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VEXILOLOGIE č. 181 3543

DANIEL KováňŘ

HISTORICKÉ ZPRÁVY 0 PRAPORU A BARVÁCH MĚSTA
ČESKÝCH BUDĚJOVIC

K oslavám 750. výročí královského města Českých Budějovic přispěl zdejší okresní archiv mimo
jiné uspořádáním výstavy „Znak, pečeť, vlajka —- Městská symbolika Českých Budějovic v proměnách
času“. V této souvislosti byla věnována pozornost známým, ale i dosud neznámým pramenům, jež
prokazují užívání městských praporů a městských barev od středověku až po naši současnost. O sym-
bolice města byla vydána kniha a samostatně pojednána otázka vývoje budějovické vlajky v regionál-
ním časopise Výběr.' Z těchto prací vychází následující shrnutí.

Budějovický městský praporpatří k nejstarším doloženým v Čechách, přesněji řečeno je druhým
v pořadí, neboť první zmínka o užívání praporu pochází ze západočeskéhoStříbra (1386).* První
zprávu tohoto druhu v Českých Budějovicích nalézámeo patnáct let později: roku 1401 byly z měst-
ské pokladny zaplaceny měšťanu Prundlovi 2 kopy grošů „za praporce neb korouhve“ (pro vexillis seu
banneris), v roce 1406 deset grošů za další „praporec neb korouhev“ V prvním případě není speci-
fikován počet, ale srovnáním cen můžeme dospět k pravděpodobnémučíslu 12. Příčiny jednorázo-
vého pořízení městských praporů se lze jen domýšlet: v roce 1401 mohly tvořit kulisu slavnostního
uvítání krále Václava IV. v Českých Budějovicích, stejně tak pod nimi ale mohl táhnout městský oddíl
při válečné výpravě do Posázaví proti zemskému škůdci Janu Zoulovi z Ostředka anebo při dobývání
západočeského hradu Sokolíka.*

Budějovické prapory tedy už ve středověku mohly plnit funkci vojenskou i ceremoniální, čemuž
neodporuje ani ustanovení ze znakového privilegia, vydaného Vladislavem Jagellonským 7. října
1479. Král tehdy polepšil městský znak a povolil, že může být užíván na korouhvích, praporcích (in
banderiis, vexillis ...), štítech, při slavnostních příležitostech a podobně.*

Obojí účel dokládají rovněž prameny 16. a 17. století. K tažení zemské hotovosti proti Turkům
do Uher na podzim 1543 se připojil také oddíl z Českých Budějovic, k němužpatřil praporečník (fen-
drych), pochodující pěšky „s praporcem““ V pestrých kulisách se obvykle odehrávalo slavnostnívítání
panovnických návštěv: roku 1561 Budějovičtí na počest příjezdu krále Maxmiliána vystrojili velký
žoldnéřský oddíl a pořídili mu nový prapor neznámé podoby; a podobně v lednu 1614, když přijel
do Budějovic císař Matyáš, vyšel mu před bránu vstříc oddíl střelců a měšťanů ve zbrani se střeleckými

| KOVÁŘ, Daniel: Znak, pečeť, vlajka. Městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času. České Budějovice 2015;
TÝŽ: Několik poznámek o městské vlajce a městských barvách Českých Budějovic. Výběr, roč. 52, 2015, s. 85-90.

* NOVÝ, Rostislav: Počátky znaků českých měst. Sborník archivních prací, roč. 26, 1976, s. 391 a 405.
* Státní okresní archiv České Budějovice, Archiv města České Budějovice (dále jen SOkA ČB, AM ČB), kniha č.

S65, Berní kniha pro město a městské vsi 1396—1416, fol. 117b a 153a.
+ ÚLOVEC,Jiří: Příspěvek k dějinám hradu Falkenštejn-Sokolík. Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 120,

2012, č. 3—4, s. 228—233.
S ČELAKOVSKÝ, Jaromír - FRIEDRICH,Gustav (edd.): Privilegia královských měst venkovských v království Českém

z let 1420-1526. Praha 1948, s. 688-690, č. 410.
6 SOkA ČB, AM ČB,Stará spisovna — Chronologická řada, kart. 6, list ze 16. 9. 1543.
" HUYER,Reinhold: Regentenbesuche in Budweis 1265—1895. České Budějovice 1898, s. 16.
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a městskými prapory.* Ozbrojení měšťané s praporem (mitfliegenden Fahn) vítali v březnu 1623 také
knížete z Eggenbergu a generála Marradase.?

Z doby třicetileté války pochází opět několik dokladů o užití praporů za účelem demonstrace vo-
jenské síly. Na počátku stavovského povstání, v době obležení města Matyášem Thurnem, došlo v Bu-

dějovicích k vytvoření ozbrojené jednotky, která v červenci 1618 při slavnostní přehlídce na náměstí
převzala novou korouhev. Najejí výrobu padlo 117 loktů taftu, měla na jedné straně zlatý věnec se
jménemJesus a na opačné straněstříbrný věnec se slovem Maria.'* Nelze tu však hovořit o městském
praporu, jenž by vycházel z heraldické symboliky; Budějovičtí touto korouhví spíše dali okázale najevo
svou katolickou víru. Branný kontext měla veřejná přehlídka budějovického měšťanstva dne 8. října
1631, konaná v důsledku zvěstí o válečném nebezpečí při saském vpádu do Čech; měšťané tehdy
sborově vytáhli pod prapory (mitfliegenden Fahnen) na louku za městem. Na podobné záznamyna-
razímei v jiných českých městech, z jižních Čechje to například Tábor, kde koncem třicetileté války
byl vyvěšován městský praporec při vojenské přehlídce.'*

V poválečné době převládla reprezentativní a ceremoniální funkce praporů, kromě jiného proto,
že v důsledku utvoření stálých armád se sami měšťané už bojových operací přímo neúčastnili.
V červnu 1660 městská rada rozhodla, že mají být koupeny látky (nové dykyty) na zhotovení nového
praporu, jelikož starý „praporec městský již strhaný jest“V letech 1672-1673 si vlastní prapor po-
řídili budějovičtí sládci i některé další cechy a roku 1673 vznikly nové městské prapory (nova vexilla),
pod nimiž představitelé obce kráčeli v procesí u příležitosti svátku Božího Těla.'* Roku 1680 měšťané
vítali císaře Leopolda s prapory (cum vexillis) a v roce 1694 byl „s rozestřeným praporcem“uvítán
nejvyšší purkrabí.'*

Skutečně velkolepou slavností se stala návštěva císaře Karla VI. v Českých Budějovicích v roce
1732. Na náměstí tehdy stálo vyrovnáno 200 měšťanů s červeno-bílým praporem (sambt Roth undt
Weifsen Fahn) a kroměnich také horníci, kteří měli modro-bílý prapor, a ostrostřelci s malým červe-
ným praporcem.'$ Stojí ale za pozornost, že vyúčtování finančních nákladů při této příležitosti za-
hrnovalo rovněž výdaj za zhotovení nového městského praporu z 11 loktů žlutého a černéhotaftu
(vor 11 Ellen gelb- und schwartzen Tafet zum neuen Stadtfahn); látka byla nakoupena od obchodníka
J. K. Játha, třásně k praporu dodal knoflíkář Jan Schunder, měděnoušpic k žerdi vyrobil mědikovec
Ondřej Greilinger a pozlatil ji Antonín Firtmůller.'"" Vzhledem ke značným rozměrům praporu mů-

* SOkA ČB, AM ČB, kniha č. 1964, Kronika T. F. Veselého, pag 193-194.
* SOkA ČB, AM ČB, kniha č. 1963, Kronika Jonáše Katschnera, pag. 86; viz též MAREŠ, František (ed.): Kro-

nika budějovská. Zvláštní otisk z Věstníku královské české společnosti nauk na rok 1921, třída I., s. 43.
10 SOkA ČB, AM ČB,kniha č. 1964, Kronika T. F. Veselého, pag. 206.
11 SOkA ČB, AM ČB, kniha č. 172, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1622-1623, 1629—1632, 1674 a 1675,

fol. 152b.
1? T'HIR, Karel: Hradiště Hory Tábor jako pevnosť v minulosti. Tábor 1895, s. 168.
13 SOkA ČB, AM ČB,kniha č. 179, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1659—1670, fol. 35b.
14 SOkA ČB, AM ČB, kniha č. 1966, KronikaJ. F. Hammerschmidta, fol. 48a; týž fond, kniha č. 180, Kniha zápisů

ze schůzí městské rady 1670-1676, např. fol. 138b.
15 SOkA ČB, AM ČB,kniha č. 186, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1687—1703, fol. 488a.
16 SOkA ČB, AM ČB,kniha č. 1969, Kronika L. B. Schneidera, pag. 598.
17 SOkA ČB, AM ČB,kniha č. 1968, Popis oslav na počest návštěvy Karla VI., fol. 44.
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žeme usuzovat, že mohl viset například na radničním průčelí. Mezi velké slavnosti doznívajícího ba-
roka patřilo 13. dubna 1763 položení základního kamene ke stavbě piaristických škol v dnešní Bis-
kupské ulici; studenti tenkrát nesli v průvodu městský znak a praporce.'*

Z rozmezí 15. až 18. století tedy existují poměrně četné zmínky o užívání městských praporů
v Českých Budějovicích a nelze vyloučit, že v obsáhlém materiálu městského archivu budou zachy-
ceny ještě další. Podobu praporu však neznáme. Pravděpodobněvšak nebyla ustálena - někdy mohl
být na praporu zobrazen městský znak, jeho derivát nebo vybraná figura,jindy se mohlo jednat o
pruhy látky v městských barvách. Doklady o barvách města Českých Budějovic ovšem přicházejí až
v mladších pramenech: jak se zdá, preferovali Budějovičtí kombinaci červené a bílé (stříbrné), což
jsou dominantní tinktury městského znaku. Zároveň jde o barvy zemské, jimiž mohlo město vyja-
dřovat svou příslušnost k rodině královských měst a obecněji k Českémukrálovství.

