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JAROSLAV MARTYKÁN

TURECKÉ POLITICKÉ STRANY A JEJICH SYMBOLY
V. část

Jako tradičně před parlamentními volbamise na politické scéně Turecka v poslední doběobjevila
řada nových politických stran, aby se 7. června 2015S utkaly o přízeň voličů ve volbách do Velkého
národního shromáždění. Tyto nové subjekty se do předvolebního boje vydaly pod svými svébytnými
symboly, stejně jako některé ze stávajících politických stran vsadily na změnu své image a v rámci
„modernizace“ upravilyi svou vnější symboliku. Na hlasovacím lístku se objevilo celkem dvacet stran,
které splnily zákonné podmínky, a jejich symbolice se tedy budeme věnovat v našem stručném pře-
hledu.

Ze jmenovaných dvaceti politických stran jich třináct vzniklo před posledními volbami vr. 2011
a kandidovalo v nich, popř. i ve volbách vr. 2007. Pouzetři z nich však změnilypřed volbami vr. 2015
svou symboliku. Pro pořádek si připomeňme, kde jsme současnou podobuvlajek zbývajících deseti
stran již publikovali. Vlajku Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP), která získala 40,87 % odevzdaných
hlasů a 258 mandátů v parlamentu, najdete ve Vexilologii č. 129, s. 2438-9, zatímco vlajku druhé v po-
řadí Republikánské lidové strany (CHP, 24,95 % a 132 mandáty) najdete ve stejném čísle zpravodaje
na s. 2435. Strana národní akce (MHP, 16,29 % a 80 mandátů) vzhled své vlajky sice aktualizovala,
uveřejnili jsme ji však již ve Vexilologii č. 150, s. 2908. Další ze „starých“ stran se již do parlamentu
neprobojovaly, a tak uvádíme pouze procento odevzdaných hlasů: Strana štěstí (SP, vlajka ve Vexilo-
logii č. 129, s. 2438) kandidovala v tzv. Národníalianci se Stranou velké jednoty (BBP, vlajka tamtéž
na s. 2437) a získala 2,06 % odevzdaných hlasů, Strana nezávislého Turecka (BTP), jejíž vlajku jsme
otiskli ve Vexilologii č. 129, s. 2442, obdržela 0,21 % odevzdaných hlasů, zatímcovlajku Strany de-
mokratické levice (DSP, 0,19 %) najdete tamtéž, ale na s. 2436. Levicová kurdská nacionalistická
Strana práv a svobod (HAK-PAR), jejíž vlajku jsme publikovali ve Vexilologii č. 150, s. 2911, získala
0,13 % odevzdaných hlasů, zatímco zbývající tři politické strany nezískaly ani jedno promile hlasů.
Aťje to již pravicová nacionalistická Národnístrana (MP, 0,04 %), s jejíž vlajkou jste se mohli seznámit
ve Vexilologii č. 129, s. 2440, krajně levicová Komunistická strana (KP, 0,03 %) s poslední variantou
svého symbolu zmíněnou ve Vexilologii č. 167, s. 3289 (obrázek na s. 3287) nebo středopravicová
Strana vlasti (YURT-P, 0,02 %) propagující turecký nacionalismus, jejíž vlajku jsme představili našim
čtenářům ve Vexilologii č. 129, s. 2442.

Jak jsmejiž zmínili, tři politické strany — shodou okolností hlásící se kpravému středu - své symboly
před posledními volbami upravily. Demokratická strana (Demokrat Parti, DP) svůj emblém, po-
psaný ve Vexilologii č. 150, s. 2908 a uvedený v příloze na s. 3485 jako Obr. 1, nyní klade doprostřed
bílého listu.* Ani tato změna však dědičku bývalých silných stran turecké pravice, Vlastenecké
(ANAP)a Strany správné cesty (DYP), nezachránila od další katastrofy, po 0,65 % vr. 2011 získala
podporu jen 0,16 % hlasujících občanů Turecka. Stejný osud potkali její vr. 2007 obnovenou „matku“
Stranu správné cesty (Dožru Yol Partisi, DYP), která nezískala ani polovinu hlasů jako v r. 2011
amuselase spokojit|se 0,06 % odevzdaných hlasů. Od neúspěchuji neochránila ani změna sym-
boliky; i když stanovy v článku 1 nadále definují emblém strany jako vzpínajícího se šedého koně, který
má dvě přední nohy ve vzduchu, v praxi se používají jen bílá písmena DYP na červeném kruhovém
poli lemovaném červenou linkou přerušenou dole plným názvem strany (Obr. 2). Na bílém listu
pak emblém tvoří vlajku DYP.* Jedině Liberálně demokratická strana (Liberal Demokrat Parti,
LDP), s jejíž charakteristikou jsme seznámili naše čtenáře ve Vexilologii č. 150, s. 2909, se může radovat
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z toho, žeji stejný zisk 0,06 % odevzdaných hlasů vrátil mezi dvacet nejdůležitějších stran Turecka.
Zda-li tomu však napomohla změnavlajky, která nyní klade modro-bílý stranický emblém (Obr. 3)
doprostřed bílého listu* místo jeho promítnutí do podobyvlajky, lze oprávněně pochybovat.

Mezizcela novými účastníky volebního klání nejlépe uspěla Lidová demokratická strana (Hal-
klarm Demokratik Partisi, HDP), levicová strana vyznávající demokratický socialismus, která byla
založena 12. srpna 2012 jako politické křídlo Lidového demokratického kongresu, sdružujícího četná
levicová hnutí s pro-kurdskýmipostoji. Jejich politici dosud ve volbách vystupovali jako nezávislí
kandidáti, aby nemuseli bojovat s neskutečnou 10 % bariérou pro vstup do parlamentu. Tím, že
vr. 2015 kandidovali jako jediná strana, podařilo se jim získat podporu 13,12 % voličů a dostat se
poprvé do parlamentu, ve kterém mají 80 křesel. Tímto krokem zcela vymazali z Národního shro-
máždění nezávislé kandidáty, neboťti získali jen 1,06 %.* Spolupředseda HDPSelahattin Demirtag
kandidoval vr. 2014 v prezidentských volbácha získal hlasy 9,77 % voličů. Ačkoliv na internetu do-
stupné stranické stanovy, přijaté na 2. mimořádném kongresu HDP 22. června 2014, emblém ne-
jmenují, fotodokumentace na webu HDP potvrzuje, že její vlajku tvoří na bílém listu položený
emblém v podobě stromu, jehož kmentvoří dvě vztyčené fialové ruce, nesoucí ve svých dlaních
dvacet zelených listů ozdobených dvanácti různobarevnými hvězdami; pod stromem jsou černá pís-
mena HDP (Obr. 5).

