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Aleš Brožek 
 

JOSEF KALIBERA A JEHO VEXILOLOGICKÉ AKTIVITY 
 
 Za 1. republiky vyšlo v Československu několik drobných publikací věnovaných 
správnému užívání naší státní vlajky. Jejich autory byli většinou školští pracovníci (1), 
nevexilologové. Výjimkou byl snad jen Josef Kalibera, který je české veřejnosti znám spíše 
jako významný sportovní funkcionář a publicista. Jeho vexilologické aktivity se však 

neomezily jen na sepsání brožury  (obr. 1) s názvem 
Naučme se respektovati státní vlajku (2), a  jeho životu 
bude proto věnován tento článek. 
 Josef Kalibera (obr. 2) se narodil 3. září 1900 
v Jilemnici na Semilsku (3) Josefu Kaliberovi a Marii 
Dunkové (4) jako druhé dítě. Zpočátku bydlel v Praze        
v Loretánské ulici čp. 
178/4 (nyní 178/11), v r. 
1902 se rodina 
přestěhovala na 
Loretánské náměstí č. 8 
na Hradčanech. Když 
bylo malému Josefovi 
téměř osm let, zemřela 
mu matka, ale otec se 
brzy znovu oženil. Josef 

Kalibera pak vyrůstal 
v početné rodině, protože 

z otcova druhého manželství mu přibyli další sourozenci.  
 Od školního roku 1911/12 studoval na českém 
státním gymnáziu v Praze 3 na Malé Straně (5) a již tehdy 
byl velmi aktivní (6). V roce 1918 dokonce pracoval pro 
Národní výbor, za což mu byl později udělen 
Československý dobrovolnický kříž. Zkoušku dospělosti složil 28. června 1919 a 29. září 
1919 nastoupil na místo poštovního praktikanta na ministerstvu pošt a telegrafů. Po roce byl 
povýšen na poštovního asistenta a na konci roku 1923 na poštovního oficiála. V té době již 
studoval práva na Karlově univerzitě (rigorosa složil v červenci 1921, březnu 1924 a v lednu 
1925). Dne 31. ledna 1925 byl promován na doktora práv (7). 

Obr. 1 

Obr. 2 
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 V roce 1925 se stal Josef Kalibera členem Veslařského klubu Blesk, když krátkou 
dobu předtím byl členem Českého Yacht klubu (ČYK). Přes svou tělesnou indispozici se 
aktivně zúčastňoval života klubu, jako kormidelník dosáhl v závodech mnoha vítězství.  

Ve funkci zástupce ČYK ve Svazu kanoistů RČS  podal na schůzi správního výboru 8. 
června 1923 návrh na vlajku Svazu. V zápise 
ze schůze (8), který sám vypracoval, uvedl 
„Kalibera: podává návrhy na vlajku Svazu, 
z nichž přijat tento. Rozměr 18 x 35. 
V červeném poli sbíhají se ve středu vlajky 
tři modrá ramena vycházející z úhlů, bíle 
lemovaná“ a popis vlajky doprovodil 
barevnou kresbou (obr. 3). Hezky řešená 
svazová vlajka se často užívala 
v následujících desetiletích a Josef Kalibera 
byl na autorství hrdý (9). 
 Josef Kalibera byl zároveň náruživým 
lyžařem, v té době se ujal dobrovolné funkce 

šéfredaktora časopisu Zimní sport a řídil jej do roku 1928. V roce 1925 byl zvolen do 
správního výboru Svazu lyžařů RČS a v témže roce se zapojil do příprav organizování 
mistrovství Evropy ve veslování v Praze a kongresu federace F.I.S.A., která sdružovala 
národní veslařské svazy. Protože měl na starost tiskové 
záležitosti, propagaci a reklamu, navrhl i kongresový 
odznak. V návrzích  a patrně i na schválené verzi použil 
československou státní vlajku. Návrhů bylo minimálně 
šest (10) a kupodivu v nich měl modrý klín  
československé vlajky nesprávnou velikost. U 4. návrhu 
se dokonce J. Kalibera dopustil prohřešku, když na 
československou vlajku umístil nápis (obr. 4). 
 V roce 1926 napsal praktickou příručku pro 
vodní sportovce, která dosud na knižním trhu chyběla. 
Nazval ji Vodní turistika (11) a kapitolu na straně 19 až 
21 pojmenoval „Vlajky“. V ní kritizoval „vlajky 
příšerného formátu, příšerných barev a hrozné 
emblemy“ užívané vodními sportovci. Doporučoval, aby 
vlajky byly střízlivé a aby vlajky sportovních lodí měly 
tvar trojúhelníku. Zabýval se i jejich vyvěšením a radil, 
aby spodní konec vlajky byl asi 10 až 20 cm vzdálen od 
špičky lodě a aby hoření konec byl pevně přivázán na 
vrcholku žerdičky. Několik řádků věnoval vlajkoslávě a 
vlajkovému řádu. Kritizoval, že se klubovní vlajky 
užívají i jen ke krátkým zábavním vyjížďkám v městě 
nebo okolí, místo aby vlály jen na túrách. 
 Dne 5. června 1929 se Josef Kalibera oženil s Terezií Veselou (12) a v listopadu téhož 
roku se přestěhoval z Loretánského náměstí na Žižkov do Žerotínovy ulice č. 51/1642 (13). 
(Na této adrese bydlel asi až do roku 1960, než se odstěhoval do Kouřimské 26.) Na konci 
roku 1929 mu byl propůjčen titul vrchní ministerský komisař. V té době se stal i členem 
Klubu alpistů českých, hodně fotografoval a psal.  

Od 8. ročníku (1933) redigoval časopis Vodní sporty. Hned v 1. čísle vyzval kluby 
vodních sportů, aby mu poslaly vyobrazení svých vlajek, která hodlal otiskovat v záhlaví 
klubových zpráv. Požadoval, aby šířka kresby odpovídala 1,5 cm a žerď byla svislá, nikoliv 

Obr. 3 

Obr. 4 
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šikmá. Na rozdíl od německého Wassersportu, kde vlajky měly barvy vyznačené správným 
heraldickým šrafováním, kresby vlajek ve Vodních sportech nebyly bohužel tak přesné, 
protože J. Kalibera neupozornil na toto pravidlo. Jeho výzva nebyla ani příliš vyslyšena (14) a 
uveřejněno bylo jen několik vlajek. Pro 6. číslo 8. ročníku napsal článek O pořádek ve 
vlajkování. V něm na stránkách 152 až 156 kritizoval nevhodné vlajkové stožáry a ilustroval 
jej osmi malými schématy postavení vlajek.  Článek ukončil slibem, že vedení Svazu veslařů 
předloží co nejdříve návrh přesného vlajkového řádu, o němž se poradí ještě s jedním naším 
vlajkovým odborníkem (15). Svůj článek zmínil J. Kalibera i v následujícím ročníku v čísle 1, 
když v nepodepsané poznámce na s. 7 připomněl nutnost pamatovat na řádný vlajkový 
křížový stožár s příslušným vlajkovým zařízením ve chvíli, kdy se v klubovnách provádějí 
obvyklé jarní opravy. Ve dvojčísle 4-5 na s. 77 otiskl upozornění, že vyšla kniha pražské 
firmy Alex Průcha nazvaná Na vodu a za sportem obsahující mimo jiné článek Vlajka (16). 
Tímto číslem časopis Vodní sporty přestal vycházet.  
 Josef Kalibera byl velmi aktivní i jako rozhlasový reportér. Za mikrofon se postavil 
poprvé v roce 1926, takže když se v srpnu 1933 konalo kanoistické mistrovství Evropy 
v Praze na Zbraslavi, neměl problémy s komentováním jeho průběhu. Je potěšitelné, 
že rozhlas využil i k propagování správného používání československé vlajky. Aspoň tak lze 
soudit podle názvů rozhlasových relací. Dne 26. října 1936 mezi 14:10 a 14:20 hovořil           
v rozhlasu na stanici Praha II v pořadu Naše vlajka a 7. března 1939 mezi 14:45 a 15:00 na 
stanici Praha I v pořadu nazvaném Československá státní vlajka (17). 
 Těmto rozhlasovým vysíláním předcházely dva články v Českém Slově. 16. září 1934 
mu vyšla poměrně rozsáhlá stať nazvaná Kdy se naučíme správně zacházet se státní vlajkou? 
Pro větší názornost byla ilustrována kresbami od Václava Čubana. Před blížícím se svátečním 
28. říjnem rok nato (20. 10. 1935) vyšel v Českém Slově další Kaliberův článek již bez 
ilustrací a se stručným názvem Státní vlajka. První článek pak vyšel knižně s názvem Naučme 
se respektovati státní vlajku (18). Minimálně ještě jeden vexilologický článek napsal              
J. Kalibera pro České Slovo. Ačkoliv jej podepsal jen Dr. K., podle zmínky pražské Poštovní 
spořitelny i podle tvrzení, že správná trikolora je bíločervenomodrá a nikoliv 
bílomodročervená, lze soudit, že pochází z jeho pera. O trikoloře ve státních barvách totiž     
J. Kalibera psal ve své brožuře Naučme se respektovati státní vlajku na straně 4. Článek 
v Českém Slově se jmenoval Jaká je naše státní trikolora? a zveřejněn byl 30. října 1936. 
 Josef Kalibera pracoval jako právní úředník na prezidiu ministerstva pošt a telegrafů. 
Ministerstvo sice vydávalo vexilologické předpisy a zabývalo se vexilologickými 
záležitostmi, avšak nevyřizovalo je prezidium, nýbrž jiná oddělení. Tak například směrnice 
pro používání státní vlajky a praporů (19) vznikla v oddělení XIII a XIV (jazyková správnost 
se konzultovala s oddělením VII) a na  ministerském spise č. 12705/XIII-1933 z 12. září 1934 
se proto nenajde parafa J. Kalibery. Tu lze nalézt snad jen na spise č. 7617/odd. XIII z roku 
1936, kdy ministerstvo pošt a telegrafů objednalo 4800 exemplářů publikace Vlajky a znaky 
Československé republiky  a J. Kalibera jako pracovník nadřízeného prezidia ministerstva 
spis parafoval na znamení souhlasu (20).  