Indikátorem heraldických tinktur bývají pečetní šňůry. V Českých Budějovicích sloužil k přivě-
šování pečetí hluboko do novověku pergamenový proužek, od druhé poloviny 16.století vytlačovaný
různobarevnými šňůrami.“ Od druhé čtvrtiny 17. věku ale začíná převládat kombinace červené a
bílé! což zároveň časově koresponduje se zmínkami o městských stejnokrojích. Například při saském
ohrožení Čech v říjnu 1631 stáli v branách měšťané odění „v červeno-bílé“ (hat die Bůrgerschaft... wi-
derumb rothweif bei jedem Thor zuwachten),* u příležitosti uvítání císaře Leopolda I. roku 1680 byly
pořízeny červeno-bílé „městské livreje“** Existenci červeno-bílého praporu výslovně dokládá i výše
citovaný kronikářský záznam o návštěvě císaře Karla VI. v roce 1732, ačkoli ve stejné souvislosti na-
cházíme i poněkud matoucí zmínku o nákupu žluté a černé látky na Stadtfahn; může ale jít o písařský
omylči libovůli, neboť látka posloužila nepochybně k ušití císařského, nikoli městského praporu.
Svým způsobem to odpovídá domněnce Františka Miroslava Čapka z roku 1932, že totiž „historická
červenobílá barva města Č. Budějovic“ byla „za Habsburků černožlutou potlačená“+

18 Národní archiv v Praze, Piaristé — provincialát a koleje Praha, kniha č. 302 (staré č. 204), Historia Domus
Scholarum Piarum Bohemo-Budvicensis, Tomus I, 1755-1860, pag. 29-32; SOkA ČB, AM ČB,kniha č. 1969,
Kronika pekařského mistra L. B. Schneidera, pag. 733-737; viz též KOVÁŘ, Daniel: Výstavba českobudějo-
vické rezidence piaristů v letech 1763—1780. Staré Budějovice, č. 4, 2010, s. 53.

1? Poměrněsložitá výtvarná podoba praporce je známa například z Ústí nad Labem kroku 1457: korouhev čer-
vené barvy, uprostřed žlutý kruh, ve kterém je štít zelené barvy a teprve na něm heraldická figura dvouocasého
Iva, jenž má na hlavě helm s klenotem (loďkou) - viz NOVÝ:c. d., s. 392.

"0 Např. šňůra červeno-bílo-žlutá v roce 1563 (SOkA ČB, Cech soukeníků České Budějovice, listina 1/12), čer-
veno-bílo-žluto-zelená z roku 1593 (SOkA ČB, Cech mlynářů České Budějovice, listina I/3) nebo dokonce
modro-zlatá z roku 1609 (SOkA ČB, Cech pekařů České Budějovice, listina I/1). Zejména posledně uvedená
kombinace naznačuje, že barvám šňůry nemusel být v této době přikládán „heraldický“ význam a městská
kancelář použila šňůru, kterou měla k dispozici. Pestrou kombinaci s několikanásobnými proužky červeno-
bílo-žluto-modrýmivykazuje tkanice na listině z roku 1623 (SOkA ČB, Archiv obce Homole).

"i Např. SOkA ČB, Archiv obce Mladé, listina z r. 1636; SOkA ČB, Cech kramářů a kupců České Budějovice,
listina I/2 (1673); SOkA ČB, Cech hřebenářů České Budějovice, listina I/1 (1688); SOkA ČB, Cech koželuhů
a jirchářů České Budějovice, listina I/1 (1675).

2 Viz citaci v pozn. 6.

3 HUYER, Reinhold: Regentenbesuche in Budweis 1265-1895, s. 31.
M SOkA ČB, AM ČB, fondové oddělení 1928—1945, kart. 100, sign. IX/3a.
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Pro 19. století dosud chybějí — lépe řečeno nebyly nalezeny - zcela spolehlivé doklady o užívání
městského praporu či vlajky, ač doba si obecně potrpěla na pořizování praporů a různévlajkoslávy,
zejména s rozvojem veřejného, spolkovéhoa politického života v posledních desetiletích onoho věku.

Obvyklou demonstrací loajality k habsburské monarchii se stalo vyvěšování praporů v říšských bar-
vách žluté a černé, vedle toho se rozvíjelo užívání českých barev bílé a červené, a to jednak v duchu
zemského patriotismu, ale čím dál častěji jako okázalý projev národnostně českého vlastenectví.
Malba na zachovaném ostrostřeleckém terči zachycuje slavnostní otevření nové střelnice v září 1875,
kde na dvou vztyčených terčích vidímevlát prapor žluto-černý a bílo-červený. Těžko říci, zda druhý
znich měl vyjadřovat symboliku zemskou či městskou, která v případě Budějovic splývala; v prostředí
měšťanských ostrostřelců by bylo možno očekávat obojí variantu vysvětlení.

Patrně největší budějovickoufestivitou končícího 19. století byla návštěva císaře Františka Josefa
I. ve městě počátkem září 1895.Ulice a budovy získaly při této příležitosti velkolepou výzdobu,
kterou bohatě prostupovala symbolika vícero druhů: nádražní perón, kde panovník vystupoval
z vlaku, zdobily znaky, prapory a koruny rakouské, české a bavorské, císařovu trasu ulicemi lemovaly
dekorace opět především v barvách rakouských, ale také českých a bavorských. Odpovídalo to pod-
mínkám, stanoveným vyhláškou městského úřadu z 23. července 189$, podle níž směly být k výzdobě
užity pouze černo-žluté, modro-bílé nebo bílo-červené prapory. Zapovězena naopak byla velkoně-
mecká trikolóra.Ústav hluchoněmých se kupříkladu vyzdobil prapory rakouskýmia českými, za-
tímco česká záložna vyvěsila drapérie pouze v barvách českých a stejně tak u vchodu do Besedy
jakožto ústředí českého spolkového života byla vztyčena slavobrána z bílo-červeně pruhovaných
sloupů, dekorovaná bílýmia červenými růžemi. Před Besedoucísaře vítal špalír českých spolků, při-
čemž dámyse ověsily „bělo-červenými stuhami“ Zcela jistě tu nešlo o symboliku městskou, nýbrž
českou, potažmo slovanskou."" Na dekoraci města, včetně praporů a nákupu látek na ně, bylo tehdy
z obecní pokladny vynaloženo neuvěřitelných 32.105 zlatých 80 krejcarů.** Zda se při uvítání mocnáře
v roce 1895 ve výzdobě uplatnily rovněž prapory (vlajky) v barvách města Českých Budějovic, ne-
podařilo se spolehlivě prokázat, spíše tomu tak ale nebylo.*?

Zatímco v jiných srovnatelně velkých městechje užívání barev a praporů doloženo poměrně kon-

tinuálně, zdá se, že v Českých Budějovicích byla tato tradice přerušena v 19. století. Záležitost ožila
víceméně náhodně před druhou světovou válkou, a sice na základě dotazu obchodního řetězce Brouk
8: Babka, který chtěl městskouvlajku využít ve vlastní propagaci. Odpověď, koncipovanou archivářem
Miroslavem Burianem, zaslal městský úřad 13. února 1933: „sdělujeme, že město nemá zvláštní

25 Přípravy a průběh návštěvy popsal KOLDA, Vlastimil: K výročí návštěvy císaře Františka Josefa I. v Českých

Budějovicích. Jihočeský sborník historický, roč. 64, 1995, s. 189—195.
*6 „Zur Beflaggung sind schwarz-gelbe, blau-weifte und weift-rothe Fahnen verwendet werden (dreifarbige Fahnen

důvrfen nicht verwendet werden)“. SOkA ČB, AM ČB, fondové oddělení 1868-1928, kart. 1, sign. I 1/7.
7 Budivoj, roč. 31, 29. 8. 1895, č. 69, s. 2; Die Stadt im Festgewande. Budweiser Kreisblatt, roč. 44, 31. 8. 1895,

č. 70, s. 2; Okrášlení města. Budivoj, roč. 31, 1. 9. 1895, č. 70, s. 6.
28 SOkA ČB, AM ČB, kniha č. 5046, Hlavní kniha vydání 1895, pag. 682 (vydání 28.944 zl. 71 kr. za „Dekorirung

und Beflaggung“ a 3.161 zl. 9 kr. za „Ankauf von Fahnenstoffen“).
9 Za klíčový argument považuji, že archivní dokumenty, vyhlášky ani dobová budějovická periodika se o měst-

ských barvách v této souvislosti nezmiňují. Pouze mimobudějovické noviny (Die Presse, Politik, Troppauer
Zeitung) přinášejí zmínku o praporech v městských barvách (Stadtfarben), což mohlo být způsobeno ne-

správným výkladem nebo neznalostí redaktorů. Za upozorněnívelice děkuji panu Ing. Aleši Brožkovi.
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vlajky“, městské barvy se podle tohoto vyjádření tehdy sho-
dovaly se státní trikolórou, neboť vycházely z nedávno upra-
veného znaku. O další čtyři roky později si městské
zastupitelstvo vyžádalo dobrozdání archiváře Burianao histo-
rických barvách Českých Budějovic. Nejspíše na základě lis-
tiny soukenického cechu z roku 1563, která má pečeť Obr. 1: Jednoduchý návrh budě-
přivěšenou na šňůře červeno-bílo-žluté, archivář usoudil, že jovické vlajky z roku 1965,
šlo o barevnou kombinaci, kterou tehdy město užívalo (jde vzniklý ve spěchu během pří-
ostatně o základní tinktury městského znaku). Na základě to- pravy slavnostního průvodu k
hotozjištění archivu byly potom 30. listopadu 1937 červená, oslavám 700 let města. Státní
bílá a žlutá schváleny zastupitelstvem jako oficiální barvy okresní archiv České Budějovice.
města. Červeno-bílo-žlutou trikolóru kritizoval zdejší vlas-
tivědný pracovník a autor drobné brožurky o budějovickém znaku František Miroslav Čapek, který
by spíše přivítal přizpůsobení městských barev barvám státním, tedy červené, modré a bílé!