|

Ostatní nováčci však nedopadli tak skvěle jako levicová HDP; nejlépe z nich se umístila z dosavadní
Strany práce dne 15. února 2015 přetvořená Vlastenecká strana (Vatan Partisi, VP) neúnavnéhole-
vicového vůdceDošu Perinceka. Získala podporu 0,35 % voličů.Její stanovy v čl. 1 definují symboliku
strany takto: Symbolem strany je Jitřenka (tedy lidově planeta Venuše- jm) obklopená pšeničnými klasy.
Vlajkou strany je bílá hvězda obklopená bílými pšeničnými klasy, vše na červeném podkladě. Pšeničné klasy
symbolizují vlast a práci, Jitřenka zase avantgardní charakter strany a to, že věda ukazuje cestu. V praxi
nese vlajka VP emblém a pod ním bílý nápis VATAN PARTISI na červeném listu (Obr. 6).* Se ziskem
0,16 % odevzdaných hlasů se musela spokojit středová Strana sociálního smíru, reforem a rozvoje
(Toplumsal Uzlasma Reform ve Kalkmma Partisi, TURK-P), jejíž komplikovaný název má ve zkratce
odkazovat na turecký charakter strany. Byla totiž založena 18. srpna 2013 vAnkaře na mimořádném
kongresu dosavadní Národní a konzervativní strany (MMP), s jejímiž symboly jsme seznámili čtenáře
ve Vexilologii č. 167, s. 3288. Ta přijala nový název a jejím předsedou byl zvolenAhmet Eyůp Ózgůc.
Stranické stanovy upravují i emblém - vycházející slunce skládající se ze světle oranžové a tmavomodré
barvy. Znak se může používat na různých podkladech v různých barvách. Každý paprsek slunce na znaku
strany symbolizuje jeden z osmi principů, na kterých je strana postavena — sociální smír, reformy, rozvoj,
spravedlnost, rovnost, svobodu, nacionalismus a solidaritu“ Vlajka TURK-P pak odpovídá jejímu emblému
přenesenému namodrý list (Obr. 7). Krajně levicová Strana osvobození lidu (Halkm Kurtulus Partisi,
HKP) byla založena 15. června 2014 vyznavači marxisticko-leninského pojetí komunismu a ve volbách
obdržela 0,13 % odevzdaných hlasů. Ve stanovách HKP neníjejí symbolika upravena (pouze barvy
žlutá a červená), zwebové stránky" je však zřejmé, že jejím emblémem je ve žlutém disku červený pra-
por na černé žerdi se žlutou pěticípou hvězdou v kantonu. Emblém se pak používá i uprostřed červe-
néholistu se žlutými písmeny HKP pod ním (Obr. 8).

Tři nováčkové na politickém kolbišti Turecka získali méně než jedno promile odevzdaných hlasů
ajejich osud je tak patrnějiž zpečetěn. Kemalismus vyznávající StranaAnatolie (Anadolu Partisi, ANA-
PAR), kterou 14. listopadu 2014 založila dosavadní poslankyně Republikánské lidové strany Emine
Úlker Tarhan, získala podporu 0,06 % voličů. Předsedkyně nové strany opustila řady CHP30. října
2014 amezi své stoupence postupnězískala sociálně-demokratické příznivce environmentalismu, fe-
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minismu, laicismu a pokroku. Tyto ideálymá vyjádřit dokonce emblém strany podle čl. 1 jejích stanově,
který tvoří slunečnice symbolizující Thrákii, před oranžovým vycházejícím anatolským sluncem.Modrý ob-
louk dole zastupuje Egejské, Černé a Středozemní moře, která obklopují naši zemi (Obr. 9). Na bílém listu
pak vytváří vlajku ANAPAR.Patří-li Strana Anatolie k levému středu, pak následující dvě strany se
hlásí do středu „bez přívlastků“ Ve volbách z nich lépe dopadla Strana středu (Merkez Parti, MEP)
založená 2. června 2014 prof. Abdurrahimem Karslim s cílem nalákat přívržence zanikléVlastenecké
strany či zklamané voliče MHP, DSP nebo AKP naliberální centrismus; nakonecji všakpodpořilo jen
0,05 % voličů. Emblém strany upravuje čl. 6 stanov, schválených ustavujícím kongresem 7. července
2014. Článek uvádí, že jej tvoří barvy oranžová, tyrkysová, tmavomodrá a bílá. Vprstenci je nad písme-
nemM váha, člověk a pod nimi nápisMERKEZ PARTI (Obr. 10). Je-li emblém položen na bílém listu,
paktvoří vlajku Strany středu. Vůbec nejméněhlasů (5 711,tj. 0,01 %) si z volebních místností odnesla
Strana práv a spravedlnosti (Hak veAdalet Partisi, HAP) usilující o sociální spravedlnost. Byla založena
8.listopadu 2012 pod prapory tureckého nacionalismu, který se projevuje i používáním červenéa bílé
barvy na jejím emblému. Upravuje ho čl. 1 stanov'9, který stanovuje, že znakem strany je červená země-
koule ve dvou dlaních a nad ní váha, vše na bílém podkladě (Obr. 11). Vlajka Strany práv a spravedlnosti
obsahuje její emblém uprostřed bílého listu.
Ještě bychom chtěli zmínit dvě dosud okrajové politické strany, které vznikly v listopadu 2014

vreakci na kontroverzní kroky prezidenta Recepa Tayy1pa Erdošana v řadách jeho vlastní Strany spra-
vedlnosti a rozvoje (AKP). Voleb se vroce 2015 však ještě nemohly zúčastnit, protože nesplnily pod-
mínku založit pobočky minimálně v polovině z 81 provincií Turecké republiky. Dne 4. listopadu 2014
vyhlásil nezávislý poslanec Idris Bal, který r. 2013 opustil řadyAKP poté, co tehdejší premiér a dnešní
prezident napadl svého dosavadního spojence a vlivného klerika Fethullaha Gůlena a obvinil jej z jus-
tičního převratu, založení Strany demokratického pokroku (Demokratik Gelisim Partisi, DGP).
Protože dosud ještě není webová stránka DGP (www.dgp.org.tr) plně v provozu, víme pouze, žejejí
emblém tvoří bílá ruka na červeném pozadí a červená písmena DGP pod ní (Obr. 12), jak sdělil za-
kladatel strany na její první tiskové konferenci"". Další pravicová strana byla založena 19. listopadu
2014 a jmenuje se Strana národa a spravedlnosti (Millet ve Adalet Partisi, MILAD). Jejím vůdcem
se stal bývalý ministr vnitra Idris Naim $ahin, jenž opustilAKP vr. 2013 po vládním korupčním skan-
dálu, který stál u roztržky mezi Erdošanem a Giilenem. Strana zatím nemá plně funkční webovou
stránku, turecká verze wikipedie? však uvádí emblém v podobě světlemodrého čtverce s bílým plní-
cím perem a nápisem MÍLAD (Obr. 13).