Další podpis J. Kalibery lze spatřit na spisu k č. 12 549-XIII-36. Spis vznikl poté, co 
poštovní úřad v Českém Těšíně sdělil ředitelství pošt a telegrafů v Opavě, že jej upozornil 
okresní úřad v Českém Těšíně, že vlajkové stožáry mají být opatřeny běločervenomodrými 
pruhy. Oddělení XIII ministerstva pošt a telegrafů se domnívalo, že nátěr žerdí není 
obligatorní a vychází tento princip jen z vyobrazení žerdi u vlajky v zákoně. J. Kalibera nebo 
jím řízený pracovník (21) z prezidia ministerstva vyslovil  souhlas s vývodem oddělení XIII a 
argumentoval vlajkovými žerděmi na pražském Hradě, z nichž některé jsou a některé nejsou 
opatřeny trikolorou. 

V té době již Josef Kalibera užíval úřední titul odborového rady ve 4. platové stupnici. 
Propůjčen mu byl vládou s účinností od 1. července 1935 (22). Na další povýšení si však 
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musel počkat až do srpna 1946, kdy byl jmenován vrchním odborovým radou s účinností od 
1. května 1945. Důvodem této časové prodlevy bylo jeho předčasné propuštění z ministerstva 
poté, co byl několikrát vyslýchán a zadržován Gestapem. Po vzniku protektorátu Čechy a 
Morava se totiž Josef Kalibera zapojil do odbojové činnosti. Podzemní skupině tvořené JUDr. 
Vladimírem Kloudou a dr. Valentou zprostředkovával a opatřoval technické informace, 
součástky a pomůcky pro vysílačku. Společně s manželkou pomáhal i skupině, která ukrývala 
parašutisty zapojené do atentátu na Heydricha (23). V červnu 1942 a znovu v srpnu 1942 byl 
zatčen a vyšetřován Gestapem. Šťastnou náhodou byl propuštěn, avšak jeho manželka byla 
stanným soudem 29. září 1942 odsouzena k trestu smrti, převezena do Terezína, poté do 
Mauthausenu a 24. října 1942 popravena. 

Po skončení 2. světové války se Josef Kalibera vrátil 10. května 1945 na ministerstvo 
pošt a telegrafů, kde byl v červnu 1947 jmenován ministerským radou ve 2. platové stupnici 
s účinností od 28. října 1945. Byl přednostou oddělení P/4, které mělo v kompetenci 
informační a propagační věci. Pro ministra připravoval mimo jiné nepolitické projevy (24). 

Zdá se, že oproti předválečnému období byly vexilologické aktivity J. Kalibery řidčí. 
Do časopisu Lodní sporty, resp. od roku 1956 nazývaného Vodní sporty, který navázal na 
předválečné Vodní sporty, nepřispíval ani nevexilologickými články. Že však jeho zájem        
o vlajky a vlajkové stožáry trval nadále, svědčí jeho osmistránková stať z března 1957 
nazvaná Vlajková signalisace (25). V ní se zabýval nejen historií signalizování pomocí vlajek, 
ale i terminologií. Podobně důraz na správnou terminologii kladl i v jedenáctistránkovém 
materiálu o technickém popisu vlajkového stožáru, který vypracoval v květnu 1970. Vedle 
českých výrazů v něm uvedl pro porovnání i výrazy anglické, německé a francouzské. 
Zužitkoval tak své jazykové znalosti (26). Materiál doprovodil dvěma stránkami 
schematických kreseb. 

Pro úplnost je třeba zmínit i projev Josefa Kalibery ve Slovanském domě  15. 
listopadu 1959 u příležitosti 80. výročí Veslařského klubu Blesk. V něm vylíčil historii klubu 
a neopomněl ani zmínit okolnosti vzniku klubovní vlajky. Naproti tomu v článku k 90. výročí 
Klubu veslařů mělnických (27) se vyhnul informaci o mělnické vlajce snad z toho důvodu, že 
její vyobrazení ilustrovalo jeho článek. 

Ve sborníku k 64. primátorským osmiveslicím konaným v roce 1977 otiskli jeho 
editoři výňatky z Kaliberova referátu předneseného u příležitosti oslav 90 let Blesku s názvem 
Pod vlajkou Blesku více než 100 let (28). Vydání sborníku se však už Josef Kalibera 
nedočkal, protože zemřel 5. října 1976 v Praze (29). Pohřeb se konal 11. října 1976 ve velké 
obřadní síni krematoria ve Strašnicích. Skončil tak rušný život člověka, kterému pro jeho 
vexilologické znalosti říkali mladí veslaři „vlajkový rada“ (30). 

Autor děkuje dr. Jiřímu Kaliberovi, synovci JUDr. J. Kalibery, ing. Ivanu Slabochovi, 
archiváři VK Blesk, a pracovníkům Národního archivu v Praze za  pomoc při zjišťování 
biografických údajů. 
 
 
Poznámky: 
(1) Text 49stránkové brožury Dva prezidenty z r. 1936 s rozsáhlou vexilologickou kapitolou 

na s. 38 až 48 pocházel z pera okresního školního inspektora v Sevljuši A. Bartoše, 
autorem brožury Naše státní vlajka, prapory, znaky a hymna vydané v r. 1937 byl učitel 
Karel Kalivoda. I o překlad  praktické příručky Vlajky a znaky Československé 
republiky vydané Státním nakladatelstvím v r. 1935 a 1936 do němčiny se postaral 
pedagog nevexilolog -  vrchní školní rada z Liberce ing. Ludwig Schmidt. 

(2) Vlastním nákladem ji vydala v roce 1935 Spořitelna Královéhradecká, vytiskla 
„Novina“ Hradec Králové. 

(3) V pražské policejní přihlášce otce je chybně uvedeno místo narození Praha. 
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(4) Příjmení matky za svobodna ve tvaru Dunková je uvedeno v matrice doktorů Univerzity 
Karlovy a na přihlášce trvalého pobytu občana z r. 1950, zatímco v pražské policejní 
přihlášce otce z doby Rakouska-Uherska je jednou psána jako Marie Dunker, podruhé 
jako Marie Dunka. Narodila se stejně jako její syn v Jilemnici. 

(5) Výroční zpráva c.k. českého státního gymnasia v Praze na Malé straně, resp. českého 
státního gymnasia v Praze III za školní roky 1911 až 1919 

(6) Svému synovci se svěřil, že se spolužáky vymýšlel rošťárny. Jednou prý zavolal 
stěhovací vůz před školu, že se ředitel bude stěhovat. 

(7) Archiv Univerzity Karlovy, Matriky doktorů, sv. VI, s. 2455. 
(8) Národní archiv (NA), fond Svaz kanoistů RČS, inv. č. 7, ka 1. 
(9) O tom, že Svaz kanoistů užívá vlajku podle jeho návrhu zmínil na s. 19 knihy Vodní 

turistika i na s. 145 5. čísla Vodních sportů z roku 1933. 
(10) Tři barevné návrhy s číslem 1, 4 a 6 se dochovaly do dnešních dnů a jsou uloženy 

v archivu Muzea tělovýchovy a sportu v Praze, fond Veslování, ka 1. 
(11) 111stránkovou publikaci vydal pražský nakladatel Václav Petr jako 2. svazek edice 

Radosti ze života. 
(12) Informaci o svatbě přinesly Národní listy ze 3.6.1929 na s. 4. 
(13) NA, fond Policejní ředitelství II – EO. Dům byl později přečíslován na 49/1642. 
(14) Na s. 57 8. ročníku Vodních sportů si postěžoval, že do uzávěrky dostal jen štoček          

s vlajkou Veslařského klubu Blesk a že z dřívější doby měl jen štoček s vlajkou Českého 
veslařského klubu.  

(15) Patrně mínil dr. Bohumila Včeláka, který se také zabýval problémy vyvěšování vlajek a 
jehož vexilologickým aktivitám bude věnován v budoucnu rovněž samostatný článek. 

(16) Nepodepsaná zprávička zmiňovala mezi spolupracovníky tohoto dílka i dr. Josefa 
Kaliberu. Bohužel se mi dosud nepodařilo je nikde najít, a tak se mohu jen domnívat, že 
článek Vlajka byl dalším vexilologickým textem Josefa Kalibery. 

(17) Uvedeno podle rozhlasového programu otištěného v Národních listech a Českém deníku. 
(18) Ačkoliv vročení bylo 1935, podle datumového razítka v exempláři Parlamentní 

knihovny (16.3.1936) lze usuzovat, že pokud publikace vyšla v roce 1935, bylo to spíše 
na jeho konci. Publikace se najde i v konzervačním fondu Národní knihovny ČR. 

(19) Zveřejněná byla ve Věstníku min. pošt a telegrafů č. 35 z roku 1934 na s. 286-288. 
(20) NA, fond Ministerstvo pošt a telegrafů, ka 1206. 
(21) Vyjádření prezidia je napsáno na stroji, což neumožňuje jednoznačně stanovit, zda je 

formuloval sám J. Kalibera nebo jemu podřízený pracovník. Parafováno je však i          
J. Kaliberou. 

