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Jaroslav Martykán

JAK ŠEL ČAS ANEB 40 LET ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Jako mimopražský student Vysoké školy ekonomické jsem se dostal na její koleje na
pražském Jarově v roce 1966. Skutečnost, že jsem se tak brzy mohl osobně setkat s iniciátorem
naší společnosti doktorem Ludvíkem Muchou, který na Jarově také bydlel a s nímž jsem si psával
už od konce 60. let, považuji za své životní štěstí. Byl jsem již ve čtvrtém ročníku svých
vysokoškolskýchstudií, když se s ním osobně setkalo několik československých zájemců o vlajky
a vexilologii, kteří se o dva roky později stali „otci-zakladateli“ tehdejšího Vexilologického klubu
v Praze 3.

Geograf a kartograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy RNDr. Ludvík Mucha
publikoval své vexilologické články v populárně-naučném časopise Lidé a země. Ohlasy zájemců
o vlajky a prapory na sebe nenechaly dlouho čekat. L. Mucha s nimi vstoupil do písemného
a později i osobního kontaktu (začátkem roku 1971 jich bylo kolem deseti) a pojal myšlenku
založit jejich zájmovou organizaci. V březnu 1971 se proto obrátil dopisem na vedení Obvodního
kulturního domu (OKD) v Praze 3 s dotazem, zda by bylo možno při něm zřídit klub občanů
zajímajících se o vexilologii. Vstříchná odpověď založení podmiňovala účastí alespoň
15 zakládajících členů. Dne 1. září
téhož roku byl proto zaslán náborový úpa" '

leták na S5S0adres, na kterých hn NE UVPRNMPRŮÉ čá
L. Mucha a jeho spolupracovníci kasy ýznhn ma EVE
předpokládali záj em o členství, nízomíní kiouoabképeouatotastkce Iiekotepřídevnt UT“ovedciattěcím
auveřejněny|zprávy o přípravách vypinění 0čalěía postušnWa butn věnafrom,ceného kroužku « prosta © Její

založení: organizace v časopisech SPAoSzesnA otetkevié
Mladý svět a Filatelie. Výsledkem tá laš (oodoneTake) sZL“ zeochtozántiěmvu) Stara tteké bo:
této náborové akce bylo 22 přihlášek, PAPnapenímooroievieieritPiopers nárpryvakyvleetní
ztoho dvě dokonce zciziny — ze ndmdvnvětoturěleno tváPENN velopichostrt Seechízpšněnosboepnýai-
Sovětského svazu. Dne 20. listopadu zn Pontončvolení :

1971 tak mohl být ustaven přípravný Pound:ztřídk 7 eeí
výbor,  vněmž kromě L. Muchy váš

ů

zasedli Aleš Brožek, Jiří Hlaváček, bude

ang. Petr|Hlaváček. Dne
11. prosince byl do něj kooptován Ing. Josef Česák. Dodnes mě mrzí, že jsem se nemohl při
vzniku klubu angažovat — toho roku jsem měl před sebou státní zkoušky a v září jsem nastoupil na
vysokoškolskou praxi do národního podniku Technolen v Lomnici nad Popelkou. Úkol připravit
ustavující členskou schůzi Vexilologického klubu tak měli na svých bedrech jiní. Proto jsem se
alespoň nyní nabídl shromáždit veškerou faktografii o dosavadní historii České vexilologické
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společnosti a vpřijatelné míře s ní seznámit její současné členy. Vycházel jsem ze zápisů
z výborových schůzí a zpráv uveřejněných ve zpravodaji. Pokud však obsahuje nějaké hodnocení,
jde o můj osobní názor.

1972
Pozvánka na ustavující členskou schůzi Vexilologického klubu (VK) byla rozeslána 18. ledna
1972 i se složenkou k úhradě ročního členského příspěvku ve výši dvaceti korun. Schůze se
konala 29. ledna od 15 hodin v kulturním středisku OKD v Praze 3 — Na Chmelnici v Koněvově
ulici. Schválila jeho program, založila klubový zpravodaj pro styk s mimopražskými členy
a zvolila šestičlenný výbor v čele s L. Muchou(tvořil jej přípravný výbor, šestým členem se stal
PhDr. Zbyšek Svoboda). Na jeho schůzi 5. března bylo dohodnuto, že se bude scházet v kulturním
středisku každou první sobotu v měsíci a jeho jednání bude otevřeno všem členům VK; tak se také
dělo celých téměř 40 let. V době založení měl VK 31 členů, do konce roku 1972 však jejich počet
vzrostl na 38, přičemž dva byli ze Sovětského svazu (s nimi byl ve styku již dříve A. Brožek) a tři
z Polska (s těmi navázal kontakt předseda v létě při návštěvě Varšavy). Jednatel A. Brožek
soustředil činnost výboru na přípravu prvního čísla klubovního zpravodaje, jehož vytištění nebylo
v tehdejší době jednoduchou záležitostí. Nakonec se podařilo za pomoci heraldické sekce Kruhu
spolupracovníků Muzea těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy vydat 27. října první
(troj)číslo zpravodaje jako součást jejich bulletinu Heraldika. To ovlivnilo i skutečnost, že
zpravodaj dostal jméno Vexilologie, ačkoliv záměr našeho klubu byl zprvujiný. Na 18 stránkách
přinesl Česákovo vysvětlení pojmu Co je vexilologie?, zatímco Svobodův článek Československá
vlajka měl demonstrovat náš přednostní zájem o vexilologii domácí, později tak oceňovaný
zejména v zahraničí. Členové VK však hltali především vexilologické novinky ze světa, i když
Janušovy Vlajky autonomních sovětských socialistických republik RSFSR lze chápat především
jako pozornost vůči našim zahraničním členům i našemu zřizovateli. V lednu 1973 vyšlo ještě
4. (prosincové) číslo Vexilologie (V-4) s Brožkovým článkem o čínské státní vlajce z let 1872-
-1972, jakož i Česákovým pojednáním o vztahu dvou pomocných historických disciplín
Heraldika a vexilologie. Zpoždění ve vydání V-4 již avizovalo problémy s vydáváním v Jílovém
a vedlo k organizačnímu oddělení tisku Vexilologie od Heraldiky. Po mnoho následujících let byl
text psán přímo v OKD na kovolisty, zatímco obrázky nosil redaktor A. Brožek do tiskárny
v Karlíně k reprodukci fotocestou na kovolist. Služeb muzea v Jílovém jsme využili naposledy
v říjnu, kdy jsme vytiskli Svobodovo Vexilologické názvosloví — klíčovou publikaci pro všechny
ty, kteří chtějí psát o vexilologii terminologicky jednoznačně a správně chápat odbornýtext.
1973
Druhá výroční členská schůze VK proběhla 3. února opět v kulturním středisku Na Chmelnici
v optimistickém duchu dalšího rozšiřování členské základny — v průběhu roku vzrostl počet členů
na 45 a počet zahraničních spolupracovníků na 10. Kromě zprávy o činnosti výboru v roce 1972
a rámcového plánu na rok nadcházející měla výroční schůze i nové prvky — výměnu zkušeností
s úpravou vexilologických sbírek a získáváním informací a odbornou část — referát J. Česáka na