Z okolností jednání v letech 1933 a 1937 je zřejmé, že městská vlajka se v té době nepoužívala a
ani neexistovalo povědomío jejím užívání v minulosti. Burianovi nejspíše unikly zmínky, porůznu
roztroušené v archivním materiálu 15.—18. století, a tak pouze podal resultát: „zda se v našem městě
užívalo při slavnostech praporce, jako tomu bylo na příklad v Praze, nepodařilo se zjistiti“3*

Schválení červeno-bílo-žluté městské
trikolóry vlastně vyznělo do ztracena.
Barvy se v praxi nepoužívaly, a předsta-
vitelé města zřejmě ani neprojevili zájem
o obnovenívlajky. Doba přinášela jiné
starosti. Za blíže nezjištěných okolností
se vobdobí těsně po druhé světové válce
začalo uplatňovat spojení červené a žluté
barvy, které najdeme například v hla-
vičce formuláře domovskéholistu z roku
1947.Když se potom v roce 1955 za-
váděly nové tabulky s orientačnímičísly
domů, byly pro ně jakožto městské

Obr. 2: Čelo průvodu při oslavách 700 let Českých Bu- barvy výslovně vybrány červená a
dějovic v září 1965 — pravděpodobně první masové žlutá.** (Takto zbarvené číselné tabulky
užití městských vlajek a praporů. Fotografie ze sbírekJi- pak označovaly domyaž do začátku 21.
hočeského muzea v Českých Budějovicích. století, kdy je nahradily červeno-bílé;

30 SOkA ČB, AM ČB,fondové oddělení 1928-1945, kart. 100, sign. IX/3a; týž fond, kniha č. 2903, Kniha zápisů
ze schůzí městského zastupitelstva 1937, zápis o 11. schůzi dne 30. 11. 1937, bod 29.

3! ČAPEK, František Miroslav: Ztratily se národní barvy čili Odyssea městského znaku. Jihočeské listy, roč. 44, 29.
10. 1938, č. 85, s. 5.

* SOkA ČB, AM ČB, fondové oddělení 1928—1945$, kart. 100, sign. IX/3a.
3% Viz např. SOkA ČB, osobní fond Vojtěch Jaromír Pucherna (nezprac.).
 SOkA ČB, Městský národní výbor České Budějovice, Zápis o 14. schůzi rady MěNV z 22. 6. 1955, s. 12: „...

Tabulky pro číslování doporučujeme zhotoviti v barvách města t. j. žlutý podklad a červená písmena“.
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magistrát se tak neúmyslně vrátil k barvám, jež lze s velkou pravděpodobností považovat za histo-
rické.) Červeno-žlutá barevná kombinacese ujala natolik, že paradoxně — a samozřejmě zcela nehe-

raldicky — pronikla i do městského znaku: na odznacích ze šedesátých let anebo na dopisních
hlavičkách národního výboru ze sedmdesátých let 20. století vidíme věže, hradbu a Iva v tinktuře
žluté (zlaté) namísto správné bílé (stříbrné). Tento heraldický lapsus nacházíme dokoncei na prů-
kazkách Klubu přátel Českých Budějovic ještě z počátku devadesátých let 20. století.

Velkou příležitostí k opětnému zavedení městských praporů (vlajek) se staly oslavy 700. jubilea
Českých Budějovic v roce 1965. V souvislostis jejich přípravou se ze zcela praktických důvodů vy-
nořila otázka podoby městské vlajky, která měla být použita k výzdobě a ve slavnostním průvodu.
Materiály přípravné komise obsahují jednoduchý náčrtek vlajky o dvou pruzích s poznámkou,že na-
hoře má být žlutá a dole červená (Obr. 1).Zdá se, že právě v jubilejním roce 1965 byla v této podobě
poprvé ve větší míře na veřejnosti uplatněna — množství těchto praporů zavlálo ve slavnostním záři-

jovém průvodu,jímž jubilejní oslavy vrcholily (Obr. 2).Poté veřejný zájem o budějovickou vlajku
opět na nějaký čas pominul, zato byla v tomto mezidobí poprvé podchycena odbornou literaturou:
jedná se o klasickou knihu Karla Lišky a Ludvíka Muchy, kteří na základě sdělení Karla PletzerazJi-
hočeského muzea popsali, že „vlajka má dva vodorovné pruhy, žlutý a červený. Nyníse všakjiž delší dobu

neužívá“7
O správnou podobu městských symbolů a možnosti jejich užívání se začali představitelé Českých

Budějovic zajímat po listopadové revoluci, nejpozději v roce 1991, za primátora Ing. Jaromíra Talíře.

Jeho nástupce Ing. Miroslav Beneš krátce po usednutí do primátorského křesla uložil vedoucímu od-

boru vnitřních věcí, aby zajistil obnovení městské vlajky. Co se týče její podoby, vycházel městský
úřad jednakz citované Liškovy a Muchovy knihy, jednak pověřil budějovického výtvarníka Alexan-

dera Dubského vypracováním alternativních návrhů. S dalšími variantami přispěl do diskuse okresní
konzervátor a předseda Klubu přátel Českých Budějovic Karel Kakuška. Celkem v období 1994-
1996 vznikly přes tři desítky návrhů, takřka výhradně kombinujících barvy červenou a žlutou, avšak

v různém uspořádání: dělení vodorovnéi svislé, různě velký počet vodorovných, svislých i šikmých
pruhů(tři a více), vlnovky, dělení vlnovkou, mřežování a podobně. Konzervátor Kakuška prosazoval

nejprvetři žluté zvlněné pruhy, běžící z levého horního do pravého dolního okraje listu, a sice jako

symboltří věží ve znaku a zároveň Nejsvětější Trojice. Řešení považoval za výrazné, ale současně oje-
dinělé, nezaměnitelné s vlajkami jiných měst. Dalším Kakuškovým nápadem bylo vodorovné dělení

listu, vjehož spodní polovině měly být žlutýi červený pruh, zatímco v horníbílé poloviněštítek s go-
tickým znakem. Karel Kakuškaa jiní prosazovali spíše nové řešení vlajky, mimojiné proto, že dosa-

vadní žluto-červenábyla totožná s vlajkami jiných měst — Prahy, Olomouce a Znojma.
V březnu 1996 vedoucí odboru vnitřních věcí Úřadu města Českých Budějovic Pavel Hájek při-

pravil do připomínkového řízení dvanáct vybraných variant, které předložil k posouzení odborníkům,

zabývajícím se historií a heraldikou. Byli to: ředitel okresního archivu Dr. Vlastimil Kolda, numismatik

35 SOkA ČB, Městský národní výbor České Budějovice (nezprac. fond), spisy z přípravy oslav a zápisy ze schůzí

přípravného výboru 1959—1965.
36 Tamtéž, popis řazení slavnostního průvodu; průvod s vlajkami zachycuje fotografie ze sbírek Jihočeského

muzea v Českých Budějovicích (otištěna ve Výběru č. 1/2015, s. 45 a v citované publikaci Znak, pečeť, vlajka

nas. 178).
37. LIŠKA, Karel - MUCHA, Ludvík: Klíč k našim městům. Praha 1979, s. 48, 237 a příloha. Informace autoři

převzali z Vexilologie č. 32-33, s. 525, kde byla uvedena i další literatura.
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Jihočeského muzea Dr. Jiří Chvojka, konzervátor Karel Kakuška a pražský heraldik Dr. Pavel R. Po-
korný. Zejména na základě vyjádření prvních dvou zmíněných dospěl odbor vnitřních věcí k závěru,
že z hledisek vexilologických ani estetických není nutno vnášet do vlajky žádné nové prvky a že je
nejvhodnější ponechat vlajku v jednoduchéa čisté podobě, jak ji publikovala autorská dvojice Liška
a Mucha. Argument, že vlajku ve stejné podobě užívají jiná města, neobstál, „neboť občané města Č.
Budějovic a další návštěvníci jistě pochopí, že např. na historické radnici na nám. Přemysla Otakara
II. je vyvěšena vlajka našeho města a nikoliv jiného“

S ohledem na doklady, předložené okresním archivem, rada města Českých Budějovic 21. srpna
1996 konstatovala, že městskouvlajku tvoří žlutý a červený pruh v poměru 1 : 1 (poměršířky a délky
2:3). Obor vnitřních věcíji následně zapracoval do závazné vyhlášky č. 19/1998 o městských sym-
bolech, schválené zastupitelstvem 13. března 1997.% Vyhláška zároveň stanovila podmínky užívání
vlajky či praporu, které bylo volné v případě městských orgánů a městem zřizovaných a spravovaných
organizací, u ostatních právnických a fyzických osob potom vázané na předchozí souhlas Rady města
Českých Budějovic.

