vexillological publication. Ifyou are interestedin obtaining the proceedings,
you are offered them against the payment of USD 25 (for overseas) or EUR 15 (for Europe) in cash to
the address ofthe Czech Vexillological Society. m Board ofthe CVS
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VEXILOLOGICKÁ LITERATURA
WRONA,Jerzy. Przeglad nowych symboli paústwowych [Přehled nových státních sym-
bolů]. Geografia w szkole. 2012, č. 1,s.4-8.
Náš dlouholetý zahraniční člen, působící na fakultě hospodářské geografie Ekonomické uni-
verzity v Krakově, se po několika letech vrátil k problematice nových státních znakůavlajek,
tak jak se v nich promítly změny na politické mapě světa. Ve svém článku v odborném zeměpis-
ném časopise, určeném pro stávající i budoucí učitele zeměpisu, autor podrobně referuje o změ-
nách v symbolice pěti evropských, devíti asijských, sedmi afrických a jedné jihoamerické země,
ke kterým došlo v uplynulém desetiletí. Své podrobné a přitom zajímavě podané informace o no-
vinkách ve státní heraldice a vexilologii samozřejmě doplňuje kratičkým úvodem o základních
pojmech (státní znak a státní vlajka), jakož i o jejich symbolice, zejména s přihlédnutím k as-
pektům politického zeměpisu, tedy zejména demografie a hospodářství. Jejich historické para-
metry pak probírá až u změn jednotlivých symbolů. V závěru konstatuje, že uvedených více než
30 změn státních symbolů, popř. vznik nových (Jižní Súdán, Kosovo), je výsledkem historic-
kých událostí ve společensko-politickém uspořádání daných zemía že změnavlajky není často
spojena se změnou znaku a obráceně. K atraktivitě celého článku přispívají nejen barevná vyob-
razení osmi znakůa jedenácti vlajek, ale i zajímavosti spojené s použitím přírodních prvků jako
rostlin, ptáků, zvířat, ale i staveb apod. ve znacích či na vlajkách zemí, které jsou pro ně typické
již po několik staletí. Českého vexilologa sice potěší, že se Jerzy Wrona v přehledu použité lite-
ratury odvolává z jedné třetiny na články v našem zpravodaji VEXILOLOGIE či na české publi-
kace, zároveň však zamrzí, že obdobné přehledy o změnách ve světové státní vexilologii již od
dob pravidelných článků doc. Muchy v měsíčníku Lidé a země v českých populárně-naučných
nebo dokonce odborných časopisech nenajdeme. Wronův článek proto chápu jako výzvu čes-
kým kolegům navázat na přerušenou tradici. Chopíse jí někdo? -jm-

DAVID, Miroslav. Praporysokolských jednotv župě Budečské: almanach napočest 150.výročí
založení Sokola. Kladno: Sokolská župa Budečská, 2012, 159 s., ISBN 978-80-260-1827-8.
Sokolské jednoty patří mezi spolky, které se neobešly bez svých praporů. Ve stanováchje sice
běžně nepopisovaly, ale pamatovaly na ně vždy příslušným článkem. V něm uváděly nejen právo
na jejich užívání, ale někdy stanovovaly počet praporečníků a další detaily. Po brožuře K. Štur-
sové Prapory Sokola pražského vydané před 20 lety potěší vexilology práce Miroslava Davida.
Starosta Sokolské župy Budečské se pokusil zjistit, které sokolské jednoty na Kladensku užívaly
během své dlouhé historie (např. slánská byla založena již v roce 1865) prapory. Nejprve excer-
poval věstníky své domovské župy, které vycházely v letech 1902 až 1948, a podíval se i do věst-
níků župy rakovnické. Poté se dotazoval pamětníků, hledal v archivech jednot a v muzeích. Vý-
sledkem je atraktivní publikace informující o praporech více než padesáti tělocvičných jednot.
Z nich se do současnosti dochovaly prapory 27 jednot a kupodivu jen třetina je uložena v muze-
ích. Zbylé opatrují většinou obce, kde jednota působila, nebo soukromníci. Z kvalitních barev-
ných fotografií, které M. David pořídil, se dozvíme, v jakém stavu jsou nyní. Podobu nedochova-
ných praporů poznámeze starých fotografií nebo zápisů. Publikaci graficky upravil Josef Ženka
a lze ji zakoupit za 150 Kč na adrese Sokolská župa Budečská, tř. T. G. Masaryka 1391, 272 01
Kladno. Lze si ji i nechat poslat dobírkou a využít k tomu e-mailu zupa.budecska(Gďseznam.cz čite-
lefonního čísla 775 528 740. Přejmesi jen, aby M. Davida brzy následovali další zapálení funkci-
onáři Sokola. Pozornost si totiž zaslouží sokolské prapory z dalších regionů. -abr-
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ZMÝLENÁ NEPLATÍ
Vietnamská vláda se potýká s faux pas
po návštěvě čínského viceprezidenta Si

Ťin-pchinga, který ve středu 22.12.2011
navštívil Hanoj. Vietnamci hostavítali se
špatně vyrobenými čínskými vlajkami,
které namísto pěti hvězd jich nesly šest.
Fotografie školaček vítajících čínského
hosta se špatnými vlajkami vyvolaly
ve Vietnamu rozruch, poznamenala BBC. Oficiální místa záležitost nekomentovala. Nebylo
to poprvé, kdy měli ve Vietnamu problémy s čínskou vlajkou, na níž mají čtyři menší hvězdy
obepínat jednu větší. V říjnu se chybně zobrazená čínská vlajka objevila i ve vysílání televize
VTVI1. Vlajkou se šesti hvězdami vítali čínskou delegaci také před pěti lety v Indii. -jm-

www.novinky.cz/zahranicni/svet/254349-vietnamci-vitali-cinskeho-viceprezidenta-se-spatnymi-vlajkami.html

VLAJKA NOSÍ SMRT?
Indonéští Papuánci se každoročně scházejí, aby si vztyčením
své vlajky, zvané Jitřenka, připomněli výročí vyhlášení nikdy
nenaplněné nezávislosti. Dne 1. 12. 2011, u příležitosti 50. výročí
tohoto aktu, bylo několik účastníků této události ve městě Timika
zraněno střelbou indonéských policistů právě v okamžiku, kdy se
pokoušelo vztyčit svou vlajku svobody vedle vlajky indonéské. Před

půl stoletím lety Papuu opustili nizozemští kolonialisté
a ostrov přešel pod správu OSN, stal se však předmětem|VEXILOLOGIEč. 167, BŘEZEN 2013

sporu se sousední Indonésií, která sijejnárokovala. Po pro-—ZPRAVODAJ ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, 0. S.

blematickém referendu byla roku 1969 západní polovina ISSN: 1211-2615

ostrova Nová Guinea obsazena Indonésií. Odté doby také|Apvgrsa: Ing. Jaroslav Martykán,
trvá ozbrojený boj Papuánců za odtržení od „nových kolo-|Matúškova 14/796, 149 00 Praha 4

nizátorů“. Jejich vlajka byla úředně zakázána a její spontán-  E-ma: vexilologiecentrum.cz
ní vztyčování je trestáno dlouholetým vězením. -jm- WeB: www.vexilologie.cz
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