téma „Vexilologie a ženy“. Hlavním bodem jednání byla akce
Soupis městských praporů v Československu, jejíhož
vedení se chopil L. Mucha a v březnu rozeslal první dopisy.C. 6 Součástí schůze byla i volba nového výboru, tentokrát na
tříleté funkční období. Odstupujícího P. Hlaváčka nahradili
Pavel Fojtík a Michael Kroupa, který se stal výtvarníkem
zpravodaje. Protože již nebylo možno zajistit složité kresby
vlajek a znaků přímo v OKD, připravoval výtvarník makety
obrazové přílohy, kterou zpracovala tiskárna fotocestou na

kovolist a ten byl použit v maloofsetovém tisku zpravodaje. Vexilologie tak v tomto roce vyšla
v dosud praktikované podobě čtyř čísel, a to v dubnu, červnu, září a listopadu. V-5 přinesla
praktické rady k uspořádání vexilologické sbírky z pera zapisovatele J. Hlaváčka a V-6 pojednání
J. Klementa Vlajky ve výtvarném umění. Novinkami v obsahu zpravodaje se staly první příspěvky
zahraničních autorů. Vůbec prvním byl článek Státní vlajky Turecka od Olega Ivanoviče
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Tarnovského ve V-6, na něj pak navázaly studie Vlajka a znak polského kolegy Jana Millera ve
V-7 a 50 let vlajky SSSR dalšího ruského autora Arije Alexandroviče Usačova ve V-8. Dalších
500 kusů tohoto čísla si OKD objednal pro potřeby škol na Praze 3. Protože od založení klubu se
počet členů téměř zdvojnásobil, někteří své členství zrušili a jiní se přestěhovali, byla v říjnu jako
příloha V-8 pro potřeby vzájemného korespondenčního styku členů VK vydána péčí A. Brožka
1. kompletní revize adresáře (původní adresář byl součástí trojčísla Vexilologie). Její součástí
bylo i uvedení vexilologické specializace a zájmu jednotlivých členů, které výbor zjistil
z anketního lístku rozeslaného všem členům 11. dubna. O existenci klubu se začalo vědět doma
i v zahraničí — v květnu přinesl měsíčník Lidé a země zprávu o jeho založení a výklad pojmu
vexilologie, 6. října zaslal výbor zdravici 5. mezinárodnímu vexilologickému kongresu do
Londýna.

1974
Třetí výroční členská schůze se sešla 2. února také Na Chmelnici, tentokrát však v salónku
místní restaurace, neboť kulturní středisko bylo z důvodu oprav uzavřené. Hlavní náplní činnosti
výboru v tomto roce byl soupis československých městských vlajek. V jeho rámci rozeslali
L. Mucha a Břetislav Mašek přes 600 dopisů s žádostí o pomoc při shánění informací
o současných i historických vlajkách a praporech našich měst; jejich adresáty byly všechny
okresní archivy, okresní vlastivědná muzea a většina městských národních výborů. Významná
byla i přednáška A. Brožka o vexilologii pro veřejnost 26. října na akci Klubu sběratelů
papírových platidel v hotelu Junior — první v dlouhé
řadě veřejných vystoupení našich členů. Dne 1. mčervna byla pro členy připravena novinka: 1. burza
vexilologických zkušeností — akce, která se po Amnoho dalších let stala pravidelnou součástí našich
výročních setkání. Vydavatelská činnost klubovního TACCP

zpravodaje se úspěšně rozvinula, když se vedle
dalších autorů z řad členů VK (J. Albrechtová, dr.
V. Smotlacha) objevily i příspěvky našich
spolupracovníků z Orientálního|ústavu|ČSAV
(J. Bečka, Jak vznikly státní symboly Socialistické
republiky Barmského svazu) a především dalších sovětských autorů, mezi nimi zejména váženého
lotyšského vexilologa Aloizse Lukši (Státní vlajky autonomních republik SSSR). Poté, co
Z. Svoboda ve V-11 otiskl svou obhajobu vexilologie v odpovědi na kritiku J. V. Sedláka
z Genealogické a heraldické společnosti a nazval ji polemikou, byla další existence VK a jeho
zpravodaje ohrožena. Obvodní kulturní dům o jeho zrušení však nerozhodl i zásluhou toho, že
u nás publikovali kvalitní sovětští autoři.

1975
Čtvrtá výroční členská schůze byla uspořádána na tradičním
místě dne 1. února a byla doplněna 2. burzou vexilologických
zkušeností. Výbor se vtomto roce zabýval neuspokojivou LN bn
personální situací, danou plánovaným nástupem některých u bd
studujících členů do základní vojenské služby a rezignací
J. Hlaváčka podanoujiž 6. října 1973. Přes tyto potíže však byla ZNAKY
opět vydána čtyři čísla Vexilologie (V-14 až V-17), z nichž dvě
poslední jsem již redigoval místo Ing. Brožka, který po absolutoriu kna VŠCHT nastoupil na vojnu a 4. října byl z výboru uvolněn;
v souvislosti stím byl již 2. března 1974 výbor doplněn Jiřím ZEMÍ SVĚTA
Honcákem a já byl kooptován 31. května. Redakci zpravodaje
jsem měl na starosti až do roku 1983, kdy jsem ji zase vrátil do
rukou kolegy Brožka. Z obsahu ročníku 1975 bych chtěl zmínit
především Soupis zahraničních vexilologických publikací
v československých knihovnách, který pro V-14 připravil
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A. Brožek a který se stal významnou studijní pomůckou našich členů. Mladším z nich byly
neocenitelným praktickým rádcem i Poznatky z grafické úpravy vexilologické sbírky, které ve
V-15 zveřejnil Jaroslav Klement. Skutečnou perlou v publikační činnosti VK však bylo první
vydání knihy Vlajky a znaky zemí světa, kterou 20. listopadu 1975 publikoval L. Mucha
v nakladatelství Kartografie. Kniha se stala mnoha českým vexilologům branoukjejich
oblíbenému koníčku.