Staronová městská vlajka byla slavnostně vyvěšena na průčelí radnice v rámci Slavností fontány
dne 26. září 1996 v půl deváté večer. Veřejnostiji vzletnými slovy představil primátor Miroslav Beneš.
Odté doby vlajka stabilně zdobí radniční fasádu — dnes společně s vlajkami Jihočeského kraje, České
republiky a Evropské unie — ale najdemeji také na dalších obecních budovách, jako jsou sídla magis-
trátu v Kněžskéa Jeronýmově ulici, plavecký stadion a Sportovní hala.

Vyhlášku z roku 1997 nahradila novela, schválená zastupitelstvem 26. května 200$ s účinností od
17. června téhož roku (č. 6/2005). V ní ještě přetrvala podmínka předchozího souhlasu rady s uží-
váním vlajky „neměstskými“ subjekty, což se ale změnilo o půl roku později další novelizací: vyhláška
z 10. listopadu 200$, účinná od 1. prosince (č. 9/2005), již nevyžaduje souhlas rady —- budějovickou
městskou vlajku lze tedy dnes užívat volně, na důstojnost užití pouze dozírá odbor vnitřních věcí ma-
gistrátu.*?

ADRESA AUTORA: PHDR. DANIEL KOVÁŘ, STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 40, 370 21 ČESKÉ

BUDĚJOVICE, DANIEL.KOVAR(© CESKEARCHIVY.CZ

SUMMARY
As the flag ofthe South-Bohemian town of České Budějovice (Budweis in German) belongs to the ever
oldest historically proved in Bohemia (1401) it is elaborately discussed in this article by a historian
from the State district archives. There are many documents confirming the existence of a municipal ve-
xillum or bannersince the 15th century andits military and/or ceremonial function butits appearance
or even colours used have been not credibly supported with evidence. Probably, it was not consolidated
in the early period. Sometimes, the municipal arms could be embroidered on thefield ofa neutral colour,
at another time it could be stripped banners made of then municipal colours, i.e. white and red. The
sources about them are of a later period. It seems that the townspeople preferred the combination of

38 SOkA ČB, Sbírka soudobé dokumentace — nezpracovaná část, složka podkladů k návrhu městské vlajky; SOkA
ČB, Magistrát města České Budějovice, zápisy ze schůzí městské rady a zastupitelstva 1994-1997.

? Vyhlášky č. 19/1998, 5/200S (ruší vyhl. 19/1998), 6/2005 a 9/2005 autorovi poskytla kancelář primátora;
v době přípravy článku byly dostupné rovněž na internetových stránkách města.
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red and silver (white) colours since the 17th century when both the seal-twines and municipalliveries
in red and white were acguired. However, as the municipal colours of České Budějovice are identical

with Bohemian ones, the German population preferred the usage of Imperial black and yellow flags on

several festivities, the emperor“s visits especially. It is also necessary to take to the consideration that

any separate use of Czech colours of white and red was not allowed in Hungary-Austria for a long

period. Thus, we cannot decide if the national Bohemian or municipal Budweiser colours were used

when the Imperial and red-white flags were hoisted simultaneously in the late ofthe 19th century. Due
to the newly defined municipal arms, the municipal assembly approved the red, white and yellow for
city colours on 30 November 1937. However, this tricolour was not used in practice, much less in the

form of a flag. On the contrary, the red and yellow colours were preferred after the WWII when a mu-
nicipal property had to be simply marked. In the 1970s, the red-yellow combination prevailed in local

badges or town-hall“s letterheads where the correct white colour of towers, city walls and the lion de-

picted in the municipal arms were wrongly replaced with yellow. According to the post-war tradition,
the actual appearance of the municipal flag was established by the city ordinance No. 19/1998 on the

city symbols approved by the city assembly on 13 March 1997 -— two egual horizontal stripes ofyellow

over red on the flag in the 2:3 width-to-length ratio.

ALEXANDER NIKODIMOVIČ BASovV

SOUČASNÉ VOJENSKÉ NÁMOŘNÍ VLAJKY
EVROPSKÝCH ZEMÍIII

MALTA
Ačkoliv dlouhou dobu koráby a galéry Řádu maltézských rytířů pluly pod červenouvlajkou s

bílým křížem, po získání nezávislosti roku 1964 se jako válečná vlajka používástátnívlajka. Další ná-

mořnívlajky Malty byly ustaveny až v roce 1992 nařízením o vlajkách. Válečnou vlajkou zůstala státní

vlajka tvořená dvěma svislými pruhy, bílým a červeným,s jiřským křížem v horním rohu. Čelenová

vlajka je čtvercová, bílá se širokým červeným lemem, v němž v každém rohua cípu je bílý maltézský
kříž. Uprostřed bílého pole je velký jiřský kříž. Služebnívlajku lodě maltského válečného námořnictva

nepoužívají. Služební vlajka se na lodích Řádu maltézských rytířů při plavbě nepoužívala ani v mi-

nulosti; vztyčovala se pouze při slavnostních příležitostech nebo jako signálnívlajka.

PORTUGALSKO
Vlajky válečného loďstva Portugalska se v průběhu času často měnily. Začátek jejich moderní po-

doby však můžeme klást do 30.let 19. století. Právě tehdy, v letech 1830 — 1834, získaly vlajky krá-

lovského námořnictva současný design. Válečnouvlajku tvořil modrý žerdový pruh a bílé pole, se
znakem s korunou na styku pruhů. Čtvercová čelenovávlajka byla bílá s modrým lemem a se znakem

s korunou ve středulistu. Bílá služební vlajka ve tvaru dlouhého plamene z poloviny 18. století byla
doplněna modrým polem u žerdi. V říjnu 1910 se Portugalsko stalo republikou. Novástátní vlajka

přijatá 30. června 1911 se stala zároveň válečnouvlajkou. Její podobu stanovila speciální komise na
základě vlajky republikánskéstrany. Válečnouvlajku tvoří dva svislé pruhy, zelený a červený, v poměru
3:5. Na styku pruhůleží starobylý portugalský mořeplavecký symbol- armilárnísféra vysoká polo-
vinu šířky vlajky se štítem historického znaku uprostřed. Čtvercová čelenová vlajka je červenáse ze-
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leným lemem širokým osminu šířky listu s emblémem z válečnévlajky uprostřed. Služebnívlajka v
podobě plameneje červená se zeleným polem u žerdi zaujímajícím dvě pětiny délky vlajky.

ISLAND
Modrá vlajka Islandu s červeným, bíle lemovaným křížem, kterou potvrdil dánský král, vznikla

19. června 191$, kdy Kristián X. podepsal královský výnos ze dne 22. listopadu 1913. V roce 1919
byla vytvořena nevelkáflotila pobřežnístráže, jejíž lodě podle dánského vzoru používaly státní vlajku
se dvěma cípy. Poměr stran listu včetně cípů byl stanoven na 18 : 32, délka cípů pak 12/32 délky listu.
Šířka ramen kříže 2/18 šířky vlajky, šířka lemu 1/18 šířky listu. Po získání nezávislosti dne 17. června
1944 se vlajka stala oficiálním námořním symbolem ozbrojených lodí. Válečné námořnictvo Island
nemá.

ADRESA AUTORA: ALEXANDER NIKODIMOVIČ BASOV, A/JAščik 39, 220023 G. Mrysk, BĚěLoRUsko, BASOVFLAG(G9YANDEX.RU

Z ruštiny přeložil, ilustracemi opatřil a k otištění ve Vexilologii připravil Ing. Petr Exner

SUMMARY

Naval flags ofthree minor European navies are presented in this part of our series. Although, red flags
bearing the Maltese Cross of the St John Knights were hoisted for centuries on its galleys and vessels
after the island gained independence in 1964 the national flag became the war ensign of Malta; since
1992, those old Maltese symbols appeared in the corners of the jack. No masthead pennant is used in
the Maltese fleet. Modern models ofthe Portuguese fleet arose in 1830-1834 in blue and white colours.
After Portugal was declared republic in 1910 and a new state flag was adopted on 30 June 1911, it si-
multaneously became the war ensign and also the bowspritflag and the streamer were determined. As
Iceland has no military navy, the coast guard symbol from 1919 has been shown only.

NOVÉ VLAJKY
NOVÉ VLAJKY ANGLICKÝCH HRABSTVÍIII

RUTLAND
Dne 9. listopadu 2015 byla do vlajkového registru Spojeného království Velké Británie a Severního

Irska oficiálně zanesena vlajka anglického hrabství Rutland. Heraldickou vlajku tvoří zelený list o po-
měru stran 3:5. Uprostřed listu je žlutá podkova se sedmi zelenýmiotvory pro hřebíky (na polovině
podkovy blíže k žerdi se čtyřmi, na druhé se třemi otvory). Po celé ploše vlajkového listu je rozmístěno
13 žlutých žaludů v pěti řadách (3+2+3+2+3). Vzhled vlajky vychází ze znaku Rady hrabství Rutland
(Rutland County Council) a jako vlajka Rady byla zavedenajiž 1. května 1950. Teprve 9. listopadu
2015 však Rada hrabství Rutland souhlasila se zrušením autorských práv k tomuto designu a umož-
nila, aby vlajka byla veřejně použitelná jako symbol Rutlandu. Zlatá podkova na zeleném poli je tra-
dičním znakem hrabství nejméně od roku 1784 a připomíná tradici, podle níž museli hodnostáři
cestující přes jeho území odevzdat na zámku ve městě Oakhamu podkovu. Zelená symbolizuje ze-
mědělský charakter hrabství a žaludy připomínají rozsáhlé lesy, které kdysi jeho území pokrývaly.
Rovněž odkazují na název města Oakham, administrativního centra hrabství, a svou drobností při-
pomínají skutečnost, že Rutland je nejmenší anglické hrabství.