(22) NA, fond PMR č. 599/Pp-Přes-1935, ka 1156. Též Věstník ministerstva pošt a telegrafů, 
č. 37 z r. 1935, s. 265. 

(23) O roli J. Kalibery a jeho manželky při ukrývání parašutistů se dočteme v knize J. Dreyse 
Za Heydrichem stín, vydané v Praze r. 1947, na s. 111-112 a 158-163. Viz též členská 
přihláška J. Kalibery do Svazu osvobozených politických vězňů s příslušnými přílohami 
(svědecká potvrzení) uložená v Národním archivu. 

(24) NA, fond ÚPV – B, sg. 528, ka 614, 616 a 620. 
(25) Uložena je stejně jako materiál Vlajkový stožár vypracovaný J. Kaliberou v r. 1970 

v archivu Veslařského klubu Blesk v Praze. 
(26) J. Kalibera ovládal němčinu do té míry, že přeložil minimálně dvě knihy do češtiny. 

V roce 1937 mu vyšel překlad románu Ludwiga Renna Život nelze popravit pod 
pseudonymem Arnošt Pelikán u čelákovického nakladatele Josefa Hampla, rok nato 
překlad románu Christy Winsloe Pasažérka číslo 1 u pražského nakladatele Václava 
Petra. 
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(27) Josef Kalibera: Chvála a dík. In: 90 let mělnických veslařů 1881-1971. Mělník 1971, s. 
5 ad. 

(28) 64. primátorské osmiveslice, Praha 1977, s. 20 – 22. 
(29) Stručnou zprávu o úmrtí  přineslo Svobodné slovo 9. října 1976 v rubrice Rodinná 

oznámení. Vodní sporty, které otiskly v r. 1975 v č. 12 na s. 14 oslavný článek Tři čtvrtě 
století dr. Kalibery, úmrtí kupodivu přešly mlčením. 

(30) Uvedeno ve vzpomínkách M. Martince „Za JUDr. Josefem Kaliberou“ otištěných ve 
sborníku 64. primátorské osmiveslice, Praha 1977, s. 23. 

 
The leading Czech author continues in his series on important individualities of the 

past of Czech vexillology. He refers to a publicist and sports official Josef Kalibera (1900-
1976) who compiled several manuals on the correct display of the Czechoslovak national 
flag. However, his activities were not limited to the authorship of the brochure “Let us learn 
to pay respect to the State flag” from 1935. As early as in 1926, Kalibera wrote a handbook 
of practice for aquatic sportsmen that missed till then on book market. He entitled it as the 
“Vodní turistika” (Aquatic Tourism) and paid attention to flags in its chapter of the same 
name. There, he criticized “flags of terrible shape and of terrible colours and charged with 
horrible emblems” as spontaneously used by aquatic sportsmen; he recommended a chaste 
appearance and triangular shape of flags used on ships. Kalibera also dealt with their 
hoisting and few lines were written about flags gala and flag etiquette. The author also 
criticized the fact that flags of clubs were often displayed on the occasion of a short fun-trip 
in the town or its surroundings instead of their hoisting during the cruises and tours. Since 
1933, J. Kalibera also edited the “Vodní sporty” (Water Sports) periodical. In his very first 
issue, he appealed the clubs of aquatic sports to send him pictures of their flags used he 
wished to publish in the heading of respective news from the related clubs. He also prepared 
an article “Let us maintain order in the flags display”, in which he criticized the use of unfit 
flagpoles and concluded his article with a promise of the Rowing Union’s management to 
publish a detailed flag order as soon as possible. J. Kalibera also published many practical 
advices on the matter how to display correctly the Czechoslovak flag, whether in position of a 
radio announcer or an author contributing to the leading national daily “České Slovo” 
between 1934-1939. It seems that Kalibera´s vexillological activities became sparser after 
WWII. However, his concern in flags and flagpoles survived as supported by his article “Flag 
signalization”; it was published in March 1957 for the Rowing Club “Blesk” in Prague, a 
member of what Kalibera was since 1925. The author was concerned with both an 
advancement of signalizing by means of flags and a terminology, as well. He put the accent 
on a correct terminology also in his discourse dealing a technical description of the flagstaff 
that he elaborated in May 1970. In order to make a comparison with foreign terminology, he 
added English, German and French equivalents to related expressions in Czech language; 
Kalibera completed that material with two pages of schematic drawings. Due to his 
vexillological knowledge he was known as “the flag counsellor” among young rowers 
towards the end of his life. 
 
Karel Černý 
 

NÁVRHY VÝROČNÍHO PRAPORU ČESKÉHO SVAZU 
ZPRACOVATELŮ MASA 

 
V březnu roku 2009 jsem byl osloven předsedou ČVS ing. Jaroslavem Martykánem, 

zda bych nebyl ochoten vyřídit požadavek Českého svazu zpracovatelů masa (1) na 
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vyobrazení výročního praporu (2). Sešel jsem se s předsedou svazu ing. Jaromírem Kloudem 
a domluvili jsme si předběžné záležitosti k návrhu jejich slavnostního praporu. Prostudoval 
jsem literaturu jak od svazu, tak z SVK v Plzni, ale i na internetu a ing. Petru Exnerovi jsem 
vysvětlil své představy, které on ochotně graficky ztvárnil v několika vývojových návrzích 
(obr. 1 a 2). 

Jedná se o oboustranný slavnostní prapor k 700. výročí založení cechu řezníků,           
u kterého jsem zvolil poměr stran 3:4. Na lícní straně je umístěn bílý lev ve skoku se žlutou 
korunou a zbrojí, který v předních tlapách drží bílou řeznickou sekeru se žlutým topůrkem. 
List praporu je červený se žlutým lemem. Rub praporu má představovat historickou událost 
z roku 1310, jejíž vysvětlení je uvedeno v knize Řezníci a uzenáři ve světle věků (vyd. 
AGRAL-PRAHA v únoru 2006, ISBN 80-239-5954-9): 

 
   ...Když král Jan Lucemburský 28.11.1310 se svým vojskem dorazil před zdi Starého Města 
pražského v úmyslu zaútočit na město, byli řezníci první, ... kteří prosekali řeznickými 
sekerami městskou bránu a umožnili tak králi Janovi vstup do Prahy. ... Téhož roku zachránili 
řezníci kostel svatého Jakuba ... před pleněním a drancováním proti mohutnému davu. ... 
Patronem českých řezníků navždy zůstal svatý Jakub. ... 
 
    V roce 1611 ... rozbouřený lid opět ohrožoval klášter svatého Jakuba. Řezníci nemeškali a 
se sekerami v ruce klášter uhájili. ... 
 
    V roce 1437 potvrdil král Zikmund řezníkům, ... že směli na korouhvi v červeném poli mít 
bílého dvouocasého lva ... 
 
    Vladislav II. dne 20. března 1472 potvrdil výsady a svobody ... 
 

 

   
 

    
 

 Obr. 1                                                      Obr. 2 
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    Řezníci se zúčastnili i slavnostního položení základního kamene Národního divadla 16. 
května 1868. ... Na ramenou měli historické sekery ... ze 14. století. 

Proto byl zvolen motiv probořené hradby (žlutá) a dále byly použity sekery (bílé se 
žlutými topůrky), letopočet 1310 (bílý) a atribut sv. Jakuba – mušle (také v bílé barvě). 
Původní návrh je uveden jako obr. 1. 

Na základě připomínek ČSZM byl návrh m.j. pozměněn tak, aby jim vyhovoval. Byla 
požadována brána, letopočet výročí (2010) a po kritice byla odstraněna svatojakubská mušle, 
která zadavatelům připomínala symbol firmy Shell. Můj konečný návrh ukazuje obr. 2. 
  Ačkoliv byly předem dohodnuté podmínky, zástupci svazu přestali komunikovat, aniž 
by dali zjevně najevo proč. Poslední verze byla, že o praporu budou jednat 14.1.2010 
(nejméně už počtvrté) a že si vyberou z více návrhů. Proč ne? V únoru 2010 jsem se pak 
dočkal zprávy, že můj návrh cechovního praporu nebyl pro zhotovení využit, a v březnu i své 
odměny v poloviční výši navrhované částky (3). 
 
Poznámky: 
(1) Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) je profesní organizace, založená v roce 1991, 

navazující na tradice předchozích cechovního sdružení, která sdružuje podnikatele      
v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečních zvířat, masa a masných výrobků. 

(2) K 700. výročí založení cechu českých řezníků přišlo vedení ČSZM s návrhem přijetí 
cechovního praporu, který předpokládalo slavnostně vysvětit v pražském kostele sv. 
Jakuba Většího (patron řeznického cechu). Tento cechovní prapor se měl stát 
významným symbolem, kterým hodlá Český svaz zpracovatelů masa, jako 
pokračovatel řeznického cechu, důstojným způsobem připomenout široké veřejnosti 
nezastupitelnost oboru zpracování masa v hospodářském a společenském uspořádání 
naší země jak v průběhu uplynulých staletí, tak i v současnosti. Vedení ČSZM dále 
připravilo obsáhlou publikaci „700 let se lvem ve znaku", ve které je popsán a 
zdokumentován dle historických podkladů vývoj řeznického řemesla až do 
současnosti. Jejím autorem je doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., dlouholetý člen 
představenstva ČSZM a děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno. 