1976
Protože jsme usoudili, že organizace sdružující zájemce o vlajky by sama takový symbol měla
mít, byla v prosinci 1975 ve V-17 uveřejněna výzva k podání návrhů na vlajku Vexilologického
klubu. Komentář k podaným návrhům a hlasování o nejlepším znich bylo vyvrcholením
5. výroční členské schůze, která se konala až 6. března. Někteří členovési totiž stěžovali, že je
únorový termín krátí na možnostech plného využití plesové sezóny; ve zvýšené účasti se to však
bohužel neprojevilo. Mezi mnoha doručenými návrhy nakonec zvítězil ten, který předložil
místopředseda Z. Svoboda a jehož výrobu v podobě stolních vlaječek o rozměrech 12 x 18 cm
jsme zajišťovali v počtu 65 kusů u TJ Uhelné sklady Praha. Na schůzi byl také zvolen nový
výbor, v němž J. Hlaváčka a mimopražského M. Kroupu, který skončil svá pražská vysokoškolská

studia, nahradili Pavel Pejcha a zmíněný J. Honcák;
Ing. Kroupa však ve spolupráci na grafické stránce
Vexilologie pokračoval. Vedle oblíbené|burzy
vexilologických zkušeností, spojené s ukázkami nové
literatury a vlastní dokumentace členů VK, výbor
10. ledna připravil další novinku: zásluhou P. Fojtíka
a P. Pejchy byl 5. února vydán 1. vexilologický dopis,
přinášející přehled nejvýznamnějších|politických
událostí uplynulého roku 1975. Protože se mnohé
projevily ve změně vlajek, jejich znalost pomáhala při
vexilologickém bádání. Tiskovina se záhy stala vítanou
a mnohdy nezbytnou pomůckou členů VK, odříznutých

od zpráv o světovém dění železnou oponou. Její obliba si vyžádala vydání celkem
18 pokračování, z nichž poslední vyšlo 6. října 1993, kdy už svobodná domácí média a volný
přístup k zahraničním pramenům umožňoval českým vexilologům získávat informace o světovém
dění přímo a bez omezení. Hlavním pramenem vexilologických informací však v roce 1976 zůstal
zpravodaj Vexilologie, k jehož jubilejnímu 20. číslu napsal poznámku předseda klubu. Připomněl
v ní, že zpravodaj je nejen kontaktem mezi pražskými a mimopražskýmičleny, ale i mezinárodně
ceněným prostředkem výměny informací s obdobnými zahraničními periodiky, jejichž informace
předává zase našim vexilologům. Aby se snáze orientovali v jeho dosavadním obsahu, zpracoval
P. Fojtík autorský i předmětový rejstřík čísel 1-20 Vexilologie (1972—1976). O zpravodaj už
projevily zájem i vědecké instituce — Vojenský historický ústav, Univerzitní knihovna v Praze,
Filosofická fakulta UK, ale i předsednictvo federální vlády. Dne 1. května jsme navázali první
oficiální výměnu Vexilologie do zahraničí, kterou nám nabídla Nizozemská vexilologická
společnost za bulletin Vexilla Nostra. Autorský kolektiv zpravodaje postihla ztráta, když
1. července tragicky zemřel RNDr. Vladimír Smotlacha. Na základě výzvy ve V-21 začali členové
posílat své příspěvky do výstřižkového archivu VK, který však nebylpříliš prakticky využit.

1977
Poprvé pod vlajkou Vexilologického klubu, kterou obstaral hospodář P. Fojtík, se v kulturním
středisku OKD Na Chmelnici konala 19. února jeho 6. výroční členská schůze, tentokrát nejen
s průvodní 4. burzou vexilologických zkušeností, ale i bohatou odbornou částí, kde se poprvé
objevila dnes již tradiční informace o vexilologických novinkách za uplynulý rok; Z. Svoboda
referoval o československých vojenských praporech. Na 2. obvodní konferenci zájmové
a umělecké činnosti 25. května jsme informovali o našich aktivitách i zainteresovanou veřejnost
Prahy a během rokurozšířili výměnu zpravodaje s dalšími kluby (Klub sběratelů kuriozit, Klub
sběratelů papírových platidel, Heraldická sekce při MTZZ v Jílovém u Prahy, Genealogická
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a heraldická společnost). Státní vědecké knihovny v Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Košicích,
stejně jako Univerzitní knihovny v Brně a Bratislavě, si předplatily náš zpravodaj. Rok byl bohatý
na články, a tak jsme poprvé vydali celkem pět čísel Vexilologie (V-22 až V-26). Z jejich obsahu
bych rád vyzvedl především článek L. Muchy
a P. Fojtíka Spojené arabské emiráty a vývoj vlajek
na jejich území (V-23), který svým rozsahem
i zpracováním významným způsobem posunul laťku
prezentace vexilologického bádání na stránkách
zpravodaje. Za připomenutí stojí jistě i článek
Poznámky o čínských vlajkách 19. století, neboť to
byl první příspěvek ve zpravodaji z pera „západního“
autora, a to dokonce přímo zakladatele: moderní
vexilologie dr. Whitneyho Smithe z USA. Snad se
nedotknu jiných úspěšných tuzemských i zahra-
ničních autorů, kteří v tomto ročníku rovněž publikovali, když trojici nejpozoruhodnějších
příspěvků doplním článkem P. Fojtíka na zajímavé téma Vlajky a znaky jihoafrických
bantustanů (V-24). Sice méně atraktivním, ale o to praktičtějším čtením byla 2. oprava adresáře
VKk1. červenci, když 2. kompletní revize adresáře byla vydána již v květnu loňského roku.