Závěrem bychom se chtěli ještě zmínit o praktickém použití vlajek politických stran v Turecku.
Vedle obvyklého rozdávání jednostranně natištěných papírových praporků účastníkům předvolebních
mítinků příslušné strany nebo jejich rozvěšování po orientálním způsobu v podobě nylonovýchtře-
petalek zavěšených na girlandách nadmísty konání takových manifestací se s nimi setkáváme rovněž
v klasické vexilologické funkci, a to vždy spolu s tureckoustátní vlajkou. Jako vlajky s oboustranně
našitými emblémy, popřípadě nápisy, jsou vztyčovány na stožárech před centrálamistranyi jejími
pobočkami (podle zkušenosti autora tohoto článku i v těch nejzapadlejších okresech Turecka). Jako
prapory jsou pak vystavovány na stojanech (se sešitým rubem a lícem) v kancelářích
funkcionářů strany (často i obšity třásněmi), vyvěšovány z okenči v tulejích, popř. používány jako
dekorace budovi jednacích sálů.
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ODKAZY:

1) http://www.dp.org.tr
2) http://www.dyp.com.tr
3) http://www.ldp.org
4) Jako nezávislí kandidovali příslušníci Strany práva a rovnosti (HEPAR),o jejíž vlajce jsme psali ve Ve-

xilologii č. 167, s. 3288 (obrázek na s. 3287), a krajně pravicové islamistické Strany svobodné akce

(Hůr Dava Partisi, HŮDA-PAR), založené 17. prosince 2012. Článek 1 stanov
(www.hudapar.org/Detay/Sayfalar/206/parti-tuzugu.aspx) stanoví, že znakem je na zeleném pod-
kladě otevřená bílá kniha a z jejích stran vychází žluté slunce, pod tím nápis HŮDA PAR. Stranická
vlajka je pak totožná s emblémem (0br. 4).
http://www.vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/temel-belgeler/tuzuk-4125
http://www.turkparti.org.tr/turk-parti/parti-tuzugu.php
http://www.kurtuluspartisi.org
http://www.anadolupartisi.org.tr/TR,83/anadolu-partisi-tuzugu.html

9) http://www.merkezparti.org.tr/merkez-parti-tuzugu/
10) http://www.hakveadaletpartisi.org.tr/?pnum=168pt=Parti+Tiůzůgů
11) http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27522262.asp
12) https://tr.wikipedia.org/wiki/ Millet ve Adalet Partisi
13) Ikdyž předčasné volby 1. listopadu 2015 poněkud změnily zastoupení hlavních politických stran v par-

lamentu, nezúčastnila se jich žádná strana, o jejíchž symbolech bychom nepojednali v tomto článku.
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SUMMARY

Emblems andflags of thirteen political parties are shown in this continuation ofour series. Seven political
parties display their emblem in the centre of a white flag: Democrat Party (Fig. 1), True Path Party
(Fig. 2) and Liberal Democrat Party (Fig. 3) those also contested in the previous elections and four
new parties established after 2011. The pro-Kurdish People's Democratic Party, f. 2012 (Fig. 5) shows

an emblem in politically neutral colours while the emblem of theAnatolia Party, f. 2014 (Fig. 9) presents
a sunflower for Thrace, orange Sun forAnatolia and a blue arc for seas surrounding Anatolia (Black,

Aegean, and Mediterranean). The symbol of the Centre Party, f. 2014 (Fig. 10) refers to the party“s
name (M means “Merkez", i.e. centre) and to its focus on a man and justice (scales). A white flag with
the emblem of the Rights and Justice Party, f. 2012 also emphasizes the role ofjustice in the citizen s
life all over the world (Fig. 11). Four new political parties display a regularflag in colours of their em-
blem: Free Cause Party, f. 2012 flaps a green flag charged with the yellow-white emblem (Fig. 4) and
Patriotic Party, f. 2015 displays a party symbol of the Morning Star encircled by wheat-ears on a red

background completed with the party s name, all in white (Fig. 6); wheat-ears have to symbolize mo-
therland and work whilst theMorning Star standsfor the avant-garde character ofthe party and priority
ofscience on the path forwards. The Social Reconciliation Reform and Development Party, f. 2013 uses
the emblem of the rising Sun in dark blue and orange colours completed with the party names acronym
(TURK PARTI) on the dark blue flag (Fig. 7); each of eight sun rays represent one of eight principles
of the party - social reconciliation, reform, development, justice, eguality, freedom, nationalism, and
solidarity. The last red flag (Fig. 8) belongs to the far leftist People's Liberation Party, f. 2014 and
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shows the party emblem and its names abbreviation in traditional communist colours — red and yellow.
Underfig. 12 and 13, there are emblems oftwo parties established in November 2014 by the defectors
from the ruling Justice and Development Party; Democratic Progress Party (Fig. 12) and Nation and
Justice Party (Fig. 13) did not participate at the parliamentary elections in 2015.

JOSEF HUBKA, PETR EXNER

ZA VLAJKAMI K PROTINOŽCŮM
(Zpráva z XXVI. mezinárodního vexilologického kongresu)

"Téměř přesně po padesáti letech od doby konání prvního mezinárodního vexilologického kon-
gresu v nizozemském Muiderbergu se letos v největším australském městě Sydney, ve dnech 31. srpna
až 4. září, již po šestadvacáté sešli vexilologové z celého světa, aby se ve formálním i neformálním
prostředí navzájem podělili o své zkušenosti, publikační činnost a výsledky svých vexilologických
bádání za poslední dva roky. Podle údajů pořadatele kongresu, kterým byla australská vexilologická
společnost Ihe Flag Society ofAustralia Inc. (FSA), se jej zúčastnilo 73 registrovaných účastníků
z 22 zemí a dalších 28 přihlášených doprovázejících osob a hostů. Přímo zastoupeno bylo celkem 23
členských organizací Mezinárodní federace vexilologických společností (FIAV) a dále byli přítomni
zástupci dalších osmi organizací. Kromě 30 účastníků z hostitelské Austrálie měli největší zastoupení
vexilologové ze Spojených států amerických (10). Překvapivě, vzhledem ke značné vzdálenosti do
místa konání, na kongres dorazilo 22 osob z Evropy, z nichž nejvíce bylo z Velké Británie (čtyři),
Francie (tři), Španělska (tři), Německa (dva) a České republiky. Tu zastupovali dva členové výboru
České vexilologické společnosti (ČVS) - autoři této zprávy. Z mimoevropských zemí měly více než
jednoho zástupce na kongresu také Čína, Japonsko a Nový Zéland.

Oficiálnímu zahájení kongresu předcházela nedělní uvítací recepce spojená s registrací delegátů
ajejich doprovázejících osob v salonku Kirralaa Room sydneyského hotelu The Grace, kde vládla po
celou dobu přátelská a uvolněná nálada, protože drtivá většina účastníků se velmi dobře navzájem
znala již z předešlých kongresů.