JOSEF HUBKA
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SOUČASNÉ VOJENSKÉ NÁMOŘNÍ VLAJKY
EVROPSKÝCH ZEMÍ (III)

PORTUGALSKO
válečná vlajka čelenová vlajka

v v
2:3 1911 1:1 1911

pruhy v poměru 3: 5 lem je široký 1/8 délky listu
armilární sféra má průměr 1/2 šířky vlajky

služební vlajka

1911
pruhy v poměru 2: 3

MALTA ISLAND
válečná vlajka vlajka pobřežní stráže

2:3 1964 9:16 1919 (1944)

čelenová vlajka pruhy vpoměru 7:1:2:1:21
cípy jsou dlouhé 3/8 délky listu

Ae] 1992

Válečné lodě nepoužívají služebnívlajku. Island nemá válečné námořnictvo.
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6. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

Společná fotografie účastníků kongresu

SYMBOLY6. ČESKÉHO NÁRODNÍHO VEXILOLOGICKÉHO KONGRESU

RUTLAND STAFFORDSHIRE
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STAFFORDSHIRE
Středoanglické hrabství Staffordshire (Region West Midlands) používalo v důsledku neexistence

své vlajky heraldickou vlajku rady hrabství. Tvořil ji list tvořený dvěma vodorovnými pruhy, modrým
a žlutým, v poměru 1:2. V modrém pruhuje žlutý levhart symbolizující svrchovanost hrabství, ve
žlutém červená krokev se žlutým uzlem u vrcholu. Červená krokev na zlatém štítě pochází ze znaku
rodu Staffordů. Uzel, zvaný též staffordský, je starověký místní symbol známýjiž více jak tisíc let. Je
také zmíněn v mottu Staffordshire - „THE KNOT UNITES“.

V březnu 2016 proběhlo hlasování občanů hrabství, které uspořádal anglický Vexilologický institut
o dvou návrzích na vlajku hrabství. Kroměvlajky rady hrabství, kterou navrhla Staffordshirská rada
hrabství (Staffordshire County Council, SCC), se hlasovalo o vlajce navržené zástupci Skupiny staf-
fordshirského dědictví (Staffordshire Heritage Group, SHG). Ze 777 účastníků 566 hlasovalo pro
návrh SHG. Tak se novou vlajkou hrabstvístal žlutý list s červenou krokví vycházející z druhé poloviny
žerdového a vlajícího okraje s vrcholem na horním okraji listu a se žlutým staffordským uzlem v hrotu
krokve. Vlajka byla zanesena do registru vlajek Spojeného království dne 28. března 2016.

PETR EXNER

ZDENĚK VELEBNÝ

ZPRÁVA 0 6. ČESKÉM NÁRODNÍM VEXILOLO0GICKÉM
KONGRESU

V Ústí nad Orlicí se od 24. do 26. června 2016 uskutečnil pod záštitou hejtmana Pardubického
kraje Martina Netolického a za podpory města Ústí nad Orlicí 6. český národnívexilologický kongres.

Vpátek 24. června v odpoledních hodinách hosty přivítala a zaregistrovala Darina Seidl, ředitelka
firmy Velebný 8x Fam s.r.o. Po ubytovánív prostorách internátu Střední školy uměleckoprůmyslové
proběhlo slavnostníuvítání na orlickoústecké radnici, kde proslovy pronesli starosta města Petr Hájek,
předseda České vexilologické společnosti Ing. Jaroslav Martykán, prezident mezinárodní federace
vexilologických společností FIAV Michel Lupant a organizátor kongresu Zdeněk Velebný, majitel
firmy Velebný 8: Fam.

Petr Hájek uvítal hosty na půdě města a Zdeněk Velebný kromě poděkování za podporu hejtma-
novi Pardubického kraje, pod jehožzáštitou se kongres konal, a starostovi, zdůraznil, že se vedle čes-
kých účastníků kongresu zúčastňují i reprezentanti vexilologických společností z Belgie, Gruzie,
Německa, Slovenska a Srbska. Zároveň tlumočil pozdravy Davida F. Phillipse, zástupce vexilologické
společnosti z USA, který byl nucen ze zdravotních důvodů před začátkem kongresu Českou republiku
opustit a vrátit se domů.

Po pohoštění na radnici zpestřeném babiččinými buchtami a moravským vínem a po krátké pro-
hlídce města účastníci kongresu pokračovali neformálním posezením.

Po snídania slavnostním vztyčení vlajek před budovou Výzkumného ústavu bavlnářského pro-
běhla druhý den prohlídka dílny firmy Velebný 8: Fam na výrobu parament (církevní zboží) a šitých
a aplikačních vlajek. Poté se účastníci kongresu přesunuli do konferenčního centra Orange 8 Green,
kde po oficiálním zahájení kongresu byl uveden první blok přednášek. Moderovaljej Ing. Petr Exner
a jako prvního uvedl Ing. Aleše Brožka. Ten seznámil přítomné s výsledky bádání o pražských spol-
kových praporech v pražských archivech. Zatím se mu podařilo najít bezmála 200 barevných kreseb
praporů, které spolky musely předkládat úřadům, pokud chtěly svůj symbol užívat. Následoval PhDr.
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Miroslav Hus ze Západočeského muzea v Plzni. Nejprve seznámil přítomné s historií dosud nezná-
mého spolku c. k. vysloužilců z Blatnice a jeho praporu a poté se podrobněji věnoval praporům ra-
kousko-uherských veteránských spolků. Posledním přednášejícím byla Zuzana Červenková
z Náchodu, majitelka licence Ministerstva kultury ČR na restaurování uměleckořemeslných kultur-
ních památek z textilu. Ve svém příspěvku nastínila problematiku péče o poškozenéhistorické pra-
pory, vysvětlila rozdíly v přístupu při restaurování, renovaci či zhotoveníkopie a přiblížila restaurování
dvou odlišných typů praporů (veteránskéhoa válečnického praporu z Egern-Kreuth v Bavorsku a ce-
chovního praporu z Nepomyšle u Žatce).

Před obědem se hosté vydali na prohlídku dalších prostorů společnosti Velebný 8 Fam, kde mohli
zhlédnout širokou paletu výrobků zahrnujících ruční, klasickou strojní a automatovou výšivku. V od-
poledních hodinách následovala výroční schůze České vexilologické společnosti, na které byl zvolen
nový výbor, v jehož čele stanul Ing. Petr Holas.

Souběžně se schůzí byl pro zahraniční účastníky a nečleny ČVS uspořádán výlet do Litomyšle,
kde navštívili zámek, piaristický kostel s vyhlídkou, kolejí a klášterními zahradami.

Ve večerních hodinách již za vedení nově zvoleného předsedy proběhl v prostorách Měšťanského
pivovaru v Hylvátech slavnostní večer, na kterém byly proneseny projevy zahraničních hostů Michela
Lupanta a Mamuky Gongadzehoa byla udělena řada ocenění. Kongresové oceněníza zásluhy o čes-
kou vexilologii obdržel Ing. Petr Exner, čestná uznání získali Mgr. Jiří Eichler a Josef Hubka, oba za
dlouholetou práci v České vexilologické společnosti, Ladislav Likler za dlouholetou podporu činnosti
ČVS a firma Velebný a Fam za organizaci 6. českého národního vexilologického kongresu. Čestnou
vlajku České vexilologické společnosti obdržel Mamuka Gongadze za osobní příspěvek ke spolupráci
gruzínských a českých vexilologů a Ing. Ladislav Hnát při příležitosti osmdesátých narozenin, které
nedávnooslavil.

Třetí den proběhly dva závěrečné bloky přednášek. První blok, moderovaný Ing. Alešem Brožkem,
byl věnován vexilologii ve světě. Nejprve pohovořil Mamuka Gongadze o gruzínské komunálníve-
xilologii. Zmínil tradiční gruzínskou heraldiku, současné územní symboly a na příkladu tvorby sym-
bolů municipalit oblasti Kachetie osvětlil činnost Státní heraldické rady při Parlamentu Gruzie, kde
je místopředsedou. Na něho navázal Martin Barnabáš Šaliga, student katedry středoevropských studií
Filosofické fakulty UK v Praze, přednáškou o maďarské „vlajce s dírou“, vlajkou s arpádovskými pruhy,
sikulskou vlajkou a vlajkou fotbalového spolku slovenských Maďarů. Následoval Ing. Jaroslav Mar-
tykán, který nejprve podal přehled vlajek federálních států Somálska a po přestávce určené na občer-
stvení moderoval poslední blok. V něm informovali Ing. Petr Exner s Josefem Hubkou o posledních
třech mezinárodních vexilologických kongresech ve Washingtonu, Rotterdamua Sydney a o vlajkách
a praporech, které na nich viděli. Poté vystoupil PhDr. Petr Sokol, PhD., politolog a pedagog
z CEVROInstitutu, s přednáškou o vlivu symbolů politických stran na podobu státních vlajek. O
novinkách ve světové vexilologii na závěr pohovořil Josef Hubka.