1978
V tomto roce žil klub přípravou své účasti na akci partnerského Klubu sběratelů kuriozit
Sběratelství 1979. Výbor rozeslal vříjnu všem členům anketní lístek k výběru největší
a nejpozoruhodnější vexilologické sbírky, která by na uvedené akci klub reprezentovala; byla to
současně vhodná příležitost získat informace o zkušenostech, výsledcích a metodách sběratelské
práce mezi členy klubu. Protože v roce 1978 rovněž vyšlo — přes poruchu ofsetového stroje
v OKD - již 30. číslo zpravodaje Vexilologie, spolu s anketním lístkem obeslal výbor členy
i dotazníkem nastávající úroveň a možnosti zkvalitnění klubovního zpravodaje (ať už obsahové či
grafické, nebo prostřednictvím spolupráce při jeho vydávání). Z 96 obeslaných odpovědělo
55 členů, z nichž většina se zaměřením Vexilologie vyjádřila spokojenost. Klíčovým článkem
v tomto roce, kdy jsme si připomínali 60 let existence Československa, byla obecná část studie
Vlajky a prapory československých měst (V-28), v níž
L. Mucha a B. Mašek pojednali historii městských praporů
ajejich studia u nás (konkrétní výsledky soupisu z let 1973—
—1978 pak zveřejnilo dvojčíslo Vexilologie č. 32-33 v květnu
1979). V roce 1978 se na trhu objevilo druhé aktualizované a
doplněné vydání knihy L. Muchy Vlajky a znaky zemísvěta.
Rok však byl svědkem dvou dalších významných událostí
v historii klubu — již tradičně 7. výroční členskou schůzí, která
se konala 11. února a zvolila nový výbor. V něm J. Česáka
nahradili A. Brožek (kooptován 2. dubna 1977) a František
Pícha (kooptován 7. ledna); prezenční vojenská služba ukončila
4. listopadu členství J. Honcáka ve výboru. Protože nás OKD v souvislosti se zastavením tisku
zpravodaje vyzval, abychom nerozšiřovali počet institucí, kterým jsme jej zamýšleli zasílat,
zaměřili jsme osvětovou činnost na přednášky pro odborníky (např. L. Mucha a Z. Svoboda pro
Heraldický klub při České numismatické společnosti) i pro širokou veřejnost (já pro základní
astřední školy či společenské organizace). Koncem roku pak byla ve výkladní skříni OKD
v Praze 3 v Kalininově (dnes Seifertově) ulici zřízena trvalá vývěska Vexilologického klubu,
v níž byly péčí P. Fojtíka a P. Pejchy široké veřejnosti prezentovány novinky ve vexilologii
a státní heraldice; její existence se odrazila i ve vzrůstu členské základny klubu. K 1. prosinci
1978 byla publikována 3. oprava adresáře z května 1976.

1979
Ani zpoždění v tisku zpravodaje v předchozím roce, které se podařilo díky tiskárně TOMOS
a aktivitám členů výboru vyrovnat v únoru, kdy jsme expedovali poslední číslo minulého
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ročníku, nenarušilo činnost našeho klubu. Osmou výroční členskou schůzi jsme proto museli
posunout na 17. března a laskavostí místopředsedy klubu a pracovníka Vojenského muzea
Z. Svobody ji uspořádat v prostorách tohoto muzea. Místo tradiční burzy si účastníci schůze

prohlédli expozici čs. vojenských praporů zobdobí druhé
světové války a seznámili se s výsledky ankety o účast na akci
Sběratelství 1979 (článek do sborníku zajistil F. Pícha), jakož
i dotazníkové akce z listopadu minulého roku. Zpoždění nijak
neovlivnilo ani průběh druhé etapy soupisu čs. městských
vlajek,  vníž bylo osloveno zbývajících 320 městských
národních výborů, ani řádné vydání čtyř čísel Vexilologie,
a dokonce ani autorského, regionálního a věcného rejstříku
obsahu čísel 21—35 zpravodaje. V průběhu roku rozeslal výbor
členům nové evidenční lístky určené kaktualizaci adres
a dalších údajů včetně zájmu členů o specializovaná odvětví
vexilologického bádání. Bohužel řada členů tuto akci podcenila

a výbor byl nucen ji opakovat, aby mohl k31. prosinci 1980 vydat 3. kompletní revizi
adresáře. Členové klubu se jako autoři či recenzenti podíleli na dvou nových
vexilologických publikacích: Klíč knašim městům K. Lišky a L. Muchy a Heraldiko-
Veksilologio Terminario en Esperanto J. Klementa. Pokračovala již tradiční přednášková
činnost, z níž lze připomenou například referáty L. Muchy a P. R. Černého na 3. Africkém
sympoziu v Holicích 9. června a přednášky A. Brožka (22. května), F. Píchy (16. října)
a L. Muchy (11. prosince) v Heraldickém klubu ČNS.

1980
Připomínka 60. výročí přijetí čs. vlajky ovlivnila život klubu v tomto roce. Jeho 9. výroční
členská schůze byla uspořádána opět v kulturním středisku OKD Na Chmelnici, tentokráte až

Č—dbNÍ

29. března, tedy symbolicky v předvečer výročí schválení zákona o čs. státních symbolech.
Okolnostem vzniku státní vlajky se věnovaly přednášky L. Muchy, Z. Svobody a A. Brožka,

kteří publikovali výsledky svých bádání o jejích
autorech ve speciálním únorovém čísle Vexilologie,
připomínajícím toto výročí. Po volbách nového výboru
došlo k obměně dvou členů, když z něj odešli brněnský
člen F. Pícha a J. Honcák, které nahradili nový člen
Miloň Purš (kooptován 7. dubna 1979) a staronový člen
výboru M. Kroupa. Dne 5. července byl z funkce ve
výboru uvolněn P. Fojtík z důvodu nástupu na
vojenskou prezenční službu. Život nám komplikoval
i OKD, když v lednu nařídil stěhování knihovny
a archivu klubu z kulturního střediska Na Chmelnici