Zahajovací ceremoniál se konal v pondělí 31. srpna od 9 hodin v multimediálním přednáškovém
sále budovy Telstra Theatre v centru obchodnía nákupníčtvrti nedaleko přístavu, kde v dalších dnech
probíhaly všechny přednášky odbornéčásti kongresu. Sál byl, dle našeho názoru trochu nešťastně,
vyzdoben státními vlajkami zemí účastníků kongresu a to tak, že byly položeny na zadních řadách
sedadel s žerděmi volně opřenými o sedadla; na pódiu pak dominovaly s žerděmi ve stojanech vlevo
velké prapory FIAV, FSA, a XXVI. mezinárodního vexilologického kongresu, vpravo Austrálie, No-
vého Jižního Walesu a města Sydney spolu s prapory australských domorodců a obyvatel ostrovů
Torresova průlivu. Po uvítacích řečech zástupců organizátorů Ralpha Kellyho, Tonyho Burtona, pre-
zidenta FSA Ralpha G. C. Bartletta a odeznění hymny FIAV byl kongres oficiálně zahájen preziden-
tem FIAVMichelem R. Lupantem. Hned potéjiž následoval první blok přednášek, který zahájilJohn
Cartledge z britského Flag Institute vystoupením nazvaným „Historie rudé vlajky jako symbolu
vzpoury“ Během dne zaznělo dalších sedm přednášek, z nichž nás osobněasi nejvíc zaujaly přednášky
MalcolmaMulhollanda z Nového Zélandu, hosta kongresu, „Novozélandská vlajková referenda“ na
téma připravované změnystátnívlajky této země, amerického vexilologa Teda Kaye na obdobné téma
v souvislosti s chystanou změnoustátní vlajky Fidži pod názvem „Novávlajka Fidži — probíhající
práce?“, Nicolase Hugota z Francouzské vexilologické společnosti („Celkový pohled na pozastavenou
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budoucnost“) mapující historii používání vlajek na Nové Kaledonii a úsměvná přednáška Ralpha G.
C. Bartletta „Australská vlajka s boxujícím klokanem - číje to vlajka?“. Milým zpestřením jedné z pře-
stávek mezi přednáškamibyl australskými kolegy přinesený velký narozeninový dort s australskou
vlajkou a nápisem „Welcome Enjoy the ICV 26 Conference 2015 SydneyAustralia“ který byl následně
rozkrájen a přítomnými delegáty s chutí zkonzumován. Závěrečným programem prvního dne kon-
gresu byla odpoledne přes tři hodinytrvající okružníjízda luxusní lodí „Jerry Bailey“ po sydneyském
přístavu, při níž jsme mohli v záři zapadajícího slunce obdivovat světoznámou budovu Opery či slavný
most Harbour Bridge. Během plavby probíhaly na lodi, obdobně jako v roce 2013 na kongresu v Rot-
terdamu, vpravdě kulinářské hody, při kterých mohli účastníci v hojné míře vychutnat opravdu to
nejlepší, co australská kuchyně nabízí. Nechybělo ani kvalitní australské víno, pivo a další nápoje.
O tom, že organizátoři mysleli při přípravě kongresu opravdu na všechno, svědčíi fakt, že na přídi
lodi byla vyvěšenavlajka FIAV a na zádi na vlajkovém ráhnu společně s červenou australskou námořní
civilní vlajkou (tzv. Red Ensign) i vlajka XXVI. mezinárodního vexilologického kongresua její „ná-
mořní“ varianta v podoběvlajky Red Ensign (!), červenýlist s vlajkou kongresu v kantonu.

Z přednášek druhého dne bylo těžké vybírat ty nejlepší, program byl přímo nabitý velice zajíma-
vými tématy, přesto podle nás to byla přednáška indického vexilologa Sekhara Chakrabartiho („Esej
o indické národnívlajce z počátku 20. století - vzpomínka na přínos irské dámy před 110 lety“), té-
matem japonských služebních vlajek se zabývající přednáška Nozomiho Kariyasu z Japonské vexilo-
logické společnosti („Japonské služební vlajky v mezinárodním obchodu napříč Pacifikem“)
a vystoupení Michela R. Lupanta („Belgické královské vlajky od doby nezávislosti“).

Mezi dopoledními a odpoledními bloky přednášek nás tentokrát od 12:30 hod. čekal krátkývýlet
autobusem z centra Sydney na „Observatory Hill“ — parku na kopci nad městem, kde se nachází syd-
neyská observatoř. Po krátké prohlídce muzea doplněné výkladem u některých exponátů a prezentací
Nicholsonovy vlajkové tabule z roku 1832, zde sydneyský vexilolog JohnVaughan, na 30 m vysokém
stožáru s vlajkovým ráhnem,vztyčil a představil soubor replik australských historických a signálních
vlajek včetně unikátní tzv. Browmanovy vlajky z roku 1806, nejstarší místně navržené vlajky v Au-
strálii. Na závěr byla před stožárem pořízena skupinová fotografie účastníků kongresu.

Čas od 16 hodin byl po odpoledním bloku přednášek vyhrazen 24. zasedání Valného shromáždění
Mezinárodní federace vexilologických společností, kterého se zúčastnilo 46 přítomných zástupců
společností. Na něm byl opětovně jednomyslně zvolen dosavadní řídící výbor FIAV (předseda Michel
R. Lupant, generální tajemník Charles A. Spain a generální tajemník pro kongresy Graham M.P. Bar-
tram). Za řádného člena FIAV nebyla tentokrát přijata žádná nová organizace vzhledem k absenci
zástupců kandidujících společností, kterými byly Thajská vexilologická společnost (Thai Vezxillolo-
gical Society) a Společnost Australská vlajka (Australian Flag Society). Vzhledem k tomu, že se třikrát
po sobě jdoucích zasedání nezúčastnili, ani se nenechali zastupovat představitelé Venezuelské sym-
bologické společnosti (VENEZIMBOL), Maltské heraldické a vexilologické společnosti (HAV-
SOM), Knižního nakladatelství Mauritius (MBV), Nadace národní vlajky (NFF), Rumunské
vexilologické společnosti (SRV), Muzeavlajek TumblingWaters (TWMF) a Heraldické společnosti
Západního Švédska (VSHS), zaniklo těmto organizacím ve FIAVčlenství. Na závěr jednání přednesli
své žádosti o přidělení kandidatury na pořádání kongresu v roce 2021 Stan Zamyatin (Irská gene-
alogická společnost - Vexilologie Irsko, Dublin) a Aleksander Hribovšek (Heraldica Slovenica, Lub-
laň). O úmyslu kandidovat na pořádání kongresu roce 2025 informoval Nicolas Hugot (Francouzská
vexilologická společnost, Paříž).

Anitím však nebyl úterní kongresový program zcela vyčerpán, neboťpříznivci, spolupracovníci
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atvůrci internetových stránek Flags Of'TheWorld (FOTW)se sešli od 18:30 hod. v klubu „Barracks
On Barrack“ na Barrack Street na neformálním setkání, kde při (opět vynikajícím) jídle a australském
pivu (občerstvení bylo zdarma, hrazeno pořadateli kongresu) prodiskutovali nejzávažnější problémy
spojené s aktuálností stráneka jejich perspektivou do budoucna.
Jak sejiž stalo na mezinárodních vexilologických kongresech tradicí, středa je dnem, kdy si účast-

níci mohou odpočinout od přednášek a poznat blíže hostující zemi, při čemž se však ani tento den
na vexilologii nezapomíná. Nebylo tomujinak ani vAustrálii, a tak jsme se všichni časně ráno vydali
dvěma autobusy do téměř 300 km vzdáleného hlavního města Canberry, kde nám připravili organi-
zátoři bohatý celodenní program. Nejprve to byla před polednem zastávka vneveřejném objektuAu-
stralského válečného památníku, kde jsme simohli za odborného výkladu restaurátorky prohlédnout
zde uložené historické vlajky a prapory ze zvláštních fondů muzea, a poté jsme se přesunuli do hlavní
budovy Australského válečného památníku, kde po lehkém obědě následovala individuální prohlídka
muzea, jehož expozice mapují všechny válečné konflikty, kterých se zúčastnily australské ozbrojené
síly počínaje první světovou válkou až do současnosti. Vystaveno je, kromě mnoha autentických ar-
tefaktů a techniky, také mnoho původníchvlajek a praporů, které se stalyválečnou kořistí australských
vojáků či jimi byly v minulosti používány. Vymezený čas dvě hodiny na důkladnou prohlídku rozle-
hlých prostor muzea však zdaleka nestačil. V 15 hodin jsme již opětovně nastoupili do autobusů,
které nás vyvezly na horuMount Ainslie (842 m n.m.), odkud je nádherná panoramatická vyhlídka
na celé australské hlavní město. Následně jsme absolvovali komentovanou prohlídku budovy Au-
stralského parlamentu včetně zasedacíhosálu a také střechy, kde na obrovském stožáru (výška 81 m,
váha 220 t) vlaje australská státní vlajka o rozměrech 12,8 x 6,4 m a vážící cca 25 kg. Poslední can-
berrskou zastávkou před návratem do Sydney bylo nábřeží jezera Lake Burley Griffin, kde jsme nav-
štívili „Avenue of Flags“, promenádu, kde na stožárech vlají vlajky všech zemí světa, které mají
v Austrálii diplomatické zastoupení. Na cestě zpět do Sydney nás čekala ještě opulentní večeře ve
velmi noblesních prostorách restaurace RSL Club vMittagongu, která byla tou nejlepší tečkou stře-
dečního celodenního výletu.