(3) Dne 2. 6. 2010, kdy si čeští řezníci připomněli 700. výročí udělení historických 
privilegií králem Janem Lucemburským, vysvětil páter Stanislav Gryňa tzv. cechovní 
standartu ČSZM (Mladá fronta E15, 3.6.2010, s. 5). Po výtvarné stránce se její autor 
inspiroval podobou cechovního praporu řezníků z Písku, námětem čerpal z událostí r. 
1310. Na dvoustranném červeném listu o poměru šířky k délce 85:57 se zlatými 
třásněmi a lemem ze zlatých lipových listů nese standarta na líci zobrazení dvou rytířů 
v modrých přílbách a brnění s červenou přepásanou tunikou (levý z nich má na pásu 
zavěšen stříbrný meč), dobývajících se stříbrnými sekyrami do hnědou kresbou 
naznačených dveří v bílé zděné bráně zaklenuté zlatým gotickým obloukem. Brána je 
po stranách doprovázena dvěma zlatými antickými sloupky, ozdobenými 
jednoduchými hlavicemi, jejichž patky jsou ovinuty přeloženou zlatou stuhou 
s černým nápisem ŘEZNÍCI A UZENÁŘI; pod scénou je bílý letopočet 1310. Na rubu 
je k vlajícímu okraji obrácený bílý český dvouocasý lev třímající řeznickou širočinu 
stejné barvy, korunovaný zlatě; pod ním je opět přeložená zlatá stuha s černým 
nápisem 700 LET TRADICE a ještě níže bílý letopočet 2010. Barevné vyobrazení líce 
i rubu standarty přinášíme na obálce tohoto čísla Vexilologie. Scéna na líci praporu 
připomíná, že v době vlády krále Jindřicha Korutanského se řeznický cech oddaně 
postavil na stranu české šlechty a pomohl svým udatným zásahem vstoupit Janu 
Lucemburskému s manželkou královnou Eliškou Přemyslovnou do Prahy. Svými 
řeznickými sekerami se tehdy řezničtí mistři a tovaryši prosekali městskou bránou 
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svatého Františka a významnou měrou tak přispěli k porážce korutanského žoldáckého 
vojska. Český lev na rubu zase vyjadřuje fakt, že odměnou řeznickému cechu za toto 
hrdinství bylo udělení privilegia používání českého lva ve svém znaku a práva nástupu 
v čele všech řemesel, kdy od středověku kráčeli řezničtí mistři a tovaryši v čele 
průvodu naproti králi a za nimi pak všechna ostatní řemesla. Přijatá podoba cechovní 
standarty byla schválena souhlasným usnesením představenstva a dozorčí rady ČSZM. 

Poznámkami, vycházejícími z denního tisku, z údajů na webové stránce ČSZM a 
z korespondence s jeho sekretariátem, doplnil J. Martykán. 

K.Černý describes his personal participation in designing of the Czech Butchers´ 
Association’s banner in 2009. The 700th anniversary of establishment of the earliest butchers’ 
guild in Bohemia in 1310 inspired their successor to adopt a jubilee banner remembering this 
famous historical event from the 14th century. A vexillologicaly excellent design by Karel 
Černý under Fig. 1 and Fig. 2 was not accepted by the Association management that 
preferred traditional appearance of the guild flags from our history. The obverse of the finally 
adopted banner as shown on the cover reminds of the butchers assistance to Bohemian King 
John of Luxembourg to enter Prague when temporarily occupied by mercenaries of the King 
Henry of Carinthia. In token of gratitude, butchers were given privilege to use the King’s 
arms of silver double tailed lion on their guild symbols. Therefore, the Bohemian lion holding 
a broad-axe in his forepaws is represented on the reverse side of the Czech Butchers´ 
Association’s banner.  

  

ZPRÁVA  Z  39. VÝROČNÍ  ČLENSKÉ  SCHŮZE  ČVS 
 

Dvacet tři členů ČVS se v tradičním termínu poslední březnové soboty sešli dne 27. 
března 2010 od 13 hodin v klubovně Klubu přátel Žižkova v Praze-Žižkově na výroční 
členské schůzi, aby zhodnotili výsledky práce ČVS v roce 2009 a navrhli zaměření její 
činnosti v roce následujícím. Po obligátním představení se zúčastněných (letos se výroční 
schůze poprvé účastnil pan Zdeněk Velebný z Ústí n.O.) a volbě návrhové komise (Ing. A. 
Brožek a K. Černý) a volební komise (M. Týma a P. Strašifták) přednesl výroční zprávu ČVS 
její jednatel Ing. Petr Holas.  

Úvodem svého vystoupení poblahopřál členům výboru Ing. A. Brožkovi a doc. dr. L. 
Muchovi k udělení čestného členství Fellow of the Federation v Mezinárodní federaci 
vexilologických společností na posledním mezinárodním kongresu v japonské Jokohamě 
v létě 2009, jakož i referoval o splnění úkolů, které výboru uložila výroční členská schůze 
v minulém roce. Úprava volebního řádu byla předložena probíhající výroční schůzi, stejně 
jako seznam časopisů v knihovně ČVS. Kromě záslužné činnosti členů ČVS, pracujících 
v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jehož péčí 
bylo v r. 2009 uděleno 156 nových vlajek měst a obcí v naší zemi, jednatel vzpomenul i 
poradenskou a osvětovou činnost výboru, zejména pak vexilologickou výstavku v prostorách 
Severočeské vědecké knihovny v Ústí n.L., kterou připravil Ing. A. Brožek. Se žádostí o 
pomoc při tvorbě vlastních symbolů se v r. 2009 na naši společnost obrátila obec Daňkovice, 
městská část Liberec – Vratislavice a Český svaz zpracovatelů masa, vznik jehož jubilejního 
praporu je předmětem jednoho z článků tohoto čísla Vexilologie. V r. 2009 vyšla opět čtyři 
čísla zpravodaje, poprvé s barevnou obálkou nebo přílohou, což se promítlo do zvýšení 
nákladů na tisk v daném roce. Anglicky psaná monografická ročenka Vexilokontakt s názvem 
Vexilla Pragensia a věnující se historickým i současným vlajkám městských částí Prahy vyšla 
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v červnu 2009. I když se loni žádný z českých vexilologů nezúčastnil 23. mezinárodního 
vexilologického kongresu, podrobně jsme o jeho průběhu referovali ve Vexilologii č. 153, 
stejně jako o návštěvě našich kolegů na národní konvenci italských vexilologů ve Veroně. 
Pokračovala i dlouholetá spolupráce s firmami vyrábějícími vlajky – Soleta Signum, Interflag 
a LIBEA – novým kolektivním členem se stala rodinná firma Velebný, známá výrobou 
krásných praporů. Velmi aktivně se na práci ČVS i nadále podílí Ing. J. Vereščák z firmy 
LIBEA, s nímž jednáme o přípravě příštího národního vexilologického kongresu v Liberci v r. 
2012. Příprava kongresu zůstane vedle připomenutí 90. výročí přijetí československé a české 
státní vlajky naší veřejnosti hlavním zaměřením práce výboru i v letošním roce. Závěrem 
svého vystoupení jednatel poděkoval partnerskému Klubu přátel Žižkova a informoval o stavu 
členské základny k 31.12.2009 – Česká vexilologická společnost měla 88 individuálních 
členů z Česka, 8 ze Slovenska a 10 z ostatního zahraničí, dále šest kolektivních členů v ČR a 
s 25 společnostmi vyměňovala zpravodaj (6 z nich sídlí v ČR). 

Náklady na zvýšenou kvalitu tisku se promítly i do čerpání rozpočtu ČVS v r. 2009, 
jakož i do jeho návrhu na r. 2010, jak je členské schůzi představil místopředseda a hospodář 
ČVS Mgr. Pavel Fojtík. Běžné příjmy, spočívající výhradně v členských příspěvcích 
tuzemských i zahraničních členů, nepokrývají výdaje na tisk a distribuci zpravodaje a drobné 
organizační náklady ČVS, takže zvyšování úrovně zpravodaje kryjeme z rezerv vytvořených 
úsporným hospodařením ČVS v minulých letech. I hospodaření ČVS v minulém roce 
doporučil revizor ČVS Ing. L. Hnát schůzi ke schválení. 

Protože na minulé schůzi upozornil R. Klimeš na rozpor mezi volebním řádem a 
stanovami, pokud jde o způsob volby revizora ČVS, předložil výbor návrh na úpravu 
volebního řádu spočívající v tajné volbě oproti dosavadní veřejné. Návrh byl účastníky 
schválen a v souladu s ním byl do konce volebního období výboru, tedy do r. 2012, tajnou 
volbou ve funkci revizora potvrzen Ing. Ladislav Hnát. Diskuse se letos opět omezila na 
návrhy změn stanov, s nimiž vystoupil R. Klimeš a které schůze postoupila k posouzení 
výboru. Předmětem diskusního vystoupení dr. Z. Svobody, Mgr. P. Fojtíka a dalších byla idea 
Dne vlajky a kritický stav, pokud jde o nové členy ČVS, jak ostatně vysvítá z přiloženého 
usnesení, které po široké diskusi členská schůze přijala. 