Po oficiálním ukončení kongresu nově zvoleným předsedou Ing. Petrem Holasem proběhlo slav-
nostní spuštění vlajek. V odpoledních hodinách se účastnící kongresu odebrali k domovům. Každý
z nich si na památku odvážel kongresovou vlaječku, kongresový odznaka tašky s propagačními ma-
teriály města Ústí nad Orlicí a místních firem.

The congress was organized between 24 and 26 June 2016 in a cosy town of Ústí nad Orlicí in Eastern
Bohemia by the Czech Vexillological Society and the hosting company "Velebný % Fam". On the eve of
the official opening, Petr Hájek, mayor of this district centre, received the participants of the congress
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atthe town hall and welcomed them. Together with Zdeněk Velebný, chief organizer, Jaroslav Martykán,
president of CVS, and Michel Lupant, president of FIAV, he toasted to the success of this important
event in the history of Czech vexillologists. A short sight-secing walk through the town centre and an
informal seating of the congress participants in a local pub closed the program of the first congress day.
On 25 June 2016 afestive ceremony of the hoistingflags ofthe Czech Republic and the 6th Czech Na-
tional Congress of Vexillology in front ofthe hosting company “sfacility commenced the daily program.
After a short visit to the workshops for a machine-operated production of sewn and applied flags and
liturgical vestments the official opening of the congress took place at the congress venue. Three lectures
(Banners of Societies in Prague by Aleš Brožek, The Bannerof the Still Unknown Veterans Club from
Blatnice in the Context of the Banners of Austrian-Hungarian Veterans Associations by Miroslav Hus
and How to Take Care of the Damaged Historical Banners by Zuzana Červenková) were delivered. A
visit to other premises belonging to the hosting company "Velebný e%» Fam" where Zdeněk Velebný in-
formed participants about manual, classical mechanical and automated embroidery applied on various
banners and robes produced by hisfirm was very interesting. After a tasty lunch held in the Youth Home
of the High School ofDecorative Arts in Ústí nad Orlicí the members ofthe Czech Vexillological Society
gathered to their regular annual meeting that was extended by the election of a new Board. In the me-
antime, the guests from inland and abroad were invited by the hosting company to the neighbouring
town of Litomyšl for a sightseeing tour to see a famous chateau, the Piarists church and enclosed cloister
gardens. The rich Saturday “s program was enclosed in the Citizens“ Brewer in the Hylváty municipal
guarter where a festive gala-dinner was served. The most honourable foreign guests of the congress, Mi-
chel Lupant and Mamuka Gongadze, chairman of the State Heraldry Council to the Parliament of
Georgia presented their greetings to the organizers and participants of the congress and held toast to
its successful continuation. Petr Holas, the newly elected president of CVS handed over awards granted
by the Czech Vexillological Society to its members for an extraordinary contribution to Czech vexillology
(to Petr Exner, Jiří Eichler, JosefHubka, Ladislav Likler and Zdeněk Velebný). Finally, memorial table
flags of CVS were presented to Mamuka Gongadze for his personal contribution to the co-operation of
Georgian and Czech vexillologists and to Ladislav Hnát on the occasion of his 80th birthday. On Sun-
day, 26 June 2016, six lectures were delivered by Mamuka Gongadze (Territorial Vexillology in Geo-
rgia), Martin Barnabáš Šaliga (Hungarian Flags), Jaroslav Martykán (Federal Member States of
Somalia), JosefHubka together with Petr Exner (International Congresses of Vexillology), Petr Sokol
(Symbols and Colours ofPolitical Parties and Their Reflection in the National Flags) and JosefHubka
(New Flags). An official farewell of congress participants was conducted by Petr Holas who thanked
to all who contributed to the success of the just closed extraordinary event of Czech vexillologists. After
the Czech National and the Congress flags were solemnly lowered it became clear that the 6th Czech
National Congress of Vexillology was over. Long live the next one in 2020!

SYMBOLY 6. ČESKÉHO NÁRODNÍHO VEXILOLOGICKÉHO
KONGRESU

Vlajku 6. českého národního vexilologického kongresu jsem navrhl v návaznosti na symboliku
vlajek předchozích kongresů, vztahující se jak k vexilologii, tak i místu konání kongresu. Vlajka kom-
binuje barvy a klín české vlajky a barvy a pruhy orlickoústeckévlajky (tři vodorovné pruhy, modrý,
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bílý a modrý, se znakem města uprostřed). Tvoří ji modrýlist s bílou žerdovou vidlicí vycházející
z prvnítřetiny horního a dolního okraje listu, v ní je červenávidlice široká třetinu šířky bílé vidlice.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Červenou vidlici tvoří římské číslice V a I značící pořadové číslo
kongresu.

Emblém kongresu je odvozen z podoby vlajkového listu umístěného do tradičního kruhového
pole, které je orámováno černým opisem s texty „6. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KON-
GRES“ nahoře a „ÚSTÍ NAD ORLICÍ24. — 26. 6. 2016“ dole. Emblém existuje v barevném, šedém
i pouze černobílém provedení.

Emblém jsem použil i při tvorbě netradičních jmenovek v podobě odznaků -— placek se spínacím
špendlíkem, které účastníci obdrželi spolu s dalšími kongresovými materiály při zahájení kongresu.

PETR EXNER

A basic shape of the congress flag refers to the traditionally used blue triangle that is typical for the
Czech Nationalflag while used colours are derived from that of the municipal flag of the town of Ústí
nad Orlicí — three vertical stripes of blue, white and blue. A narrow red pall resembles Roman numerals
of V and I and stands for the order number of the congress.

-: DOPIS PŘEDSEDOVI ČVS

S velkým potěšením jsem se již potřetí zúčastnil českého vexilologického
kongresu ve funkci prezidenta Mezinárodní federace vexilologických společ-
ností. Svou první účast si velmi dobře pamatuji. Bylo to v roce 2004, když byl
kongres zorganizován v Plzni. Prohlédl jsem si město, navštívil výstavu vexilo-
logických publikací ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňskéhokraje a přede-
vším plzeňský pivovar, kde se vyrábí Pilsner Urguell, po němž se jmenuje
oblíbené belgické pivo! Následovala Přibyslav a 4. český národnívexilologický
kongres, kdy jsem navštívil místní muzeum, prohlédl si městečko a zúčastnil se

recepce na radnici. Hodně jsem si užil prohlídku Muzea požární ochranya pra-
porů vněm vystavených. Letos se mi podařilo opět přijet do České republiky a

být mezi účastníky 6. českého národního vexilologického kongresu. Odnesl jsem si spoustu zážitků
z malebného města, litomyšlského zámku, z přijetí na radnici a z exkurze ve firmě Velebny 8: Fam.

A

Na každém z těchto tří kongresů jsem byl velmivřele přijat organizátory a představiteli měst. Oce-
nil jsem program připravený místními členy ČVS. Z návštěv muzeí a výstav jsem měl vždy nejlepší
dojem. Využil jsem možnost přátelsky si pohovořit s vexilology. A závěrečné bankety, vždy s hezky
vyzdobenými stoly, které byly pastvou pro oči, obsahovalytolik dobrot!
S poděkováním České vexilologické společnosti, jejímu předsedovi a organizátorům Michel Lupant,
prezident FLAV

NAŠE ÚČAST NA 6. ČNVK

O konání6. českého národního vexilologického kongresu jsme se dověděli začátkem letošního
roku z pozvánky, kterou nám spolu s dalšími zahraničními vexilology zaslal předseda ČVS Jaroslav
Martykán. Hlavním důvodem k účasti na kongresu pro nás byl jeho navrhovaný program, možnost
setkání s kolegy a sdílení novinek i obecných znalostí. Také jsme chtěli využít příležitosti získat zku-
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šenost s organizováním takové akce, což pro nás bylo mimořádně důležité, protože jsme zrovna or-
ganizovali 1. gruzínskou národní heraldickoua vexilologickou konferenci, připravovanou na konec
září 2016. Proto oceňujeme, že kongres byl dobře připraven, byl pestrý svým rozsahemasolidní ob-
sahem prezentací. Místo konáníbyl výtečné pro krátké přednášky, které dovolovaly skutečný přímý
kontakt v diskusi s ostatními účastníky.

Bylo také hodněpříležitostí získat kontakty s kolegy mimo program kongresu, počínaje přátelskou
atmosférou při přijetí starostou Ústí nad Orlicí na radnici, přes slavnostní vztyčování vlajek až po
skvělou společenskou večeři v restauraci a s ní spojené předávání ocenění některým účastníkům.
Opravdu působivá byla návštěva rodinné firmy Velebný 8: Fam, zabývající se vyšíváním praporů a
šitím vlajek. Účastníci kongresu dostali unikátní příležitost seznámit se s tvorbou ručně vyšívaných
praporů a šitých vlajek, prohlédnoutsi četné nádherné ukázky nástěnných emblémů, erbů, odznaků
a historických uniforem, stejně jako dokonale vyšívaných církevních ornátů, seznámit se s technikou
automatického strojového vyšívání, nášivek a šití.

Pro zahraniční účastníky kongresu byl připraven báječný výlet do města Litomyšl a zejména do
jeho monumentálního renesančního zámku, postaveného vletech 1568-1581. Zámecký komplex byl
vr. 1999 zahrnut na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Město se nám představilo i

jako rodiště českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany, stejně jako sídlo tzv. „Portmonea“-
muzea umělce a spisovatele Josefa Váchala, umístěného v domějeho obdivovatele Josefa Portmana,
který ve svém domě shromáždil Váchalovy nástěnné malby a malovaný nábytek.