do místnosti ve Viklefově ulici. Ta však byla v říjnu shledána neobyvatelnou (chybělo topení)
a stěhování bylo přeloženo na jaro 1981. Přesto bylo již podruhé během jednoho roku vydáno
celkem pět čísel klubovního zpravodaje, z jehož obsahu bych chtěl připomenout výsledky
II. etapy soupisu vlajek a praporů čs. měst z pera L. Muchy ve V-39 astudii Nástin
nejstarší historie praporů a vlajek ve V-40 a V-41, kterou jsem završil několikaleté studium
vexilologických informací v českých vydáních knih o starověkých civilizacích. Nenaplněným
příslibem zůstala první část uvažovaného seriálu M. Kroupy Historické vlajky Indie, která se
již nedočkala svého pokračování. Určitého rozčarování jsme se dočkali i při hledání nových
forem propagace klubu — vývěsku na OKD jsme museli 5. července zrušit poté, co ji v dubnu
převzala výtvarnice kulturního domu, a 13. prosince jsme ustoupili od záměru pořídit členské
a čestné odznaky klubu, protože výrobní družstvo Znak si za ně účtovalo našim zdrojům
nepřiměřenou cenu a OKDji nebyl ochoten dotovat.
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1981
Jubilejní 10. výroční členská schůze, která se 31. ledna sešla na tradičním místě, byla
příležitostí k zamyšlením nad první dekádou existence klubu. Předseda L. Mucha ve svém
vystoupení ocenil příchod řady mladých členů a potvrdil životaschopnost VK i jeho zpravodaje,
který byl v zahraničí ceněn jako důvěryhodné vexilologické periodikum. Náš klub byl ostatně v té
době jednou z nejpočetnějších vexilologických organizací ve světě, ať již z hlediska absolutního
počtu členů, či ve vztahu k celkovému počtu obyvatel země. Vždyť 4. verze adresáře vydaná
k 31. prosinci 1980 uváděla již 108 adres. Výroční schůze změnila stanovy klubu, do kterých
byly zapracovány klubové symboly — vlajka a odznak, jakož i ocenění práce pro klub formou
čestného diplomu. Pozoruhodnými příspěvky k průběhu schůze byla zpráva A. Brožka o jeho
aktivní účasti na 8. mezinárodním vexilologickém kongresu ve Vídni (první taková na půdě
klubu) a zkušenosti P. Fojtíka s navrhováním městské vlajky Týnce nad Sázavou v předchozím
roce. Naši činnost nadále neblaze ovlivňovaly záměry
OKD ohledně umístění klubové místnosti. Dne
9. května jsme sice přestěhovali klubovnu z učebny Na
Chmelnici do Viklefovy ulice, 4. července však byl výbor
informován, že náš zřizovatel hodlá využívat tuto
klubovou místnost kjazykovým kursům a klubům
vyhradil přízemní prostory domu v Kalininově 16, kam
přestěhuje i naši knihovnu a archiv. Hlavní náplň práce
výboru — vydávání zpravodaje — však stěhování klubovny
nesmělo ohrozit. Řady přispěvatelů Vexilologie v číslech
41-44, vydaných v tomto roce, rozšířili Ivan Michailovič Kurkov (Vámořní vlajky Ruska
a Sovětského svazu, V-43) a Emil Dreyer (Vlajky španělských přímořských provincií, V-44)
z ciziny a Peter Blažej (Pokus o rekonstrukci historického chodského praporu, V-44) z tuzemska.
Podnětným byl však zejména článek A. Brožka Vlajky a prapory ústeckého okresu (V-43), který
příkladně dokumentoval, jakým způsobem rozvíjet a prohlubovat poznatky získané při soupisu
čs. městských vlajek a praporů. V budoucnosti na něj navázal svými vexilologickými výlety na
Liberecko (V-55), Českolipsko (V-63) a Příbramsko (V-70).

1982
Oslavy deseti let aktivit českých a slovenských vexilologů pod patronátem Vexilologického klubu
poznamenaly jeho činnost v celém roce. Byly zahájeny 11. výroční členskou schůzí 30. ledna
v důstojných prostorách kluboven č. 5 a 6 Ústředního kulturního domu železničářů (ÚKDŽ) na
pražských Vinohradech, které nám nabídl partnerský Klub sběratelů kuriozit. V jejím průběhu
byly při příležitosti 10. výročí jeho založení předány Čestné diplomy VK Obvodnímu kulturnímu
domu v Praze 3 za podporu činnosti klubu, redakci měsíčníku Lidé a země za systematickou
propagaci vexilologie, pracovnici OKD Jarmile Horské za obětavé
zajišťování tisku zpravodaje a mně a dalším šesti členům klubu
(A. Brožek, J. Česák, J. Klement, M. Kroupa, L. Mucha a Z. Svoboda)
za zásluhy o vznik a rozvoj klubu, za dlouholetou práci ve výboru, za
propagaci a osobní přínos krozvoji čs. vexilologie. Vedle bohaté
odborné části, vníž se výsledky svého vexilologického: výzkumu
pochlubili Vít Kejla, Jiří Januš a A. Brožek, došlo poprvé na výroční
schůzi i k promítání diapozitivů, dokumentujících úspěšné akce klubu.
Ve volbách byl výbor rozšířen na devět členů o archiváře, kterým se
stal P. Blažej; ostatní členové (včetně již 4. července 1981 se
navrátivšího P. Fojtíka) získali důvěru i na další funkční období.
Protože nám fakt, že výroční schůze zasedala v propůjčených
prostorách, znemožnil uskutečnit 9. burzu vexilologických zkušeností
v tradičním rozsahu, připravil výbor na 5. června do Vojenského
historického muzea setkání členů k výměně zkušeností s vedením vexilologické sbírky,
dokumentace a dalších praktických poznatků. Účastnilo se ho 16 kolegů, z jejichž: poznatků
zaujalo především použití mezinárodního desetinného třídění při stavbě vexilologické sbírky, jak
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o něm hovořil Jiří Tenora. Při příležitosti 10 let svého trvání byl Vexilologický klub oceněn
i nadřízeným orgánem svého zřizovatele, tedy Obvodním národním výborem v Praze 3, který
předal na Obvodní konferenci o zájmové aumělecké činnosti 28. dubna jeho předsedovi
L. Muchovi Čestné uznání ONVv Praze 3 za vzornou reprezentaci čs. vexilologie v zahraničí.
Nejlépe se však oslavuje prací, a tak jsme i v roce 1982 vydali pět čísel klubovního zpravodaje
(V-45 až V-49), protože to únorové bylo výhradně zaměřeno na klubové jubileum. Zbývající čísla
přinesla především tři pokračování dosud nejobsáhlejší studie na stránkách Vexilologie,
Praslovanských a staročeských vexilologických objektů od J. Januše. Toto objevné dílo se
dočkalo pozitivního přijetí, byť vydání čísel 48 a 49 bylo opožděno vinou dlouhodobé nemocí
J. Horské. Ani rok 1982 by však nemohl skončit dobře, kdybychom opět nestěhovali svou
klubovnu — tentokrát v červnu do rekonstruovaných prostor po Obvodním podniku bytového
hospodářství v Kalininově 20.