Slunečné březnové odpoledne bylo zakončeno odborným programem, v němž 
místopředseda a knihovník ČVS J. Hubka připomněl vexilologické novinky od poslední 
členské schůze, člen výboru ČVS dr. Z. Svoboda pohovořil o významu využívání 
fotografického materiálu k vexilologickému bádání a výkonný redaktor Vexilologie Ing. A. 
Brožek seznámil účastníky výroční schůze s vexilologickou sbírkou Oskara Siedka, jednoho 
z prvních doložených sběratelů v našem oboru u nás. Třebaže klubovna byla účastníkům 
otevřena již od 10 hodin dopoledne, přesto mnozí z nich setrvali i po skončení 
vexilologických přednášek v přátelských diskusích nad problémy, s nimiž se při svém 
koníčku setkávají.            -jm- 
 
Členská schůze České vexilologické společnosti přijala toto usnesení: 
Schvaluje: 
 Zprávu o činnosti České vexilologické společnosti za rok 2009. 
 Zprávu o hospodaření České vexilologické společnosti za rok 2009. 
 Rozpočet České vexilologické společnosti na rok 2010. 
Schválila: 
 Úpravu Volebního řádu (čl. 10) a jeho znění pro volbu revizora ČVS. 
Zvolila: 
 Ladislava Hnáta revizorem ČVS do r. 2012 poměrem hlasů 21 pro, 1 hlas neplatný.  
Bere na vědomí: 
 Zprávu revizora České vexilologické společnosti. 



 3065

 Prozatímní seznam časopisů ČVS. 
 
Ukládá výboru: 
 Projednat návrhy na změnu stanov a zaujmout k nim stanovisko. 
 Projednat náměty z diskuse o Dni vlajky a prostřednictvím členů ČVS v podvýboru pro 

heraldiku a vexilologii iniciovat doplnění Zákona o státních svátcích a významných dnech 
ČR Dnem vlajky vyhlašovaným 30. března. 

 Obrátit se na ostatní členy ČVS, aby podali náměty ke Dni vlajky a k získání nových 
mladých členů ČVS. 

 
Za návrhovou  komisi A. Brožek a K. Černý. 
 
Přijato v Praze 27.3.2010. 
 

NOVÉ VLAJKY 
 
KAMČATSKÝ KRAJ (RUSKO) 
 Dne 17. února 2010 byly na zasedání  Zákonodárného sněmu ruského Kamčatského 
kraje (který vznikl 1. července 2007 sloučením bývalé Kamčatské oblasti a Korjackého 
autonomního okruhu) přijaty zákony 
Kamčatského kraje č. 395 „O znaku 
Kamčatského kraje“, č. 396 „O vlajce 
Kamčatského kraje“ a č. 397 „O hymně 
Kamčatského kraje“. Na symboly kraje byla 
vyhlášena veřejná soutěž a z předložených 
návrhů vybrala Heraldická komise jako 
nejlepší návrhy Ivana Carkova, které byly 
následně Zákonodárným sněmem 
Kamčatského kraje přijaty. Všechny tři 
zákony vstoupily v platnost dne 5. března 
2010.  

List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a světle modrý, v poměru 2 : 1. V žerďové 
části bílého pruhu, stejně daleko od žerďového jako od horního okraje listu, emblém tvořený 
třemi černými sopkami, s bílými vrcholy postupně se snižujícími k 
vlajícímu okraji, a s červenými, bíle lemovanými plameny. Dolní 
okraj sopek zvlněný se dvěma vrcholy. Ze sopek vyrůstá červené 
kruhové pole lemované národním ornamentem tvořeným jedenácti 
červenými a dvanácti menšími modrými rovnoramennými 
trojúhelníky, vzájemně i od kruhového pole oddělenými bílým 
lemováním. Podle oficiálního výkladu bílá barva vlajky 
symbolizuje věčnost, čistotu, čest, šlechetnost a mírumilovnost. 
Světle modrá barva představuje čisté nebe a šíravy vodních ploch. 
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.  

Znak tvoří stříbrný francouzský štít se třemi černými 
sopkami do krajů štítu, se stříbrnými, postupně zprava doleva se 
snižujícími vrcholy, s červenými stříbrně lemovanými plameny, se zvýšenou modrou patou 
oddělenou od sopek zúženým vlnitým stříbrným břevnem se dvěma vrcholy. Ze sopek vyrůstá 
červené slunce bez tváře, lemované třinácti červenými paprsky v podobě rovnoramenných 
trojúhelníků a s dvanácti menšími protilehlými rovnoramennými modrými trojúhelníky, 
vzájemně i od slunce oddělenými stříbrným lemováním. Tři sopky se nacházely již na prvním 
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znaku Kamčatské oblasti z roku 1851 a byly i na znaku oblasti schváleném v roce 2004 (viz 
Vexilologie č. 149). Dle oficiálního výkladu jsou sopky „vizitkou Kamčatky“. Vlnité stříbrné 
břevno symbolizuje Tichý oceán a moře omývající Kamčatku. Vycházející slunce se 
symbolem oceánu rovněž poukazují na geografickou polohu Kamčatky. Národní ornament 
značí národní tvořivost a historii. Podle internetových stránek „Poloostrov Kamčatka“, 
odvolávajících se na tiskovou službu gubernátora Kamčatského kraje, se nové symboly 
začnou oficiálně užívat dne 1. července 2010, v den třetího výročí vzniku tohoto nového 
subjektu Ruské federace.  

Josef Hubka 
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/ 
http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=54&menu=14&menu2=48 
http://www.vexillographia.ru/russia/index.htm 
http://www.heraldicum.ru/russia/index.htm  
 
 
FRANCOUZSKÁ GUAYANA 

Dne 28. ledna 2010 se své regionální vlajky dočkala i jedna z posledních zámořských 
držav Francouzské republiky, když členové Generální rady Francouzské Guayany 
jednohlasně přijali nový symbol, a splnili tak 43 let staré usnesení ustavujícího kongresu 

Svazu guayanských pracujících (UTG) 
v Sinnamary v r. 1967. Svaz (Union des 
Travailleurs Guyanais) je hlavní odborovou 
centrálou Francouzské Guayany a jednou               
z nejstarších organizací usilujících o nezávislost 
země. Jako symbol UTG byla vlajka přijata 
zmiňovaným ustavujícím kongresem na návrh 
organizátora soutěže Turenne Radamontha, 
definována je v současné době stanovami UTG, 
přijatými na 11. kongresu konaném ve dnech 25.-
27.11.2004. Otázka jejího povýšení na symbol celé 

země se dostala na pořad dne na jednání Sociálního fóra Guayany, které zasedalo v prosinci 
2005 ve městě Awala-Yalimpo, a znovu v červnu 2007, kdy si členové UTG připomínali 40. 
výročí jejího vzniku. Žluto-zeleně kosmo dělený list vlajky doplňuje uprostřed pěticípá 
červená hvězda, která podle návrhu předloženého příslušným výborem rady představuje krev 
a socialistickou orientaci země, zatímco horní vlající zelené pole připomíná lesy a dolní 
žerďové žluté pole symbolizuje ohromné bohatství, skrývající se v guayanském podzemí. 
Podle vyjádření předsedy Generální rady Alaina Tien-Longa smí nová vlajka vlát na jeho 
úřadě, na vozidlech a také na domech občanů pouze spolu s vlajkou francouzskou a 
evropskou. 

Francouzská Guayana patří mezi tzv. monodepartementální regiony, což znamená, že 
na stejném území vykonávají správu jak orgány jediného departementu (Generální rada), 
který region tvoří, tak orgány regionu (regionální rada). Na počátku roku 2010 proběhla ve 
Francouzské Guayaně dvě referenda. Na základě prvního referenda, které se konalo 10. ledna 
2010, mohla být poskytnuta této zemi širší autonomie, ale guayanští voliči tuto možnost 
odmítli. Jen o čtrnáct dní později, 24. ledna 2010, se uskutečnilo další referendum, které mělo 
reorganizovat současnou dvojkolejnou správu země a vytvořit jediný správní orgán, který by 
obě stávající instituce nahradil. V tomto druhém referendu, které proběhlo za poměrně malé 
účasti obyvatelstva, se voliči vyslovili k navržené změně kladně. O tom, že proces 
reorganizace guayanské správy bude ještě dlouhodobý, svědči skutečnost, že v březnu ještě 
proběhly pravidelné volby do regionální rady.  
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Oba dosavadní správní orgány obou územně totožných správních celků již delší dobu 
používají vlastní loga, která se vyskytují v duchu francouzských zvyklostí i na vlajkách. Tyto 
vlajky někdy bývaly nesprávně vydávány za vlajky departementu či regionu, avšak ve 
skutečnosti se jedná jen o vlajky institucí. Tuto nesprávnou interpretaci dnes však odstraňuje 
nová vlajka země. Loga obou orgánů v ničem nenavazují na dosavadní příležitostně užívaný 
znak hlavního města Cayenne, který se celý (nebo alespoň jeho štít) občas vydává za znak 
celé Francouzské Guayany. 

Moderní logo generální rady departementu je spolehlivě doloženo v roce 2004. Je 
obtížně popsatelné a můžeme slovně jen nastínit, že se jedná o kompozici písmen CG (zkratka 
orgánu), stylizované zelené mapy země olemované žlutou 
šipkou. Plocha pod písmeny je podélně rozdělena na horní 
bílou (prázdnou) a dolní zelenou polovinu. Přes tyto plochy 
je pod písmenem G žluté kruhové pole připomínající 
slunce. Pod vlastní logem býval původně černě psaný text 
CONSEIL GENERAL  (generální rada) GUYANE, 
přičemž jméno země bylo šikmo vedle mapy. Kolem roku 
2009 došlo k dílčí modifikaci. Název rady se roztáhnul pod 
celým logem a jméno země, doprovázené dvěma 
vodorovnými čárami před a za, je nyní psáno jakoby od 
ruky (–Guyane–) zelenou barvou dole po celé délce loga. O symbolice není nic známo. Logo 
se klade na bílý vlajkový list. (Na vyobrazení vlajky ukazujeme starší verzi.) 
Aktuální logo regionální rady je rovněž pojato v duchu moderní grafiky, která s tradiční 
heraldikou nemá vůbec nic společného. Emblém je opět proveden jakoby od ruky štětcem a 
jeho okraje jsou „trhané“ s různými skvrnami. Jeho základem jsou dvě neurčitá, vzájemně se 
nedotýkající pole, horní modré se žlutou hvězdou vpravo nahoře (z hlediska pozorovatele) a 
spodní zelené. Pod ním jsou dvě světle červené vlny, nad kterými v zeleném poli pluje žlutá 
piroga se světle červenou siluetou sedícího člověka.  