Kongresový program pokračoval ve čtvrtek 3. září od 9:30 hod. dalším blokem přednášek spoje-
ným před přestávkou na občerstvení s ukázkami historických vlajek. Před polední přestávkou se účast-
níci kongresu, vybaveni svými národnímivlajkami, společně odebrali z budovy Telstra na pěší zónu
u nedalekého náměstí Martin Place, aby se zde zúčastnili programu každoroční slavnosti Dne au-
stralské národnívlajky (Australian National Flag Day) pořádané Australskou společností národní
vlajky (Australian National Flag Association - ANFA), letos při příležitosti 114. výročí od zavedení
australské národní a obchodnívlajky (Red Ensign). Po zahajovacířeči ceremoniářky a přečtení zdravic
od generálního guvernéra, guvernéra Nového Jižního Walesu a primátora města Sydney, nastoupili,
pod vedením čestné stráže s australskou vlajkou, na pódium vlajkonoši a prezident FIAVMichel
R. Lupant pozdravil účastníky slavnosti. Díky naší účasti nechyběla v řadách vlajkonošů, jimiž byli
účastníci kongresu, ani státní vlajka České republiky. V průběhu hodinu trvajícího programu, který
příjemně zpestřovala živá hudba školního orchestru Woolooware High School Intermediate Band,
byla mimo jiné představena kniha generálmajora Gordona Maitlanda „The Story ofAustralia's Flag“
Na závěr zazněla státní hymna a po ní byla před pódiem, s doprovodným slovem Johna Vaughana,
předvedenavelká australská národnívlajka, vyrobenápři příležitosti stého výročí jejího zavedení.

V odpoledních hodinách následoval již opět v přednáškovém sále Telstra Theatre další blok před-
nášek s další částí ukázek historických vlajek. Protože jsme využili nádherného australského jarního
počasí k individuální prohlídce města Sydney, ke které jsme vzhledem k bohatému kongresovému
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programu neměli až dosud mnoho příležitostí, nezúčastnili jsme se všech tento den prezentovaných
přednášek (tematicky věnovaných především australské vexilologii). Z přednášek, které jsme ve čtvr-
tek vyslechli, nás však asi nejvíce zaujala ta od Marka Risbyho z Tasmánského námořního muzea
s názvem „Murphyho vlajkové tabule“ pojednávající o nedávno objevených vlajkových tabulích po-
cházejících z bývalé britské kolonie Van Diemova země (dnes Tasmánie) v období kolem roku 1850.
Závěr programu dne obstarala prezentace zástupce Flag Institute Grahama M.P. Bartrama věnovaná
27. mezinárodnímu vexilologickému kongresu, který se bude konat v roce 2017 v Londýně.

Poslední kongresový den začal přednáškami ve sportovním duchu. Nejprve vystoupil australský
vexilolog Colin Randall se svým příspěvkem nazvaným „Olympijská odysea“ o olympijských vlajkách
používaných na olympiádě v Sydney v roce 2000, poté následovala přednáška na obdobné témas vše-
říkajícím názvem „Inovace ceremoniálu vztyčovánívlajek na pekingských olympijských hrách“ kterou
prezentoval Zhao Xin Feng z Číny. Z pátečních devíti přednášek nás však osobně nejvíc zaujaly dvě
přednášky. První norskéhovexilologa Jana Henrika Munksgaarda („Vlajková kniha admirála Hessel-
berga — úvod“) pojednávající o knize vlajek dánsko-norského námořního důstojníka Gabriela Has-
selberga, pocházející z období let 1803-1808, druhá od předsedy Chorvatské vexilologické
společnosti Željka Heimera („Deset let vexilologického slovníku“), zabývající se vznikem a vývojem
vexilologické terminologie a vexilologických slovníků, ve které byla mimo jiných též zmíněna publi-
kace autorůJosefa Česáka a Jiřího Tenory „Odbornévýrazya stylistické konstrukce používané ve ve-
xilologii“ vydaná naší společností (tehdyVexilologickým klubem) v roce 1990. Zakončením kongresu
byl, jak se již stalo tradicí, závěrečný banket spojený s vyhlášením kongresových ocenění. Uspořádán
byl v honosných prostorách klubu Royal Automobile Club OfAustralia. Nejlepší přednáškou kon-

gresu byla vyhlášena přednáška „Staré vlajky, nové významy“ americké vexiloložkyAnnie M.Platoff,
1. místopředsedkyně Severoamerické vexilologické asociace. Čestnýtitul „Laureate ofthe Federation“
a cena „Vexillon“ byly výborem FIAV uděleny jihoafrickému vexilologovi Fredericku G. Brownellovi
z Jihoafrické vexilologické asociace.Mezi oceněnýmititulem a cenou „Fellow ofthe Federation“ byl,
kromě Ronalda C. Strachana, Željko Heimera, Geralda Naughtona, Edwarda B. Kayeho,Anthonyho
C. Burtona, Hervé Calvarina a Theuna Okkerse, také člen výboru ČVSa ředitel Střediska vexilolo-
gických informací (SVI) Petr Exner. Při družné zábavě, která následovala po slavnostní večeři do
pozdních večerních hodin, se všichni účastníci kongresu shodli na tom, že australští kolegové jako
organizátoři vše zvládli na jedničku a kongres neměl žádnou slabší stránku.

Autoři těchto řádek však na odjezd domů ještě nepomýšleli. Již před kongresem jsme na dlouhé
cestě k protinožcům navštívili čínský Hongkonga strávili týden plný slunce v australském městě Ca-
irns a okolí v severním Gueenslandu, včetně plavby na katamaránu u Velkého bariérového útesu. Na
něm se nám podařilo, se souhlasem kapitána pla-
vidla a za značného zájmu posádky i cestujících
turistů, vyvěsit vlajky ČVS a SVI; tím byla vlajka
ČVS vyvěšena dosud na nejvzdálenějším místě
v historii. Po splnění vexilologické „mise“ v Syd-

ney jsme využili toho, že se nacházíme na „dru-
hém konci světa“ a pokračovali v další
čtrnáctidenníturistické cestě, na které jsme po-
stupně navštívili australský stát Tasmánii, ticho-
mořské ostrovy Fidži (i zde zavlála vlajka ČVS na
improvizované žerdi nad naším bungalovem na
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ostrově Naviti v souostroví Yasawas) a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong a Macao.
Ani při tomto putování nebylo o hlavní předměty našeho zájmu, tedy vlajky a prapory, nouze. Domů
jsme se vrátili po měsíc trvající cestě unaveni, ale plni dojmů, zážitků a s vědomím,že se cesta zavlaj-
kami k protinožcům opravdu vydařila!

