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Marshalovy ostrovy 
Date: Tue, 2 Jan 1996 20:05:33 -0500 

From: llaack@clark.net (Lance Laack) 

Subject: Flag of the Republic of the 

Marshall Islands 

Tmavomodrý podklad representuje 

Pacifik. Bílý a oranžový pruh symbolizuje 

„Ratak“ a „Ralik“ (východ a západ slunce). 

Jindy je oranžová chápána jako barva 

odvahy a bílá jako barva míru. 

Hvězda representuje křesťanský 

kříž a 24 paprsků 24 municipalit RMI. 

Čtyři hlavní paprsky zastupují hlavní 

střediska - Majuro, Ebeye, Jaluit a Wotje. 

Stránka Marshalových ostrovů je na 

URL  

http://www.clark.net/pub/llaack/rm

i 

   

Východní Turkestán 
Date: Sun, 21 Jan 1996 01:03:42 -0800 

From: lewellen@lewellen.seanet.com 

(David R. Lewellen) 

Subject: Re: Flags of China? 

Viděl jsem dvě vlajky připisované 

Ujgurům či Východnímu Turkestánu. 

Jedna byla shodná s tureckou 

vlajkou, jen místo červené byla modrá. 

Druhá byla bílá s tmavomodrým 

půlměsícem a hvězdou ve středu horní 

poloviny vlajky. Jak hroty půlměsíce, tak 

hvězda směřují  vzhůru. Ve spodní 

polovině vlajky je Shahadah v arabštině 

(tedy totéž, co na vlajce Saúdské Arábie) 

 

Tibet 
Date: 21 Jan 96 19:48:00 EST 

From: Gerard van der Vaart 

<101337.553@compuserve.com> 

Subject: RE: Flags of China? 

Obrázek a popis vlajky Tibetu je na 

URL:http://www.earthlight.co.nz:80

/users/sonamt/tibtflag.html 

 

Vatikán 
Date: Fri, 19 Jan 1996 14:01:31 +0100 

From: Giuseppe Bottasini 

<bottasini@cesi.it> 

Subject: Vatican Keys image 

Obrázek klíčů z Vatikánské vlajky 

je na URL:http://www.vatican.va 

 

Ujguristán 
Date: Tue, 23 Jan 1996 08:41 +0100 

From: Harald.Mueller@ascom.ch 

 

UVÍZLO  V  SÍTÍCH  INTERNETU 
výběr zpráv z mailing listu „Flags of the World“ (flags@cesi.it) 

správce Giuseppe Bottasini (bottasini@cesi.it) 

vybral a přeložil Petr Exner (petrex@fr.vsp.cz) 

 

Leden 1996 
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Subject: Xinjiang (addendum) 

Republika Ujguristán, která 

existovala přinejmenším v letech 1933-

1934 razila mince na kterých je vlajka 

podobná popisované (v hesle Východní 

Turkestán z 21.1.1996). Je na ní půlměsíc a 

pěticípá hvězda. Vlajka je trojůhelníková s 

plaménkovým okrajem. Mince je hrubě 

ražena, ale připadá mi, že půlměsíc 

směřuje spíše dolů, než nahoru. 

 

Japonsko 
From: poels@edu.xs4all.nl (Jos Poels) 

Date: 18 Jan 96 10:25:08 +0000 

Subject: Japan 

Prohlášení předsedy vlády  č.57 

vydané dne 27. ledna třetího roku éry 

Meidži (1870): 

 

Předpis pro obchodní loďstvo 

1. Národní vlajka 

Nikdy nesmí být stažena, ani na 

trajektu.Vztyčuje se v 8.00 a snímá se 

každý večer při západu slunce. Nevztyčení 

národní vlajky bez naléhavého důvodu je 

podle mezinárodního práva je považováno 

za pirátství. 

2. Rozměry národní vlajky 

Poměr stran je 7:10. Disk je 

umístěn ve středu vlajky a jeho průměr je 

3/5 šířky vlajky. 

 

Pramen: Japanese National flag - 

Japanese National symbol Marks. Tokyo: 

Kokki Kyokai (National Flag Association), 

circa 1970. p. 3. (kráceno) 

 

Cornwall 
From: poels@edu.xs4all.nl (Jos Poels) 

Date: 17 Jan 96 11:08:26 +0000 

Subject: Re: Cornish flag 

Černá vlajka s bílým křížem je 

praporem sv. Pirana a nyní je uznávána za 

„národní vlajku“ Cornwallu. 

Sv. Piran je patronem horníků 

těžících cín, jehož vývoz byl dříve 

nejdůležitější složkou ekonomiky 

Cornwallu. Tvrdí se, že sv. Piran odvodil 

barvy vlajky od bílé barvy kovu a černé 

barvy popele se kterými se sv Piran setkal 

při zkoumání cínu.. Jiní však tvrdí, že 

barvy značí rudu a kov. Nicméně Cornwall 

byl znám svým cínem dlouho před 

pořátkem křesťanské éry. 

Encyclopaedia Britannica říká, že 

tato vlajka byla nesena Cornwallským 

kontingentem při bitvě u Azincourtu 

(1415). Roku 1837 byla vlajka sv. Pirana  

popsána jako „standarta Cornwallu“, roku 

1880 se píše, že „Bílý kříž sv. Pirana byl na 

středověkém praporu Cornwallského lidu“ 

Pramen: Heraldry Society Flag 

Section Newsletter, Autumn 1969. 

 

Hong-Kong 
From: Pascal Vagnat <pava0000@stud.uni-

sb.de> 

Subject: WWW images 

Date: Fri, 19 Jan 1996 17:59:52 +0100 

(CET) 

Obrázek budoucí vlajky a znaku 

Hong-Kongu (pod čínskou správou) je na 

http://www.cityu.edu.hk/BasicLaw/f

lags.htm 

 

Turecko 
Date: 19 Jan 96 16:43:50 EST 

From: "Stuart A.Notholt" 

<100407.2350@compuserve.com> 

Subject: Turkish (?) flag 

V dnešním televizním 

zpravodajství o únosu turecké lodi 
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čečenským komandem se kromě čečenské 

vlajky objevila i červená vlajka 

připomínající tureckou s tím rozdílem, že 

na ní byly tři hvězdy místo jedné (v 

trojúhelníkové formaci). 

 

Jerusalem 
Date: Wed, 24 Jan 1996 02:29:52 +0100 

(MET) 

From: Zeljko HEIMER 

<zheimer@public.srce.hr> 

Subject: Jerusalem 

Vlajka Jerusalema je podobná 

vlajce Izraele, jen Davidova hvězda je 

nahrazena znakem Jeruzaléma nad nímž je 

nápis Jeruzalém v hebrejštině. Štít znaku je 

obvykle žlutý s cihlovým vzorem a na něm 

je vzpínající se černý lev. 

 

Únor ´96 

Maroko 
Date: Mon, 05 Feb 1996 09:28:52 +0100 

From: Giuseppe Bottasini 

<bottasini@cesi.it> 

Subject: History of flags of Morocco 

Historie marocké vlajky je dostupná 

na http://maghreb.net/morocco/ 

diverse/aboutflag.html 
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STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍ 

FLAG DATA CENTRE 

 

c/o ing. Petr Exner 

Havlíčkova 294 

500 02 Hradec Králové 

Czech Republic 

 

Ve spolupráci s Vexilologickým klubem Praha 

 