Na závěr bychom rádi řekli, že jsme se setkali s přátelským přijetím ostatními účastníky, zaujalo
nás složení programu i jednotliví přednášející na 6. ČNVK a využili tak plně příležitosti, kterou nám
účast na kongresu dala. Rádi bychom poděkovali jeho organizátorům zato, že se rozhodli toto setkání
uspořádat a umožnili nám cítit se na něm báječně. Absolutně splnilo naše očekávání a smysl naší
účasti.
V. Sardžveladze a M. Gongadze ze Státní heraldické rady při Parlamentu Gruzie
Z angličtiny přeložil J. Martykán

ZPRÁVA ZE 45. VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Vreprezentační místnosti školícího centra Orange-Green Softv Ústí nad Orlicí se dne 25. června
2016v rámci 6. ČNVK konala za účasti pouhých 16 členů společnosti její 45. výročníčlenská schůze.
Zahájil ji předseda Ing. Jaroslav Martykán konstatováním, že schůze je usnášení schopná, protože se
z ní písemně omluvil jen jeden člen a pozvánka na ni byla rozeslána ve stanovené lhůtě všem členům
společnosti. Program byl zahájen volbou volební a návrhové komise; protože se však bude v souvi-
slosti se zanesením společnosti do rejstříku podle požadavků nového občanského zákoníku pořizovat
i zápis, byli zvoleni dva jeho ověřovatelé.

Místopředseda ČVS Josef Hubka seznámil členskou schůzi s činností společnosti a jejího výboru
v minulém roce, přičemž tradičně začal informovat o splnění úkolů uložených výboru poslední vý-
roční členskou schůzí vr. 2015. Aktualizace stanov společnosti ve smyslu nové zákonné úpravy byla
předložena této členské schůzi, stejně jako byla zajištěna programová účast na 6. českém národním
vexilologickém kongresu, v jehož rámci schůze probíhala a který byl zahájen 24. června 2016 přijetím
účastníků starostou Ústí nad Orlicí na místní radnici.

ČVSivuplynulém roce v souladu se stanovami prohlubovala a podporovala šíření znalostío vlaj-
kách a praporech a vyvíjela odbornou vexilologickou činnost, zejména pak aktivní prací P. Exnera,
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P. Fojtíka a Z. Svobody v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny. Svou vysoce
kvalifikovanouprací se kolegové podíleli na vydání pěti rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny,
jimiž bylo uděleno 107 znaků a 121 vlajek celkem 122 obcím ČR. Poslání společnosti v tomto smyslu
také naplňuje vydání čtyř čísel zpravodaje Vexilologie, jakož i monografické ročenky Vexilokontakt

pro naše zahraniční kolegy s názvem Regional Symbols of Russia (Part IV), publikované při příleži-
tosti 26. mezinárodního vexilologického kongresu v Sydney; pokračovaly i soukromé vydavatelské
aktivity K. Černého, P. Exnera, J. Hubky a B. Zilynského. Rovněž byly pravidelně aktualizovány we-
bové stránky ČVS a podle uzavřené dohody průběžně archivovány Národní knihovnou ČR,stejně
jako Historický ústav AV ČR bibliograficky zpracovával náš zpravodaj. Vystoupením A. Brožka v
ČT 24k 50. výročí kanadské vlajky, k aktivitám kolem změny novozélandskévlajky a na téma 95. vý-
ročí naší vlajky, jakož i osobní účastí Z. Svobody jako odborného poradce na akci Kanceláře prezidenta
republiky k vyvěšení husitských vlajek na Pražském hradě ve dnech $.6. - 6.7.2015 pokračovala v loň-
ském roce i odborná osvětová a poradenská činnost vůči veřejnosti; aktivně na veřejnosti vystupoval
také plzeňský člen K. Černý. Jednatel P. Holas a další funkcionáři odpověděli v loňském roce na ně-
kolik desítek dotazů občanů, institucí a firem, týkajících se správného vyvěšovánívlajek a praporů
nebo dotazů najejich určení, popř. symboliku. Tradiční bohatá mezinárodní výměna publikací a spo-
lupráce s obdobnými společnostmiv zahraničí vyvrcholila vloni účastí dvou členů výboru P. Exnera
a J. Hubky na 26. mezinárodním vexilologickém kongresu a na Valném shromáždění Mezinárodní
federace vexilologických společností v Sydney. V průběhu kongresu byl P. Exner jako již třetí člen
ČVS oceněntitulem „Fellow of the Federation“ Pokračovala rovněž úzká a dlouhodobá spolupráce
s českýmivýrobci vlajek a praporů, zejména společnostmiLibea, s.r.o. z Liberce a Velebný a Fam. z
Ústí nad Orlicí, která se ujala organizace a zabezpečení6. českého národního vexilologického kon-

gresu vr. 2016.
Jediným negativním poznatkem zprávy je trvající pokles členské základny České vexilologické

společnosti, která měla k 31. prosinci 2015 celkem 7$ individuálních a sedm kolektivních členů z
Česka, sedm individuálních členů ze Slovenska a osm z ostatníciziny. Celkem měla ČVS na konci r.

2015 90 individuálních členů, což je o šest méně než na koncir. 2014. I když ve čtyřech případech
bývalí členové svou zapomnětlivost napravili zpětným obnovením členství v r. 2016, přesto je pokles
individuálních členů na pováženou. Také odchod brněnské společnosti Alerion, s.r.o. z řad kolektiv-
ních členů nás mrzí.

Za nepřítomného hospodáře přednesl zprávu o hospodaření ČVS vr. 2015 a návrh jejího rozpočtu
nar. 2016 Ing. Petr Exner. Konstatoval, že díky úsporám v plánovaných nákladech, jakož i vyšším než
očekávaným příjmům, skončil finanční rok 2015 přebytkem Kč 3.806,-, přičemž skutečné výdaje
ČVSvtomto roce činily Kč 26.554,- a skutečné příjmy Kč 30.360,-. S ohledem na zvýšení poštovného
od 1.5.2016, vyšší náklady na grafickou přípravu zpravodaje a možné náklady na zapsání společnosti
do rejstříku podle podmínek NOZ jsou navrhované výdaje rozpočtu na r. 2016 vyšší než loňské a
činí Kč 36.603,-. Protože dosud nebyl ukončen proces úhrady členských příspěvků na r. 2016, jejich
celkovou výši, jakož i výši ostatních možných příjmů, pouze odhadujemeve výši Kč 28.880,-. Pokud
by mělo být rozpočtovaných výnosů a nákladů dosaženo, činil by schodek hospodaření Kč 7.723,-.
I když by plánovaná ztráta měla být bezpečně pokryta z přebytků předchozích let, výbor věří, že
efektivní kontrolou nákladů a získáním nových členů se ji podaří minimalizovat. Revizor Ing. Ladislav
Hnát provedl kontrolu účetnictví ČVS,nezjistil závad a navrhl schválení hospodaření ČVS: po účetní
stránce bez výhrad a vyslovení absolutoria hospodáři Mgr. Pavlu Fojtíkovi.

V dlouho očekávaném bodu jednání pak formou prezentace přes projektor seznámil jednatel Ing.
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Petr Holas účastníky členské schůze s výborem navrhovanými změnamitextu Stanov ČVS, které jed-
nak vyplývají z nového občanského zákoníku, jednak je zpřehledňují ve smyslu zákoníkem stanovené
úpravy, resp. vycházejí z poznatků s jejich uplatňováním v období od poslední úpravy před šestilety.
Po nutném objasňování různých právních i formálních detailů textu byly změny schváleny 15 z 16
účastníků schůze.

V diskusi k předneseným zprávám se účastníci vyjadřovali zejménake klesajícímu počtu aktivních
členů ČVS, účastnících se členských schůzí, a k otázkám snižující se členské základny společnosti,
jakož i k narůstající liknavosti s placením členských příspěvků. Některá opatřeníjiž byla zapracována
do novelizace stanov, další příjme nový výbor. Aktivní propagace existence a činnosti ČVS by měla
být morální povinností každého jejího člena!

Návrhová komise po diskusi připravila následující Usnesení 45. výroční členské schůze, které bylo
následně jednomyslně schváleno.

I. Výročníčlenská schůze schvaluje
a) zprávu o činnosti ČVS vr. 2015
b) zprávu o čerpání rozpočtu ČVS vr. 2015
c) návrh rozpočtu nar. 2016

II. Výročníčlenská schůze schválila změnu Stanov ČVS, vyplývajících z nového občanského
zákoníku.

III. Výroční členská schůze bere na vědomízprávu revizora ČVS.

IV. Výroční členská schůze ukládá výboru, aby při výzvě k úhradě členských příspěvků byli čle-
nové upozorněni na důsledky neplacení podle článku 3, odst. 2 stanov.

V následující tajné volbě členská schůze pod vedení předsedy volební komise K. Černéhozvolila
členy výboru ČVS na funkční období 2016-2020Ing. Aleše Brožka, Mgr. Jiřího Eichlera, Ing. Petra
Exnera, Mgr. Pavla Fojtíka, Ing. Petra Holase, Josefa Hubku a PhDr. Zbyška Svobodu, revizorem čČvs

pak Ing. Ladislava Hnáta.
Po skončeníčlenské schůze se poprvé sešel výbor ČVS. Na návrh Ing. Aleše Brožka byl předsedou

jednomyslně zvolen Ing. Petr Holas. O obsazení dalších funkcí rozhodl výbor následovně: místo-
předseda a výkonný redaktor Vexilologie — Ing. Aleš Brožek, jednatel — Mgr. Jiří Eichler, tajemník pro
kongresovou činnost — Ing. Petr Exner, knihovník- Josef Hubka, předseda redakčnírady Vexilologie
-— Ing. Jaroslav Martykán (není členem výboru). Na funkci hospodáře byl navržen nepřítomný Mgr.
Pavel Fojtík, s čímž dotyčný vyslovil na další výborové schůzi souhlas.