1983
Skutečnost, že OKD definitivně přišel vr. 1982 o své prostory v kulturním středisku Na
Chmelnici a tehdejší klubovna klubu byla k organizaci výroční schůze naprosto nevhodná, byli
jsme při zajišťování větších členských setkání odkázáni na velkorysost našich partnerských
organizací. I 12. výroční členskou schůzi jsme proto svolali do zapůjčené klubovny Radiopaláce
na Vinohradské ulici na sobotu 19. února. Součástí jejího programu bylo vedle obligátních zpráv
i předání dalších Čestných diplomů VK za dlouholetou významnou práci pro klub a rozvoj
čs. vexilologie, a to Jindře Albrechtové, P. Fojtíkovi, J. Janušovi a P. Pejchovi. Již tradičně byla
doprovodnou akcí schůze burza vexilologických zkušeností, v pořadí již desátá. V tomto roce
došlo i k významné změně při zajišťování redakce a tisku Vexilologie. Funkce tiskového
referenta, kterou jsem několik posledních let vykonával spolu s funkcí místopředsedy, byla
zrušena a místo ní zřízena pozice výkonného redaktora, kterým se stal dosavadní externí člen
výboru A. Brožek. Obsáhlá poslední čísla zpravodaje ročníku 1982 prokázala nevýhodu používání
kovolistů, které při dlouhé pauze mezi napsáním (a zafixováním) stránek oxidovaly, což vedlo ke
zhoršení kvality tisku. Personální změna ve vedení prací na přípravě zpravodaje tak byla spojena
is opuštěním ofsetového tisku a jeho nahrazením fotocestou. Také obsahově se zpravodaj vydal

ve V-52 pojednání Standardní vexilologická informace, které
připravil J. Tenora. Vtomto ročníku, který mimořádně
zahrnoval pouze tří čísla (V--50 až V-52), se poprvé objevily

v Bonnu, tentokrát na téma symbolů francouzských
zámořských území. Chybějící čtvrté číslo ročníku měly
nahradit rejstříky čísel 36—50, které zpracoval P. Fojtík, vyšly
však až v roce následujícím. Původní skepsi česko-
slovenských heraldiků k našemu oboru i jeho organizační
základně, která se před deseti lety stala příčinou otevřeného

střetu na stránkách odborných periodik, se VK podařilo jeho aktivitami zřejmě rozptýlit, když
jsme byli oficiálně pozváni na II. setkání genealogů a heraldiků v Ostravě (za klub se ho
vříjnu zúčastnil J. Januš). Dne 11. června archivář P. Blažej prezentoval první část klubovního
výstřižkového archivu, který měl našim členům usnadnit bádání.

1984
Tento rok probíhal ve znamení příprav samostatné výstavy Vexilologického klubu v ÚKDŽ, jejíž
scénář zpracoval místopředseda Z. Svoboda a přípravu zajišťoval člen výboru pro styk
s partnerskými kluby M. Purš. Myšlenka vzešla z diskuse na 13. výročníčlenské schůzi, která se
v klubovně ÚKDŽ sešla 28. ledna, a na únorové schůzi výboru byla proto ustavena přípravná
komise (výše zmíněné kolegy v ní doplňoval archivář P. Blažej). Ta zpracovala ideový námět
výstavy, obrátila se na všechny členy klubu se žádostí o zapůjčení vhodného materiálu a s ÚKDŽ
jednala o technických otázkách instalace. Kromě Vojenského muzea poskytli ukázky svých sbírek
Jiří Louda, J. Klement, A. Brožek, M. Purš a Juraj Bauer. Vedle nich se VK prezentoval

3194



i informační tabulí o svém vzniku a činnosti, dále dokumenty o vzniku čs. státní vlajky,
dokumentací vojenských praporů, jakož i ukázkami původního čs. vexilologického materiálu
(vlajky lodních společností) a užité vexilologie a informacemi o činnosti vexilologických
společností v cizině, včetně jimi vydávaných publikací. Za zmínku stojí, že v roce 1984 jsme
museli přistoupit i k prvnímu zvýšení členského
příspěvku, a to ze dvaceti na čtyřicet korun. (K—Způsobila to vyšší nákladnost nového tisku | |

zpravodaje fotocestou, jakož i úhrada nákladů na | |distribuci, kterou nám dosud financoval Obvodní eskAkn:kulturní dům. Tuto nemilou informaci účastníkům
schůze jistě vynahradila zajímavá vystoupení
J. Česáka a J. Tenory k metodám vexilologického
bádání, jakož i Brožkovo pojednání o nejstarších
vexilologických knihách a vlajkových tabulích,
respektive zážitky z jeho cesty na 10. mezinárodní
vexilologický kongres do Oxfordu. Ostatní členové
klubu se seznámili s praktickou aplikací metodiky J. Tenory ve vexilologickém bádání, když si ve
třech ze čtyř čísel tohoto ročníku Vexilologie přečetli jeho výborné články na téma zemských
vlajek (V-53), státního znaku (V-54) a standarty hlavy státu (V-56) Německé demokratické
republiky, kde autor trvale pobýval. Kromě klubovního zpravodaje a již 9. vexilologického dopisu
s přehledem politického dění v předchozím roce obdrželi členové i 5. verzi adresáře, která
k 1. červnu 1984 obsahovala již 115 adres českých a slovenských vexilologů (včetně adres
19731 zakládajících členů klubu). Publikační činnost však byla od září negativně ovlivněna
nedostatky v zásobování tiskárenským papírem a finančními limity, které nám uložil
zřizovatel, a tak jsme museli tisk zadávat opět podniku TOMOS. Dne 5. května byl výbor, do
kterého byl právě kooptován Ing. Ladislav Hnát, seznámen se žádostí Mezinárodní federace
vexilologických společností (FIAV) uspořádat na znak ocenění českých vexilologů v Praze
v roce 1987 XII. mezinárodní vexilologický kongres. Na doporučení OKD byla tato příležitost,
vtehdejším Československu jen těžko realizovatelná,; nakonec 6. října z organizačních
a finančních důvodů odmítnuta.