Modrá barva symbolizuje tzv. vysoké technologie 
(tím připomíná francouzské středisko  kosmického 
výzkumu v Kourou), žlutá hvězda je symbolem 
budoucnosti oblasti. Silueta člověka v piroze připomíná 
lidskou stránku regionu (uvítání, kulturu a historii). Zelená 
barva symbolizuje faunu a flóru, vlny řeku, která je 
významným dopravním spojením. Nad vlastním logem je 
zeleně jméno GUYANE a pod logem LA RÉGION. Celé 
logo se klade na bílý list. Tyto symboly regionální rady 
byly přijaty rovněž kolem roku 2004. Před tím se užívalo jiné logo, v zásadě tvořené do kruhu 
uspořádanými stylizovanými písmeny (zeleným G a oranžovým R) a černě psanými slovy 
REGION (nad) a GUYANE (pod logem). O tomto starším logu není nic bližšího známo.  

Loga a vlajky generální a regionální rady se jistě budou i nadále používat, avšak jak je 
vidět na fotografiích z Francouzské Guayany, budou zřejmě brzy zastíněny novou územní 
vlajkou, která, ačkoliv má oficiální charakter jen krátkou dobu, je v zemi již mnoho let velmi 
populární.                           -jm-, -pf- 
 
FOTW, Ivan Sache z 25.10.2009 na http://flagspot.net/flags/gf%7Dindep.html 
DGF-Informationen č. 41 (únor 2010), Jens Pattke s odvoláním na http://www.cg973.fr/Le-
Conseil-general-adopte-le-drapeau-guyanais 
www.cr-guyane.fr/institution-region/logotype/ 
http://www.cg973.fr/-Telecharger-le-logo- 
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MALAWI 
Po šestačtyřiceti letech došlo ke změně státní vlajky Malawi, která byla zavedena při 

vyhlášení nezávislosti na Velké Británii 6. července 1964. Historie území i jeho vlajek je však 
mnohem delší. 

Původní obyvatelstvo na území nynějšího Malawi bylo 
tvořeno lovci-sběrači, které okolo desátého století vytlačily vlny 
bantuů putujících k jihu. Některé amaravské kmeny zůstaly na 
tomto území a vytvořily koncem 15. století kmenový svaz 
Maravi, jehož postavení počátkem 18. století vinou vnitřních bojů 
i náporu arabských otrokářů však začalo upadat. Na konci 19. 
století se zde začaly střetávat zájmy portugalských, britských a 
německých kolonizátorů. Portugalci sem pronikali od pobřeží 
Indického oceánu již od 17. století a soupeřili s arabskými 
emiráty. Britské osady byly zakládány v druhé polovině 19. 
století, kdy okolí řeky Shire a území západně od jezera Njasa 

bylo prozkoumáno Davidem Livingstonem, a později zde Britové založili obchodní a 
misionářské stanice. Území na severu patřilo od roku 1891 do 
Německé východní Afriky.   

V roce 1883 byl pro tuto oblast na podnět Cecila 
Rhodese jmenován britský konsul a v roce 1889 byl vyhlášen 
Shire Highlands Protectorate, později - v roce 1891 – s názvem 
Nyasaland District Protectorate a dva roky nato přejmenován na 
British Central Africa Protectorate. Tento protektorát používal 
od roku 1894 britskou modrou služební vlajku (Blue Ensign) 
s kruhovým dvakrát šikmo žluto-bílo-černě děleným emblémem 
s kávovníkovým keřem přirozených barev. Tento symbol je i 
klenotem ve znaku protektorátu. 

Jméno protektorátu se 6. července 1907 změnilo na Nyasaland Protectorate, který 
obdržel 11. května 1914 znak v podobě stříbrného štítu s vlnitou černou hlavou se zlatým 

vycházejícím sluncem a s leopardem stojícím na hnědé skále 
vyrůstající z dolního okraje štítu. Původně byl štít znaku 
umístěn v bílém kruhovém poli, avšak 28. dubna 1919 požádala 
kancelář guvernéra o jeho odstranění, protože jeho bílá barva 
splývala se stříbrnou (bílou) barvou štítu. Žádosti bylo 
vyhověno a 12. prosince téhož roku byla úprava schválena. 
Tento emblém byl použit na modré služební vlajce, která se 
používá na moři, zde však vlála na lodích plujících po jezeře 
Njasa a také na pevnině. Nicméně ještě i v osmém doplňku 
Admiralty Flag Book z roku 1925 je znak vyobrazen na bílém 
poli, byť v textu je uvedeno, že na Blue Ensignu se používá bez 
bílého pole. Tato podoba vlajky se používala po celé 

meziválečné období  i po válce až do roku 1953. 
Začátkem roku 1950 se uvažovalo o vytvoření britského dominia ve střední Africe 

(British Dominion in Central Africa) spojením kolonie Jižní Rhodesie a protektorátů Severní 
Rhodesie a Njaska. Nakonec vznikla v září 1953 pod názvem Federace Rhodesie a Njaska 
(někdy zvaná Středoafrická federace, Central African Federation) nová součást 
Commonwealthu of Nations. Federace neměla statut kolonie, ani dominia, ačkoliv měla 
generálního guvernéra. Znak federace obdržela 22. července 1954 a jeho štít byl umístěn na 
modrou služební vlajku s neobvyklým poměrem 3:5, který se používal u koloniálních vlajek. 
Ve skutečnosti se však většinou používala vlajka s obvyklým poměrem stran 1:2. Dvakrát 
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zubatě dělený štít obsahoval v horním světle modrém poli zlaté vycházející slunce zastupující 
Njasko, ve středním bílém poli byl jihorhodeský kráčející červený lev a dolní černé pole 
s šesti svislými bílými vlnitými pruhy představujícími 
Viktoriiny vodopády zastupovalo Severní Rhodesii. Po 
roce 1957, kdy se africké kolonie začaly vymaňovat ze 
závislosti na koloniálních velmocech, zahájily černošské 
opoziční skupiny ve všech třech částech federace 
kampaň za nezávislost. První únorový den roku 1963 
získalo Njasko vnitřní samosprávu s právem vystoupit 
z federace. Ta se nakonec rozpadla k 31. prosinci 1963. Zatímco v následujícím roce Severní 
Rhodesie a Njasko získaly nezávislost v rámci Commonwealthu, Jižní Rhodesie zůstala 
britskou kolonií.  

Njasko získalo 6. července 1964 nezávislost, nový název a také novou vlajku. Zatímco 
název Malawi byl odvozen od historického kmenového svazu Maravi, vlajka vycházela 
z vlajky vládnoucí strany Njaský národní kongres (později přejmenované na Malawi Congress 
Party, MCP), tvořené třemi vodorovnými pruhy, černým, červeným a zeleným. Jediným 
rozdílem bylo červené vycházející slunce (kwacha, též pojmenování malawijské měny) 
s jedenatřiceti paprsky ve středu horního černého pruhu. 
K datu druhého výročí získání nezávislosti se Malawi 
stalo republikou. Vlajka byla definována v ústavě z roku 
1966: „Vzhled státní vlajky bude - shora dolů, tři stejné 
vodorovné pruhy, černý, červený a zelený, s červeným 
vycházejícím sluncem umístěným ve středu černého 
pruhu.“. Slunce symbolizuje úsvit naděje a pokroku 
v Africe, počet paprsků to, že Malawi se stalo 
jedenatřicátým nezávislým africkým státem. Černá barva představuje lid afrického kontinentu, 
červená krev bojovníků za africkou svobodu a zelená malawijskou přírodu. Poměr šířky 
k délce vlajky je 2:3. Vůdce a zakladatel strany, předseda vlády autoritativního režimu a od 
roku 1971 i doživotní prezident Dr. Kamuzu Hastings Banda v listopadu 1993 rezignoval na 
funkci doživotního prezidenta a na základě nové ústavy proběhly v roce 1994 první svobodné 
volby v Malawi. Vítězná strana, Sjednocená demokratická fronta, však vlajku nezměnila.      
V nové ústavě z roku 1994 byl sice vypuštěn popis vlajky, nicméně se dál používala vlajka 
zavedená v roce 1964. Po letech, kdy v zemi vládla korupce a země se zmítala ve skandálech, 
byl v roce 2004 zvolen prezidentem ekonom Bingu wa Mutharika.  

Součástí reforem, které započal v průběhu svého prezidentství, byl i záměr změnit 
vlajku spojenou s barvami zdiskreditované strany 
bývalého prezidenta Bandy. Již 30. prosince 2008 
publikovala tento záměr Panafrican News 
Agency. V prosinci 2009 malawijská vláda 
zveřejnila vyobrazení návrhu nové vlajky státu a 
na jaře 2010 nechala v Turecku vyrobit 630 
nových vlajek jako vzor. 