Připraveno s využitím výroční zprávy a laskavým souhlasem jejího autora J. Hubky.
-JM-

VEXILOLOGICKÁ LITERATURA
TE[8] jit [E] PB [WA tlas ofNational Flags and National Emblems ofthe World, Beijing Press: Car-
tographic Publishing House, 2014, vydání 4, red. Yin Weiyao, formát 14 x 21 cm, 172 s., cena 28
CNY, ISBN 978-7-5031-7153-6.
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Vletech 2013 a 2014 se v Číně objevila nová vydání knihy, která představuje vlajky a znaky zemí
současného světa. Je napsána v čínštině a její anglický titul zní: Atlas ofNational Flags and National
Emblems ofthe World (česky Atlas státních vlajek a znaků světa). Kniha obsahuje vyobrazení vlajek
a znaků 194 zemí, fyzické mapy těchto zemí, stejně jako náčrtky usnadňující lokalizaci dané země
na mapě příslušného světadílu. Poslední stránka představuje vlajky osmi mezinárodních organi-
zací.

Kniha uvádí mj. název státu v čínštině i angličtině, rozlohu země, počet obyvatel a hlavní město.
Vedle ilustrace vlajek se zde nalézají i jejich rozměry (poměršířky k délce). Práce uvádí základní po-
dobu i symboliku vlajek a znaků, jakož i nejdůležitější informace týkající se zeměpisu a kultury jed-
notlivých zemí. Ačkoliv je práce v čínském originále, tak zvláště její ilustrativní stránka (pečlivé
vypracování zcela aktuálních kreseb vlajek i znaků) může v určité míře zajímat i evropské vexilology.

Pro zajímavost uvádíme (v překladu do polštiny, zpracovaném mou spolupracovnicí Yin Rong-
ming) ukázky z knihy, které se týkají symbolů Číny a Česka. Vedle určitých nepřesností, zvláště ve
vztahu k českému znaku, text uvádíme doslovně.

ČÍNA - Vlajka je červenás pěti hvězdami,jejíž vzhled symbolizuje jednotu čínského národa. Čer-
vená barva znamená revoluci, žlutá — světlo komunismu. V levém horním rohu se nachází pět zlatých
pěticípých hvězd. Velká hvězda představuje Komunistickou stranu Číny, čtyři malé hvězdy znamenají
společenské třídy existující v době vzniku Čínské lidové republiky: dělníky, rolníky, drobné měšťan-
stvo a vlastenecké kapitalisty. Jeden z cípů každé malé hvězdy je pootočen ve směru středu velké
hvězdy, což symbolizuje jednotu čínského revolučního národa pod vedením KS Číny, rovněž jako
podporu čínskéholidu této straně. Podoba vlajky byla vybrána výběrovou komisí z více nežtřítisíc
návrhů podaných obyvateli. Poprvé byla vlajka vztyčena na stožár na náměstí Tchien-an-men 10.
října 1949 Mao Ce-tungem.

Uprostřed znaku se nachází pět zlatých hvězd, které osvětlují náměstí Tchien-an-men. Centrální
část znaku obtáčejí obilné klasy a ozubené kolo. Náměstí Tchien-an-men je kolébkou Hnutí 4. května,
stejně jako místem, kde byla vyhlášena Čínská lidová republika. Toto náměstí symbolizuje revoluční
duch čínského národa i obrození Číny. Ozubené kolo a obilné klasy představují dvě nejdůležitější
společenské skupiny, dělníky a sedláky. Pět hvězd vyjadřuje jednotu čínského národa pod vedením
Komunistické strany Číny.

ČESKÁ REPUBLIKA - Vlajka obsahuje tři barvy, modrou, bílou, červenou. Na levé straně vlajky
se nachází modrý trojúhelník, na pravé dva symetrické lichoběžníky: bílý nahoře, červený dole.
Modrá, bílá a červená jsou tradičními a Čechy neobyčejně milovanými barvami. V Čecháchjsou čer-
vená a bílá považovány za národní barvy. Bílá označovala posvátnosta čistotu, symbolizující touhu
českého národa po míru. Červená dodává odvahu a bojovného ducha v dobách protivenství osudu,
což symbolizuje oddanost českého národa nezávislosti a blahobytu vlasti. Modrá barva byla převzata
ze znaků Moravy a Slovenska.

Česko má dva státní znaky: velký a malý. Velký znak je rozdělený na čtyři pole. V levém horním
rohu a v pravém dolním se nacházíbílý lev s korunou na červeném poli; symbolizuje Čechy. V pravém
horním rohu se nachází bílo-červená orlice na modrém poli, která představuje Moravu. V levém dol-
ním rohu je vidět černouorlici s korunou a bílým půlměsícem na žlutém poli — symbol Slezska. Znak
představuje regiony tvořící kolébku dnešního Česka — Čechy, Moravu a Slezsko. Malý znak má tvar
štítu, v němž se na červeném poli nacházílev se zlatou korunou.

JERZY WRONA

Z polštiny přeložil Jaroslav Martykán.
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RŮZNÉ

ING. LADISLAV HNÁT OSMDESÁTILETÝ
Dne 12. června 1936 se v Plzni narodil dlouholetý revizor naší společnosti a náš milý kolega. Už

od předškolního věku měl rád mapy a zeměpisné atlasy, s kterými ho seznámil otec a starší bratranci.
Později začal sbírat mince. S koncem války se mu otevřel svět vlajek. Do té doby znal jen říšskou
(jak zněl oficiální název) vlajku, protektorátní a SS. Nynína vlastní oči viděl vlajky osvoboditelů a ty
si neuměle maloval. Během gymnaziálních studií se začal zajímat o volby v Evropě a jejich výsledky
si vystřihoval. Po maturitě vystudoval obor zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v
Praze. Následující práce v podniku zahraničního obchodu mu umožnila rozšíření sbírky mincíi zna-
lostí o vlajkách. Pramen cizích mincí mu však vyschnul, když byl v období normalizace zaměstnán
v místním hospodářství. O to víc se věnoval vlajkám.

V časopisu Lidé a země začal sledovat sérii článků o novýchstátních vlajkách od L. Muchy (Muchova
kniha "Vlajky a znaky zemísvěta" stejně jako Ivanovovy "Flagi gosudarstv mira" se stala základem jeho
příruční odborné knihovničky). Ve zmíněném zeměpisném časopisu našel odkaz na Vexilologický klub
při OKD Praha 3. Okamžitě do klubu vstoupil, poznal vněm mnoho podobných nadšenců a vexilologií
se začal zabývat systematičtěji. Klubovní zpravodaj mu prokázal neocenitelnou pomoc. Z vděčnosti
do něj napsal článek o barmskýchvlajkách, s nimiž se setkal v letech 1966 až 1970, kdy byl v Barmě
obchodním delegátem. V roce 198$ se stal členem výboru a ve výboru pracoval až do odjezdu do služby
v zahraničí r. 1990 (zástupce obchodního rady na velvyslanectví v Ruské federaci 1990-91, obchodní
rada a 1. tajemník na velvyslanectví v Lotyšsku 1991-1996, vicekonzul na velvyslanectví v USA 1997-
2000). Po návratu v roce 2001 se opět zapojil do činnosti
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klubu, resp. společnosti a ČVS ocenila jeho zásluhy čestným
uznáním v roce 2012.

Odr. 2004 se aktivně zúčastňuje českých národních ve-
xilologických kongresů, v roce 2013 přednášel o národní
vlajce Lužických Srbů na mezinárodním vexilologickém kon-

gresu v Rotterdamu poté, co o 81let dříve seznámil německé
kolegy s touto vlajkou v Berlíně. Často je vídán nasetkáních|Web: www.vexitologie.cz

a kongresech partnerských organizací v zahraničí (Lucca a
Berlín v r. 2005, Ingolstadt 2008, Drážďany 2010, Londýn|Redakční rada: Ing. Aleš Brožek,

2011, Bolatte a Cieszyn 2012, Rostock 2013, Varese 2014). Mor. Jiří Eichler,

V posledních letech se zabývá symbolikou vlajek českých|mg. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík,

aevropských politických stran (netají se,že ho inspiroval jak ng. Petr Holas,ekautor těchto řádků, tak M. Schměger). V roce 2011 vydal|ng. Jaroslav Martykán (předseda),

brožurku "Barvy a loga stran Europarlamentu 2009 - 2014" PAbe byžek konec:

sponzorovanou společností Libea. Články stoutotematikou|Grafická úprava: Karel Kolman
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přispěl i do Vexilologie. Čerstvým a podnětným zážitkem se
na 6. ČNVK stalo Ladislavu Hnátovi setkání s naším novým
členem, politologem Petrem Sokolem, spoluautorem knihy
"Eurostrany", z níž čerpal. Začali už spolupracovat a novope-
čený osmdesátník nám vzkazuje: nikdy není pozdě! A my mu
držíme palce, aby byl stále zdravý a mohl uskutečnit všechny
své vexilologické plány. Arzeš BROŽEK
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