1985
Ve dnech 14.-31. ledna 1985 byla pro veřejnost v prostorách ÚKDŽ otevřena výstava
Vexilologického klubu, kterou jeho členové shlédli v průběhu 14. výroční členské schůze,
uspořádané 26. ledna v klubovnách č. 5 a 6 tohoto kulturního domu; prohlídku komentářem
doprovodil autor jejího scénáře, místopředseda Z. Svoboda. Schůze, které se zúčastnila
i pracovnice OKD v Praze 3 Vlasta Rydlová, nejen ocenila Čestným diplomem VK za zásluhy
o činnost klubu organizátora výstavy M. Purše, ale přijala i nové stanovy klubu a v souladu
s nimi zvolila nový výbor. Maximální počet jeho členů byl v souvislosti s růstem členské
základny zvýšen na 11 osob, jeho funkční období prodlouženo ze tří na pět let a výbor by
zmocněn kooptovat členy VK na volná či uvolněná místa
ve výboru. Nově zvolený výbor na období 1985—1990 —
rozšířil L. Hnát na 10 členů (30. listopadu byl kooptován
Ing. Lubomír Rech za P. Blažeje); předsedou byl opět
zvolen L. Mucha. Účastníci schůze shlédli i barevný film

ňStátní symboly ČSSR, na jehož přípravě se klub podílel a
který autorským komentářem doplnil režisér Svatopluk
Jedlička z Československého|armádního filmu.
Popularizační činnost klubu se v tomto roce promítla i do
série přednášek o vexilologii, které na základě dohody
OKD se základními a středními školami a učilišti na
Praze 3 prezentovali L. Mucha a M. Purš. Osnovy přednášekjiž v roce 1984 zpracovali M. Purš
(pro ZDŠ) a P. Fojtík s P. Pejchou pro střední školy. Dne 7. září přednášel L. Mucha na Africkém
sympoziu v Holicích na téma třídění vlajek afrických států, zatímco A. Brožek vystoupi
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k 65. výročí čs. vlajky v rozhlase a televizi. Kromě toho klub šířil vexilologické poznatky na
veřejnosti formou distribuce klubovního zpravodaje, který kromě 122 individuálních členů klubu
odebíralo i 15 vládních, vědeckých a kulturních institucí v celém Československu a se šesti
tuzemskými partnerskými organizacemi jsme jej vyměňovali (mezinárodní výměnu nepočítaje).
V tomto roce si mohli jeho čtenáři na stránkách čísel V-57 až V-60 přečíst pokračování série
článků J. Tenory o vexilologii v NDR (Státní vlajka NDR, Obchodní vlajka NDR a Německá
vlajka pro olympijské hry) aaktualizovaný Soupis zahraniční vexilologické literatury
v čs. knihovnách od A. Brožka. Protože prohlídka výstavy i prezentace filmu omezily časový
prostor pro tradiční, již 12. burzu vexilologických zkušeností, nabídl nám partnerský Klub
sběratelů kuriozit možnost uspořádat ji 27. října v rámci 3. dní československých sběratelů,
organizovaných v ÚKDŽ. Burza však měla malou účast a výbor se proto rozhodl, že podobné
akce mimo termín výroční členské schůze již pořádat nebude.

1986
Ústřední kulturní dům železničářů na Náměstí Míru č. 9 hostil také 1. února 15. výroční
členskou schůzi, která výrazným způsobem ovlivnila charakter setkání čs. vexilologů
v budoucnosti. Na základě poutavého referátu A. Brožka o jeho účasti na 11. mezinárodním
vexilologickém kongresu v Madridu v předchozím roce s ukázkou diapozitivů, při níž jsme
poprvé poznali tváře světových vexilologů, se kterými jsme si zatím jenom dopisovali, navrhl
J. Tenora uspořádat příští výroční členskou schůzi jako dvoudenní akci s rozšířeným programem.
Tato myšlenka se setkala s pozitivním ohlasem, který zavázal výbor k jejímu rozpracování.
V průběhu roku rozeslal výbor členům dotazník k rozšířenému pojetí příští výroční členské
schůze a většina respondentů tuto myšlenku podpořila. Rovněž byla podpořena aktivita členů
výboru (A. Brožek, M. Purš) při popularizaci vexilologie a činnosti klubu v hromadných
sdělovacích prostředcích. Poprvé se na veřejnosti zastal autora čs. vlajky Jaroslava Kursy

Z. Svoboda, když 15. listopadu uveřejnil rozsáhlou

7 jh

V%
4

opravu ke článku v příloze Haló sobota Rudého práva
z 13. září o 100. výročí narození údajného autora naší

w
dKAR(0 vlajky Jaroslava Jareše. Novinkou byla také účast
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výboru na zpracování návrhů vlajek pro několik sci-fi
klubů, které se v tomto směru na nás obrátily během
3. dnů československých sběratelů. 13. burza
vexilologických zkušeností spojená s výměnou
literatury proběhla tentokrát již před zahájením
schůze. V průběhu roku vyšla čtyři čísla Vexilologie,
jimž tentokrát dominoval můj seriál Vlajky nejvyšších
představitelů států světa, při němž mi pomáhal

F. Pícha, a pokračování Tenorovy série o vlajkách NDR (V-61 a V-64). Poté, co v lednovém čísle
měsíčníku Zidé a země zveřejnil předseda vedle vexilologických novinek i adresu klubu,
evidovali jsme do dubna příliv 39 nových zájemců o členství. Na druhé straně jsme v tomto roce
zaznamenali první velkou ztrátu, když 10. června ve věku 51 let zemřel Jaroslav Klement.

1987
Usilovná práce výboru přinesla výsledek — ve dnech
14. a 15. února se v žižkovském hotelu Vítkov
konala 16. výroční členská schůze spojená
s vexilologickým seminářem, v jehož dvoudenním
programu vystoupilo 10 přednášejících. Této
výjimečné akce, uspořádané k 15. výročí založení
klubu, se zúčastnilo 34 převážně mimopražských
členů a dva hosté. Hodnotili ji vesměs pozitivně
stím, že ji nelze vtomto rozsahu pořádat
každoročně, ale jednou za tři nebo čtyři roky;
vhodnými termíny dalších obdobných setkání by
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byly roky 1990 (70 let čs. vlajky) nebo 1992 (20 let VK). Tradiční program schůze samotné byl
tentokrát obohacen předáním Čestného diplomu VK J. Tenorovi za jeho rozsáhlou publikační
činnost a významný přínos rozvoji české vexilologie, jakož i vytýčením hlavního cíle pro rok
1987: zaměření se na sportovní vlajky, jak v mezinárodní anketě k úrovni našeho zpravodaje
připomněl známý britský vexilolog William G. Crampton. Již 17. ledna totiž rozhodl výbor
zorganizovat celostátní soupis vlajek a praporů tělovýchovných jednot a klubů. Když nás
politicky zaštítil Československý svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV), toho roku slavící
30. výročí svého založení, ohlásili jsme naši iniciativu ve sportovních novinách a časopisech
(Stadion, Československý sport). V březnu až červnu 1987 jsme rozeslali 1007 dotazníků
největším tělovýchovným jednotám v celé republice s prosbou o vyplnění. Současně jsem jako
garant soupisu požádal 7. března aktivní členy v jednotlivých krajích, aby působili jako místní
gestoři a u příslušných jednot zajistili odpověď, případně jim s vyplněním dotazníků pomohli.
Souběžně jsme vydali obvyklá čtyři čísla Vexilologie, v nichž J. Tenora dokončil svůj seriál
články Služební vlajka a prapor Německé lidové policie (N-65), Vlajky Národní lidové armády
NDR (V-66 a V-67) a Bojová zástava Národní lidové armády NDR (V-68). Významným
publikačním počinem bylo v roce 1987 třetí vydání Muchovy publikace Vlajky a znaky zemí
světa, jakož i první vydání Malé československé encyklopedie, jejíž vlajkové tabule redigoval
A. Brožek. V tomto roce zemřel další významný člen klubu — 1. srpna bývalý člen výboru Jiří
Hlaváček.