ADRESY AUTORŮ:

JOSEF HUBKA, BAJKALSKÁ 1170/28, 100 00 PRAHA 10 (JOSEFHUBKA(DVOLNY.CZ),

ING. PETR EXNER, HAVLÍČKOVA 294/10, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ (PETR.EXNER(©CENTRUM.CZ)

SUMMARY

Two officials ofthe Czech Vexillological Society give out their impressions from the 26th ICV in Sydney
where the CVSflag wasflying above the sea waves for the first time. First of all, they appreciate a rela-
tively numerous presence of the European vexillologists at the event and a friendly atmosphere during
the whole congress. Very good organization ofthe congress provided by our Australian colleagues made
a positive response among all participants as noted by our representatives. Exceptionally, they were de-

lighted about a rich social programme prepared for the congress visitors — a sightseeing tour by a cruiser
"Jerry Bailey" around the port of Sydney, a coach trip to Canberra with many interesting stops and
tours, an attendance of the Australian National Flag Day celebrations, etc. Asfor the lectures delivered
during the congress, J. Hubka and P. Exner accent those on the Australia “s and Pacific “s themes pre-
sented byM. Mulholland, T. Kaye, N. Hugot andM. Risby and the papers of S. Chakrabarti, N. Kari-
yasu andM. Lupant among others.

NOVÉ VLAJKY

26. MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES
Poněkud neobvyklou vlajkou se prezentoval 26. mezinárodnívexilologický kongres, který se konal

začátkem září 2015 v australském Sydney. Její vznik provázely dlouhé diskuze organizátorů kongresu
ataké členů australské vexilologické společnosti, kteří byli vyzváni k účasti v průběhu vytvářenívlajky.
Těžko popsatelný list obsahuje několik figur symbolizujících nejen Austrálii, ale i jižní Pacifik a také
město Sydney, nejen kongres a FIAV, ale i účastníky kongresu a také Aborigince, původní obyvatele
kontinentu. Tyto symboly a jejich kombinace jsou zobrazeny ve čtyřech barvách, žluté, bílé, červené
amodré, které vycházejí z barev vlajek Austrálie (modrá, bílá a červená), Aboriginců (žlutá a červená),
města Sydney a FIAV (žlutá a modrá). List vlajky (obvykle zobrazovaný s poměrem stran 2 : 3 nebo
3:5) je rozdělen dvěma k hornímu okraji listu vypouklými řezy vycházejícími (přibližně) z osmé
a deváté dvanáctiny žerdového okraje a první čtvrtiny vlajícího okraje a deváté desetiny dolního okraje
listu a tvoří tak tři pole, modré, žluté a červené. Žluté pole má připomínat oblouk přístavního mostu
(Harbour Bridge) v Sydney a nedaleké střechy budovy opery. Oblouk mátaké evokovat „yellow brick
road“ z Čaroděje ze země Oz i cestu k porozuměnía lidské harmonii, která je jedním z témat mezi-
národnívexilologie. Červené pole upomíná na Uluru (Ayers Rock) - posvátné místo domorodců
nacházející se ve středu australského kontinentu. Na list vlajky je položeno logo kongresu tvořené
vzájemnou kombinacíčísla 26 v graficky upravené římské notaci (XXVI), figury držící vlajku a sou-
hvězdíJižního kříže vytvořeného z kruhových polí (ne hvězd, protože nemají symbolizovat pouze
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Austrálii, ale celou oblast jižního Pacifiku). Kruhová pole jsou uspořádána tak, že tři (střední menší)
jsou pod sebou, dolní tvoří hlavu figury tvořené prvním „X“ čísla kongresu (odkazuje na Vitruviovu
skicu člověka), ostatní symbolickou žerď, na níž vlaje vlajka zpodobněná dvěma volnýmivlnitými
pruhy vyjadřujícími úvahy o smyslu a budoucnosti vlajek. Zbývající dvě kruhová pole blíže žerdi do-
tváří podobu souhvězdí. Kruhová pole nad hlavou postavy připomínají jak bubliny myšlenek, tak
tečky používané v unikátním aboriginském výtvarném projevu. Kruhová pole v modrém poli jsou
bílá, dolní, představující hlavu postavy ve žlutém poli, je modré. Horní volný vlnitý pruh leží na styku
modrého a žlutého pole a má opačné barvy, dolní celý ve žlutém poli je modrý. Římské číslice jsou
včerveném poli bílé, jejich části zasahující do žlutého pole červené s výjimkou prvního „X“ které je
vhorníčásti zasahující do žlutého pole modré. Vlajku plnou symboliky navrhnul Tony Burton, gra-
fickou podobu vytvořil Ralph Kelly. Poprvé byla představena na washingtonském kongresu v roce
2011. (Zpracováno podle článku ICV 26 Congress Flag v programové brožuře připravené organizá-
tory ICV26 v Sydney pro účastníky kongresu.) PEX

NOVÉ VLAJKY ANGLICKÝCH HRABSTVÍ

Anglie je členěna na devět regionů (regions), které jsou však spíše statistickou jednotkou (NUTS
1). Nižší členění vzniklo jako dvouúrovňové — hrabství (county) a distrikty (district). Rozlišují se hrab-
ství nemetropolitní a metropolitní, která se liší rozdělením rozsahu pravomocí mezi radou hrabství
a radami distriktů. V průběhu let 1995 — 2009 byly některé distrikty nemetropolitních hrabství vy-
členěny do tzv. unitary authorities (UA), které jsou na úrovní hrabství a spojují pravomoci hrabství
a distriktů do jedné úrovně. Nejnižší úrovní členěníje obec (civil parish, tedy doslova civilní farnost,
neboť byly odvozeny z nejnižších jednotek anglikánskécírkve). Paralelně s administrativním členěním
existuje také 48 ceremoniálních hrabství (ceremonial counties), v jejichž čele je místodržitel (Lord-Li-
eutnant), zastupující britského monarchu. Vznikla v roce 1997 (LieutnancyAct). Většinou respektují
hranice hrabství či UA a často jsou používána pro lokalizaci míst v Anglii, proto se někdy označují
také jako geografická hrabství. V současnosti existuje na druhé úrovničlenění Anglie Velký Londýn
a 89 jednotek: šest metropolitních hrabství, 27 nemetropolitních hrabství, 55 UA a souostroví Scilly
(Isles of Scilly), které má speciální statut obdobný UA. PEX