Změna vzhledu vlajky byla odůvodňována 
tím, že vycházející slunce bylo na vlajce použito 
jako symbol zrodu svobody a naděje, nyní, po 
pětačtyřiceti letech, je již situace jiná a nelze být 
stále ve stavu zrodu. Také barvy pruhů jsou stále spojovány s vlajkou MCP, byť samotná 
MCP změnila svou vlajku na jednobarevný zelený list s černým kohoutem na bílém kruhovém 
poli uprostřed listu. 
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Proti zavedení nové vlajky se zvedl odpor opozice a také mnoha společenských 
organizací. Odpůrci nové podoby vlajky prohlašovali, že „nahrazení  unikátní, atraktivní a 
velmi dobře rozpoznatelné současné vlajky vlajkou, která je velmi podobná jiným vlajkám“, je 
chybou, zatímco příznivci argumentovali tím, že současná podoba vlajky z roku 1964 je 
nezákonná, neboť nereflektuje jakoukoliv ústavní, politickou, sociální, ekonomickou či 
historickou realitu Republiky Malawi, která byla vyjádřena v ústavě z roku 1994. 

Prezident Bingu wa Mutharika schválil změnu vlajky dne 29. července 2010.  Protože 
ústava stanovuje pouze existenci vlajky a dalších státních symbolů, malawijský parlament 
projednal zákon Protected Flags, Emblems and Names Amendment Bill, kterým byla nová 
vlajka zavedena. Navzdory protestům opozičních stran byl 2. srpna 2010 zákon stosedmnácti 

hlasy v stotřiadevadesátičlenném parlamentu 
přijat. Vlajka tak mohla být použita při oslavách 
46. výročí vyhlášení nezávislosti dne 6. srpna.  

Vlajku tvoří tři vodorovné pruhy, 
červený, černý s bílým sluncem, jehož 45 
paprsků zasahuje do krajních pruhů, a zelený. 
Poměr šířky k délce listu je 2:3. V podkladech 
pro výrobu vlajky zadanou jihoafrické 
společnosti Flagcraft  jsou rozměry vlajky 
uvedeny 600x900, přičemž průměr slunečního 

disku je 160, vnitřní průměr mezikruží, ve kterém je umístěno 45 paprsků, je 196 a vnější 330 
jednotek. Požadované barvy jsou definovány jako P355U (zelená), P485C (červená). 

Symbolika barev je uvedena přímo v zákoně. 
Červená symbolizuje krev mučedníků za africkou 
svobodu, černá lid afrického kontinentu a zelená 
zemi a přírodní zdroje Malawi. Bílé slunce 
odkazuje na přátelskost Malawijců, mír, který 
zvítězil v Malawi, a prosperitu, které se Malawijci 
nyní těší.  

Na fotografiích ve sdělovacích prostředcích 
je však vidět i varianta s poměrem stran 1:2 a 
s odlišným počtem paprsků jako třeba na obrázku 

vlajky vztyčené v hlavním městě Lilongwe den po prezidentově souhlasu a publikované 
v novinách The Nation dne 2. srpna 2010. Stejnou vlajku s pouhými 44 paprsky nesou 
účastníci v čele průvodu na fotografii uveřejněné na stránkách New African a obdobná je na 
fotografii uveřejněné v The Nyasa Times ukazující prezidenta Muthariku na zasedání SADC 
dne 17. srpna 2010 ve Windhoeku, kde představil novou vlajku, která má ovšem zřejmě 
slunce se zřetelně více paprsky.  

Na internetu je často vidět i chybná vlajka, kde slunce bylo vytvořeno zrcadlovou 
duplikací vycházejícího slunce z předchozí vlajky a má tak mnohem více paprsku a 
vodorovné dvojice paprsků jsou kratší. Ani oficiální webové stránky vlády a parlamentu 
měsíc po zavedení nové vlajky nepoužívají schválenou verzi. Na stránkách parlamentu je 
dokonce ještě vlajka z roku 1964.           Petr Exner 

 

A.P.Burgers: The South African Flag Book. B.m. 2008 
Vladimír Liščák: Státy a území světa. Praha: 2009. 
Wikipedia, the free encyclopedia 
FOTW, www.flagspot.net/flags 
e-mail od Martina Grieve (South Africa) z 13.8.2010 
The Nation, www.nationmw.net 
www.nyasatimes.com 
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NOVÉ  ZNAKY 
 
 
FRANCIE 

Aktuální podoba státního emblému byla přijata z rozhodnutí prezidenta Nicolase 
Sarkozyho dne 9.1.2008, aby podle ruského nebo amerického příkladu ozdobila pult, zpoza 
kterého prezident referuje na tiskových konferencích. Na biometrické pasy ji jako symbol 
Francie předepsal dekret č. 2008-426 z 30.4.2008, který byl 
publikován ve sbírce zákonů 4.5.2008. Jde o návrat k modelu 
užívanému francouzským ministerstvem zahraničních věcí od 
r. 1912, jehož autorem byl v r. 1903 Jean-Clément Chapelain. 
Emblém tvoří štít v podobě půlměsíce cípy nahoru, antického 
vzoru zvaného pelta. Jde o typ štítu původně užívaného 
thráckou, řeckou a římskou lehkou pěchotou, a to 
s karolínskými výtvarnými prvky, jak se objevoval ve Francii 
za renesance nebo za vlády Ludvíka XIV. Cípy půlměsíce 
jsou zakončeny hlavou lva (vpravo) a orla. Na štítu jsou 
písmena „RF“ místo République française (Francouzská 
republika), používaná na desky jeho dokumentů z rozhodnutí 
Národního konventu. Svazek liktorských prutů je etruského 
původu a jako symbol moci slouží již od římských dob, zde v podobě užívané za časů 
Ludvíka XVI. Vavřínová a dubová snítka rovněž pocházejí z římské symboliky a na tomto 
emblému představují jih a sever Francie. Soubor těchto prvků emblému ve zlatém provedení 
je dole doprovázen úzkou horizontální trikolórou (Franciae Vexilla č. 58/104 z června 2010). 

 
        -jm- 

 
AGINSKÝ BURJATSKÝ OKRUH 

K dnešnímu dni již šest z původních deseti 
autonomních okruhů ztratilo statut subjektu Ruské federace 
(1). Když byl 1. března 2008 obnoven Zabajkalský kraj 
spojením dosavadní Čitské oblasti a Aginského burjatského 
autonomního okruhu, zanikl i dosavadní autonomní okruh 
s tímto postavením. Byl totiž transformován do okruhu 
Zabajkalského kraje se zvláštním statutem, jemuž zůstalo 
právo používat vlastní symboly. Ty byly stanoveny zákonem 
Zabajkalského kraje O symbolech Aginského burjatského 
okruhu Zabajkalského kraje č. 231-ZZK z 23. září 2009, který 
je obnovil podle článku 1 jako vyjádření „historických, 
kulturních, sociálně-ekonomických, národních a dalších 
tradic této správně-územní jednotky se zvláštním statutem“. Zatímco v případě vlajky, o níž 
jsme psali ve Vexilologii č. 128, s. 2408, nedochází podle článku 6 tohoto zákona ke změně 
v popisu listu (odst. 1) ani emblému sojomba (odst. 2) na ní (2), změny v podobě znaku jsou 
podstatnější. Článek 2, týkající se nového znaku okruhu, stanoví v odstavci 1, že znak tvoří 
čtyřúhelníkový světle modrý heraldický štít se zaoblenými spodními rohy a dole zaostřený do 
špičky (v evropské heraldice označovaný jako francouzský štít). Uprostřed štítu je mezikruží, 
v jehož horní části se nachází vyobrazení „Gal-gulamta“ symbolizující oheň, krb, zdroj 
života, světla a blahobytu lidu. Souběžně s horizontální osou mezikruží se pod zlatými paprsky 
vycházejícího slunce rozkládají hory Alchanaj, Cháan Úla, Sógtó Úla a Baataraj oboo, jež 
jsou posvátné pro místní národy. Pod horami je paralelně s horizontální osou mezikruží 
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umístěn zelený pruh, dva světle modré zvlněné pruhy a bílý zvlněný pruh, představující 
otevřené stepi (luhy, pastviště a obdělávaná pole), řeky, jezera a minerální prameny 
(„aršany“). V dolní části mezikruží se nachází žlutý zoomorfní národní ornament „Chamar 
ugalza“, symbolizující dobrodiní, rozvoj a ztělesňující tradiční oddanost původního lidu 
chovu zvířat. Napravo a nalevo od ornamentu jsou v mezikruží rozloženy zlaté klasy pšenice, 
čtyřikrát z každé strany ovinuté bílou stuhou – národním „chadakem“ jako symbolem 
pohostinnosti, čistoty úmyslů a přátelství mezi národy. Symboliku použitých barev a kovů 
objasňuje 2. odstavec daného článku, který specifikuje, že modrá barva je symbolem krásy a 
vznešenosti, zelená symbolem naděje, radosti a hojnosti. Zlato představuje bohatství a 
spravedlnost, zatímco stříbro dobro a nezávislost. Odstavec 3 informuje, že barevné 
vyobrazení znaku tvoří přílohu č. 1 k danému zákonu a že poměr výšky znaku k jeho šířce se 
má jako 9:8 (3). Srovnáme-li tedy naši poslední informaci o znaku tohoto území ve 
Vexilologii č. 135, s.2584 - 2585, pak jsou na první pohled zřejmé tyto rozdíly: štít znaku má 
nyní modrou a nikoliv tmavočervenou barvu a již není lemován úzkým zlatým proužkem po 
obvodu, zlaté slunce se nyní nachází na modrém a nikoliv stříbrném pozadí, jako tomu bylo 
dosud, zlato-stříbrný symbol Gal-gulamta je nyní lemován modře a nikoliv stříbrně a stříbrný 
a modrý zvlněný pruh v dolní části kruhového pole sevřeného mezikružím byly nahrazeny 
třemi pruhy: modrým, stříbrným a modrým. 
              -jm- 
Poznámky: 
(1) Charakter subjektů Ruské federace nadále mají Čukotský AO (Vexilologie č. 96), 

Chantsko-mansijský AO (Vexilologie č. 102), Jamalsko-něnecký AO (Vexilologie č. 
128) a Něnecký AO (Vexilologie č. 149). 