NORTHAMPTONSHIRE
Dne 11. září 2014 byla zápisem do vlajkového registru Spojeného Království Velké Británie a Se-

verního Irska oficiálně zavedena a ve městě Northampton, před sídlem Rady hrabství, poprvé před-
stavena vlajka anglického nemetropolitního hrabství Northamptonshire. Vlajka má list kaštanově
červenohnědé barvy se žlutým, černě lemovaným, středovým křížem. Uprostřed kaštanově červe-
nohnědápětilistá růže se zelenýmikališnímilístky. V ní žlutá pětilistá růže se zelenými kališními
lístky a červenohnědým semeníkem.Kališnílístek větší růže směřuje k hornímu, menší růže k dol-
nímu okraji listu vlajky. Poměr stran vlajkovéholistu je 3:5. Jde o vítězný návrh v soutěži na vlajku
hrabství, kterou v roce 2014 vyhlásila Rada hrabství Northamptonshire, přijata byla na základě ve-
řejného hlasování.Autory vlajky jsou BradyElls a Ian Chadwick. Kaštanová a žlutá barva jsou barvami
hrabství odvozené z barevmístního kriketového týmua dalších místních sportovních klubů. Černý
lem kříže symbolizuje místní proslulý obuvnický a kožedělný průmysl. Růže se užívala jako symbol
hrabstvíjiž po několik staletí, její nový design byl vytvořen proto, aby se vlajka odlišila od dalších
vlajek anglických hrabství, na kterých je figura růže rovněž použita. Kříž symbolizuje geografickou
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polohu hrabství uprostřed Anglie. Vlajka byla poprvé slavnostně vztyčena dne25. října 2014 vNor-
thamptonupři příležitosti vůbec prvního tzv. Dne hrabství Northamptonshire a zároveň symbolicky
v den svátku Sv. Kryšpína, patrona obuvníků a koželuhů.

JOSEF HUBKA

Flagmaster č. 152 (2014), s. 1-3.
http://www.flaginstitute.org/wp/flags/northamptonshire/
https://britishcountyflags.wordpress.com/2014/09/19/northamptonshire-flag/

CAMBRIDGESHIRE
První únorový den roku 2015 byla do vlajkového registru Spojeného království Velké Británie

a Severního Irska oficiálně zavedena vlajka hrabství Cambridgeshire. Vlajku tvoří modrý list o poměru
stran 3 : S se dvěma úzkými vodorovnými vlnitými světle modrýmipruhya třemi žlutými korunami,
dvěmav horníčásti listu a jednou v dolní. Poměr stran listu je 3 : 5. Modrá barva listu je shodná s bar-
vou štítu na vlajce oblasti East Anglia', kterou symbolizují tři zlaté koruny. Vlnité pruhy reprezentují
řeku Cam amají barvu charakteristickou pro univerzitu v Cambridgi. Vlajku navrhl Brady Ells. V jeho
původním návrhu z roku 2010 byly vlnité pruhy žluté. Pro soutěž vyhlášenou v roce 2014 změnil
barvu na „Cambridge Blue“ užívanou sportovními týmyuniverzity. Před vytvořením této vlajky exis-
tovala vlajka Rady hrabství obchodně nazývaná “Cambridgeshire flag". Byla to však heraldickávlajka
odvozená ze znaku Cambridgeshire County Council? a reprezentovala pouze tuto Radu, která jediná
ji mohla používat. Nikdy nebyla vlajkou hrabství.

PETR EXNER

! Část regionu East ofEngland, nemetropolitní hrabství Cambridgeshire, je součástí oblasti spolu s

Norfolkem a Suffolkem, které však mají statut unitary authority.
? Znak Rady vznikl v roce 1974. Ve zlatém štítě s červeným lemem — modifikací skotské tenury —

modré kůly symbolizují kanály a hráze, zatímco vlnité množstvířek v hrabství.

https://britishcountyflags.wordpress.com/2015/02/02/cambridgeshire-flag/
http://www.flaginstitute.org/wp/flags/cambridgeshire/

VEXILOLOGICKÁ LITERATURA
HODÍK,Milan a LANDA,Pavel. Švejk: fikce afakta. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 2006. 215 s. Historie
a vojenství. ISBN 80-206-0814-1

Při náhodném otevřenítéto knihy zjistíme, že i když se přirozeně věnuje nesmrtelnému Švejkovi,
tak její značná část pojednává o ryze vexilologických tématech. Podle autorů bylo smyslem této po-
měrně rozsáhlé publikaceliteratury faktu ověřit či vyvrátit některé tradované a notoricky známécitáty
z Haškova Švejka konfrontací s příslušnými dobovými reáliemi. Ve skutečnosti však autoři využili
téma k podrobnémuvylíčení rakouských a rakousko-uherských vojenských a vojensko-historických
reálií formou zevrubnýchcitací předpisů, popisů bitev, vzpomínek účastníků tažení, kalendářových
příběhů, to vše doprovázené dobovými rytinami, ilustracemi, fotografiemi a nejrůznějšími dalšími
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vyobrazeními. Autoři navíc důsledně pracovali s odkazy na literaturu a dobové prameny, včetně vo-
jenských předpisů.

Publikaci tvoří celkem tři kapitoly a epilog. První kapitola, nazvaná poněkud překvapivě "Blbost
na kvadrát", uvádí čtenáře do vojenskýchreálií, vysvětluje pojmy a věnuje se popisu mší a úloze pol-
ních kurátů. Druhá kapitola "Příběh praporečníka, maršál Radecký a feldkurát Ibl" je nejrozsáhlejší,
má téměř 100 stránek a je pro zájemceo vexilologii nejzajímavější. Třetí kapitola se věnuje 91. pěšímu
regimentu, hejtmanovi Sagnerovi a nadporučíkovi Lukášovi.

V druhé kapitole autoři přetiskli třístránkovou pasáž, kde autorlíčí příběh polního maršálka Ra-
deckého a umírajícího praporečníka Hrta v bitvě u Custozzy. Na ni navazuje podrobnévylíčení této
bitvy dle nejrůznějších pramenů a vzpomínek i shrnutí celkové vojensko-politická situace v roce
1848. Na následujících 21 stránkách je pak podrobnéa historické vysvětlení pojmu prapor a prapo-
rečník, rozdílů mezi praporem a vlajkou (dokonce s odkazem na publikace Z.Svobodya A. Brožka
!!), včetně nejrůznějších vyobrazení od dřevorytu kráčejícího Jana Husa k hranici doprovázeného
praporečníkem s bavorskou korouhví s ocasem až k primitivní malůvce praporečníka Československé
lidové armády s bojovou zástavou. Doprovodnýtext je opět komentovaným přepisem původních
textů nebo jejich přímoucitací přeloženou z němčiny. A to vše s pečlivými odkazy na literaturu či

prameny. Další časté zmínky o praporečnících a praporech jsou navíc roztroušeny v knize v souvislosti
s různýmibitvami a událostmi.

Velice podrobněse autoři věnují také problematice svěcení či posvěcení vojenských praporů. Po-
rovnávají znění příslušného předpisu z 18.století s výtahem ze Služebního řádu procís. a král. vojsko
z roku 1909, který v českém překladu pořídil V. Karhan, bývalý setník c. a k. pěšího pluku č.11.

Autoři se značnou pozorností popisují i další tematické okruhy, například osobnost maršála Ra-
deckého, c. a k. 91.regiment, řády, dekorace (kříže, medaile a odznaky), vojenské hudby, rakouskou
hymnu, vojenské časopisy a kalendáře, nejrůznější válečné tisky a pomníky. Nesporným přínosem
je soupis výběru z použité literatury a rejstřík osob.

V poslední, vlastně čtvrté kapitole, nazvané "Epilog aneb Dichtung undWahrheit", shrnují autoři
výsledky svého průběžného bádání a ověřování osob podle událostí líčených v Haškově "Dobrém
vojákovi Švejkovi". Jejich záměrem bylo poukázat na některé omyly různých interpretů a "vysvětlo-
vatelů" tohoto díla. Na základě ověřování osobních údajů ve Vojenském archivu VHÚ se pokusili vy-
světlit drobné změny jmen některých klíčových postav románu (např. Lukáš - Lukas, Ibl-Eybl). Knihu
pak uzavírají konstatováním, že Hašek si "jména" jen vypůjčil a že je zcela zbytečné hledat a prokazovat
autorovy věcné chyby - například při podrobném vylíčení životních osudů hejtmana Ságnera, kdy
však šlo ve skutečnosti o několik různých Sagnerů.

Závěrem lze každémuvexilologovi tuto publikaci jen doporučit, zvláště pokud má navíc zájem
io vojenské dějiny bývalé rakouské a rakousko-uherské monarchie.

Z. SVOBODA
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RUZNE
DALŠÍ ČESKÝ VEXILOL0G VYZNAMENÁN FIAV

Ke svým letošním pětašedesátinám obdržel na 26. mezinárodním vexilologickém kongresu v Syd-
ney pěkný dárek další český vexilolog. Za dosavadní obětavoupráci a zásluhy o rozvoj české a mezi-
národnívexilologie byl čestným titulem příznivce Mezinárodní federace vexilologických společností
(FIAV) - Fellow of the Federation — vyznamenán již třetí český vexilolog. Po zakladatelích naší spo-
lečnosti, Ludvíku Muchovia Aleši Brožkovi, kteří byli takto oceněni v r. 2009 na kongresu v Joko-
hamě, se této cti dostalo dlouholetému členu výboru (od r. 1995), řediteli Střediska vexilologických
informací v Hradci Králové (odr. 1994) a expertu Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky (od r. 2000) Ing. Petru Exnerovi. Podstatně se totiž zasloužil
o více než 40 let trvající rozvoj vexilologie v naší zemi a podporu aktivitám České vexilologické spo-
lečnosti a jejích jednotlivých členů na mezinárodním poli. FIAV tak touto formou ocenila jeho zásluhy
ovexilologii obecně a jeho oddanou službu FIAV a naší společnosti po uplynulých 40 let jeho členství
v České vexilologické společnosti.

Jako člen parlamentního podvýboru pro heraldiku a vexilologii má významnouúlohu při navr-
hování, schvalování a udílení krajských, městských a obecních vlajek v ČR,jeho Středisko publikuje
úřední údaje o udělených vlajkách v Česku od r. 1991 a podílel se na vytvoření oficiální webové
stránky ministerstva vnitra REKOS o symbolech českých obcí a krajů. Sám navrhl vlajku Králové-
hradeckého kraje a řady obcí a organizací domav zahraničí, je autorem vlajek a emblémů všech ná-
rodních vexilologických kongresů apod.

Již dvacet let je Ing. Exner členem výboru ČVS ve funkci tajemníka pro kongresovou činnost, pro-
tože zorganizoval Český národnívexilologický kongres v r. 1996 jako vůbec první takovou událost ve
střední a východní Evropě, jakož i pomáhal organizátorům všech následujících národních kongresů,
uspořádaných podle jím postavených měřítek v letech 2000, 2004, 2008 a 2012. Je rovněž redaktorem
sborníků ze všech kongresů, které společně vydaly ČVS a Středisko vexilologických informací. Aktivní
účastí na národních i mezinárodních vexilologických setkáních propaguje a podporuje mezinárodní
spolupráci a zahraniční aktivity ČVS s partnerskými společnostmi v Německu, Polsku, Slovensku,
Itálii, Velké Británii, Ukrajině, Rusku a dalších zemích. Jeho bohaté osobní zkušenosti s organizováním
českých národních kongresů uplatnili i naši kolegové v sousedních zemích střední a východní Evropy.

V neposlednířadě je Ing. Exner zakladatelem a ředitelem Střediska vexilologických informací
(FLADAC),které je od r. 2003 členem FIAV, protože se na širokém publikačním základě zabýváve-
xilologickými metadaty, aplikací informačních technologií ve vexilologii a komunální vexilologii.
Tyto informace sdílí s ostatními v podobě dvouměsíčního bulletinu vexi.info a ročně vydávaného
Vexilologického lexikonu. Kromě toho je autorem mnoha článků publikovaných jak v českém, tak
vzahraničních vexilologických zpravodajích a dalších publikacích, jakož i spoluautorem ročenkyVe-
xilokontakt, která vychází odr. 1997 vangličtině pro naše zahraniční kolegy a zájemce o výsledky bá-
dání českých vexilologů.

Našemu kolegovia příteli, který je kromě toho dvojnásobným nositelem diplomu Čestného
uznání ČVS v letech 1996 a 2004, čestným členem Japonské vexilologické společnosti a od r. 2005
i držitelem ceny FIAVVezillon — udělené na mezinárodním vexilologickém kongresu vBuenosAires
za vynikající zásluhy o rozvoj vexilologie, k tomuto ocenění upřímně blahopřejeme a do dalších let
úspěšné práce pro náš obor mu přejeme hodnězdraví a spokojenosti.

VýBoR ČVS
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Z VÝBOROVÉ SCHŮZE

Výbor ČVK stanovil na schůzi konané S. prosince 2015 termíny řádných schůzí v roce 2016: 16.
ledna, S. března, 7. května, 3. září a 3. prosince vždy od 13 hodin v klubovně v Blahoslavově ulici č.
2, Praha 3. Zároveň vyzývá členy společnosti i čtenáře, aby nabídli výkonnému redaktorovi dosud
nepublikované vexilologickéčlánky či krátká vexilologická sdělení ke zveřejnění ve zpravodaji.

VýBoR ČVS

ZEMŘEL JIŘÍ LOUDA
Ve věku 94 let zemřel 1. září 2015 válečný veterán a významnýčeský heraldik a vexilolog PhDr. h.c.

Jiří Louda, autor státního znaku České republiky. Byl zakládajícím členem České vexilologické spo-
lečnosti, v jejíchž řadách zůstal až do r. 2012, kdyji po čtyřiceti letech členství opustil ze zdravotních
důvodů. Nebyl jen pasivním členem, ale ve spolupráci s redaktorem upravoval heraldické popisypří-
spěvků do rubriky Nové znaky a sám pro Vexilologii napsal řadu příspěvků, jak bylo již zmiňováno
v článcích věnovaných jeho životnímu jubileu. Jeho mimořádné zásluhy o rozvoj české vexilologie
byly oceněny i Kongresovou cenou na 2. českém národním vexilologickém kongresu v Ústí nad
Labem vr. 2000. Osobní vzpomínku na přátelství s Jiřím Loudou z pera významnéhočeského vexi-
lologa PhDr. Zbyška Svobody přinesemev příštím čísle zpravodaje. Čest jeho památce!

VýBoR ČVS

On 1 September 2015, the famous Czech heraldist, vexillologist and veteran of the WWIIJiří Louda
(94) passed away; he was an author of the recent arms of the Czech Republic. RIP
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