(2) Nový zákon přináší i jednodušší vysvětlení symboliky barev vlajky – světle modrá 
představuje věčnou čistotu nebes, žlutá symbolizuje bohatství a život a bílá vyjadřuje 
čistotu a moudrost. 

(3) Zákon Zabajkalského kraje O symbolech Aginského burjatského okruhu 
Zabajkalského kraje č. 231-ZZK z 23.9.2009, publikovaný v deníku Zabajkalskij 
rabočij č. 184 (25389) ze 7.10.2009. 

 
Pramen: http://www.heraldicum.ru/russia/index.htm s odkazem na informaci A. Bukina z Čity   

a administrativně-právního systému „Garant“.  
 
 
 

RŮZNÉ 
 
ČLENOVÉ ČVS NA JARNÍM ZASEDÁNÍ THE FLAG INSTITUTE V LONDÝNĚ 
Začalo to pozvánkou na FLAG INSTITUTE SPRING MEETING 15. května 2010, jež přišla 
na adresu České vexilologické společnosti v únoru t. r. a kterou předseda ČVS Jaroslav 
Martykán rozeslal vzápětí členům ke zvážení. V mém případě zvážení trvalo asi pět minut, 
protože jsem si vzpomněl na svůj článek Symbolika nejstarších praporů a vlajek na území 
Číny publikovaný ve Vexilologii  č. 84 v roce 1992. A tak jsem se přihlásil. Musím říci, že od 
první chvíle písemného kontaktu s Charlesem Ashburnerem, který byl pověřen organizací 
tohoto jednodenního setkání, až do závěrečných minut byla patrná skvělá organizace. Po 
přihlašovacím e-mailu, z něhož bylo patrné, že jsem člen ČVS a pracuji v Orientálním ústavu, 
si Charles iniciativně vyhledal stránky našeho ústavu, kde je pár řádek i o mně, a doslova mně 
šokoval již připraveným krátkým CV pro stránku FLAG INSTITUTE SPRING MEETING 
http://www.eventelephant.com/flaginstitutespringmeeting2010), včetně českého názvu naší 
Společnosti (kde jsem mu pouze opravil genitiv na nominativ). 
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Jak vyplývá ze stránek Institutu (http://www.flaginstitute.org/), The Flag Institute je národní 
vexilologickou organizací Spojeného království a zároveň největší organizací na světě 
zabývající se vlajkami, se členy na všech šesti kontinentech (tedy i v Antarktidě?). Dvakrát 
ročně, v květnu a listopadu, pořádá valnou hromadu, kde se členové setkávají se svými kolegy 
a navazují se nové kontakty. Hlavní náplní těchto setkání jsou odborné přednášky. Tentokrát i 
sami členové byli překvapeni, kolik přijelo zahraničních účastníků. Za ČVS jsme se účastnili 
tři: autor tohoto článku, Jaroslav Martykán a Josef Hubka. Ze zahraničních účastníků 
vystoupili ještě Alexandru Dan Mândru z Rumunska, argentinský vexilolog Gustav Tracchia, 
nyní v New Yorku, Christopher Maddish z Philadelphie a Alain Raullet z Francie (sám 
zdůrazňuje, že z Bretaně). 
Celodenního zasedání v sobotu 15. května, které se konalo v příjemném prostředí The Naval 
Club v klidné londýnské čtvrti Mayfair, se zúčastnilo 42 členů FI a hostů. Všichni dostali 
desky, kde kromě programu a některých dalších materiálů byla i nejnovější publikace Flying 
Flags in the United Kingdom, kterou v březnu 2010 vydal FI společně s Flags & Heraldry 
Committee of the UK Parliament. Po úvodních slovech prezidenta The Flag Institute, Capt 
Malcolma Farrowa, a předsedy The Flag Institute, Geoffa Parsonse, bylo předneseno 15 velmi 
hodnotných referátů, věnovaných např. historii i současnosti vlajek Spojeného království, 
teoretickým otázkám vexilologie, historii mimobritských vlajek (Čína, Inkové) apod. Ze tří 
přítomných členů ČVS dva vystoupili s referáty: Early flags of China: Designs and 
Symbolism (Vladimír Liščák) a Regional Flags of Bohemia (Jaroslav Martykán). Po 
vystoupení poslance Parlamentu Andrewa Rosindella, člena Flags & Heraldry Committee of 
the UK Parliament, o legislativních problémech s místními vlajkami si členové ČVS 
uvědomili, že alespoň v této věci je naše zákonodárství daleko před britským.  
Jak jsem uvedl na začátku, je třeba vysoce vyzdvihnout dokonalou organizaci – vše probíhalo 
přesně podle časového plánu, bez zbytečných prostojů či výpadků.  Napomohlo tomu i to, že 
referáty byly dodány předem v elektronické podobě, takže odpadlo nahrávání prezentací do 
počítače těsně před přednesením přednášek, jak to bývá na konferencích obvyklé. Příjemný 
den byl zakončen příjemným posezením na večeři v blízké restauraci.             Vladimír Liščák 
 
 
SPOR O NOVOU VLAJKU NEPÁLU 
Spor s prezidentem a ostatními politickými stranami o setrvání ve funkci vrchního velitele armády 
generála Katawala, který odmítl zařadit bývalé příslušníky komunistických milicí do řádných 
ozbrojených sil, a následný odchod maoistů z koaliční vlády Nepálské republiky 4.5.2009 se 
promítl i do jejich sporu o podobu nové vlajky země. Poslanci nejsilnější parlamentní strany - 
Sjednocené komunistické strany Nepálu – maoistů – totiž v příslušném podvýboru Ústavodárného 
shromáždění v září 2009 prosazovali zrušení dosavadní státní vlajky, na níž emblémy měsíce a 
slunce představují královské dynastie Ránů a Šáhů, což není adekvátní novému republikánskému 
charakteru země. Měla by ji podle maoistů nahradit obdélníková vlajka s tolika hvězdami, kolik 
bude mít země podle nové ústavy federálních jednotek (ze 13 uvažovaných autonomních států 
jich regionální orgány ovládané maoisty ilegálně vyhlásily ke 14.12.2009 již šest). I když tato 
myšlenka našla podporu u několika malých levicových stran, velké pravicové strany ji odmítají 
s poukazem na to, že změna vlajky není nezbytná a že by obětování něčeho tak unikátního pro 
identitu Nepálu, jako je jeho charakteristická vlajka, za to nestálo. Zprávu o tomto sporu přineslo 
zářijové vydání informačního měsíčníku Keesing´s Record of World Events, XX, č. 9/2009 
(Newsdigest for September), s. 49 406.         -jm- 
 



 3074

 
CHOBOTNICE ZNALÁ VEXILOLOGIE 
Ve dnech 11.června až 11.července 2010 probíhalo v Jihoafrické republice mistrovství světa 
ve fotbale. V jeho průběhu  milióny lidí na celém světě se naučily rozeznávat podobu státních 
vlajek dvaatřiceti států, jejichž národní mužstva se turnaje zúčastnila. Znalost státních vlajek 
si k všeobecnému údivu osvojila i chobotnice Pavel z německého akvária v Oberhausenu, 
která spolehlivě a s naprostým klidem prostřednictvím  státních vlajek označujících totožnou 
dávku potravy, určovala budoucího vítěze příslušných zápasů, především těch, ve kterých 
nastupovalo německé mužstvo. Dokonce správně vytipovala i konečného vítěze finálového 
utkání Španělsko - Nizozemí. Osobně mám ovšem dojem, že se jí prostě líbí teplá barevná 
kombinace červené a žluté, a proto vybírala vlajku německou, která však v semifinále při 
střetu s čistě červeno-žlutou vlajkou španělskou nemohla uspět  pro černou třetinu plochy 
svého listu vlajky. Obdobně chobotnice postupně  nedoporučila vlajky Austrálie, Anglie a 
Argentiny. O jejím tipovacím nadání však svědčí předpověď německé porážky se Srbskem, 
nebo vítězství nad Ghanou, byť tato země má na listu své vlajky též červenou a žlutou. Že by 
neměla ráda zelenou? Takže se Pavel či Pavla možná  více vyzná v kopané než ve vexilologii. 
I tak doporučuji, aby za svou propagaci státních vlajek na celosvětové úrovni byla přijata do 
naší České vexilologické společnosti jako čestný člen.  
Pro úplnost třeba konstatovat, že obdobný tipovací pokus provedli s redakční želvou 
chorvatského původu Marií Terezií redaktoři Lidových novin (viz Lidové noviny 10. a 
11.července 2010, s.19, článek V.Gibiše, Mistra určila chobotnice i želva LN). Také Marie 
Terezie správně určila mistra světa - mužstvo Španělska. Pokud projeví obdobné 
vexilologické znalosti i v budoucnu, můžeme o jejím čestném členství také uvažovat.          ZS 
 
VÝZVA ČLENŮM A PARTNERSKÝM ORGANIZACÍM 
Obracíme se na členy České vexilologické společnosti, aby propagovali mezi svými známými a na 
pracovišti činnost naší společnosti a aby pomáhali rozšířit členskou základnu. Partnerské organizace 
prosíme o totéž a budeme rádi, pokud tuto žádost otisknou ve svých zpravodajích.             Výbor ČVS                                                         
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