1988
Zasedací místnost OKD v Praze 3 se stala nouzovým místem, kde se 12. března sešla 17. výroční
členská schůze, byť obavy z její malé kapacity se nenaplnily. Ačkoliv členská základna dosáhla
koncem předchozího roku historicky nejvyššího počtu 156 jednotlivců a 17 institucí, schůze se
zúčastnilo jen 27 členů, a tak se do malého sálu pohodlně vešli. Vyslechli si mimo jiné mou
zprávu o průběhu soupisu sportovních vlajek, o schvalování městských vlajek na Slovensku
(Z. Alexy), o 12. mezinárodním vexilologickém kongresu v San Francisku (A. Brožek)
ao vexilologických exponátech ve Vojenském muzeu na Žižkově (Z. Svoboda). Přestože se
kromě běžných čísel zpravodaje počítalo i s vydáním rejstříku čísel 51-70 Vexilologie, byl
v diskusi podán námět na přípravu aktuálního listu, který by přinášel nejnovější, byť často
i chybné vexilologické zprávy (jako Vexilokontakt vydán poprvé až v červenci 1989 jako příloha
V-74). Určitým rozčarováním byla vedle malé účasti i 15. burza vexilologických zkušeností, kde
se tentokrát sešlo jen málo vlastních sbírek členů, na které se nováčci v našich řadách těšili.
V žižkovských školách pokračovaly přednášky na téma vyvěšování československé státní vlajky
a úcty k ní od M. Purše, kterého jsem v průběhu roku vystřídal. Také jsem se (ve V-71) obrátil na
mimopražské členy, aby se účastnili takzvané II. etapy
soupisu sportovních vlajek. Ta by nebyla řízena z centra,
ale její formu i čas by si sami určili jednotliví členové
ao výsledku připravili malou monografii do zpravodaje. Na Avýzvu reagoval jako první Vladimír Sojka, s nímž jsem
v následujícím roce zorganizoval soupis vlajek všech TJ ve
středních Čechách. Vedle zajímavého článku orientalisty
PhDr. Jiřího Šímy (Z dějin mongolských praporů a vlajek
do r. 1921) ve V-69 jsme vtomto ročníku Vexilologie
začali se zveřejňováním výsledků soupisu sportovních
vlajek pod názvem Vlajky československých tělovýchovných jednot. K |. červenci 1988 byla
vydána aktualizovaná, již šestá verze adresáře Vexilologického klubu. Narůstající členská
základna i počet institucí ucházejících se o Vexilologii vedly ke značnému nárůstu byrokracie
v práci výboru, kterou jsme všichni vykonávali ve svém volném čase; již od roku 1987 jsme
uvažovali o jejím vyčlenění mimo jednání výboru a zřízení rotující funkce administrátora, což
však tehdejší předpisy neumožnily. Alespoň jsme revidovali knihovnu, abychom usnadnili její
zpřístupnění členům. Naše snahy přišly vniveč, když byla klubovna 18. července 1988
vykradena a řada archiválií zcizena či poničena.
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1989
Nevyhovující prostory vinohradského Radiopaláce, kde se 28. ledna konala 18. výroční členská
schůze, jenom podpořily naše úsilí zorganizovat v roce 1990 při příležitosti 70. výročí naší státní
vlajky výroční členskou schůzi kongresového typu, a to mimo metropoli. Vyzvali jsme proto
mimopražské účastníky, aby výboru nabídli v tomto směru pomoc. Protože reakce byla vlažná,
uvažoval jsem o uspořádání následující výroční schůze na rekreační chatě svého zaměstnavatele
v krušnohorském Perninku (vzhledem k tomu, že jsem byl nečekaně zařazen do přípravy před
dlouhodobým výjezdem do zahraničí a v únoru následujícího roku jsem již měl odjet do Turecka,
nakonec z této eventuality sešlo). Na schůzi se dokonce začaly projevovat odstředivé tendence,
vyvolané návrhem RNDr. Vladimíra Baara vytvořit Severomoravský vexilologický klub při
Domě kultury Petra Bezruče v Havířově. I když se podařilo hrozící rozkol v klubu zažehnat,
vývoj politické situace v zemi ovlivnil i naše priority. Protože ohlášený záměr vlády přijmout
novou ústavu vyvolal naději na vyřešení otázky symbolů České a Slovenské republiky,
zmocnila výroční schůze výbor k podniknutí neodkladných kroků. Jménem Vexilologického
klubu napsal v červnu L. Mucha dopis ministrovi federální vlády JUDr. Mariánu Čalfovi, který
řídil práci komise k nové ústavě, v němž komisi nabídl spolupráci při přípravě článků ústavy
týkajících se státních a národních symbolů. V srpnové odpovědi ministr Čalfa za nabídku
poděkoval stím, že v této fázi prací na ústavě se o změnách dosavadních či tvorbě nových
státních symbolů zatím neuvažuje. Přestože Karel Černý a další členové volali po uspořádání
alespoň vnitroklubové ankety o vzhledu federálních i republikových symbolů, naše aktivity se
vrátily především k přípravě klubovního zpravodaje, na jehož stránkách se po jednotlivých
krajích prezentovaly poznatky o symbolech sportovních klubů. Teoretickým přínosem byla však
polemika V. Baara se Z. Svobodou na téma vlajka jako obecný vexilologický termín, která se
z diskuse na výroční schůzi přenesla na stránky Vexilologie (V-76). Podle mého názoru stála i za
návrhem (byť jednoznačně odmítnutým) ustavit vexilologický klub na severní Moravě. Na schůzi

bylo znovu apelováno na aktuálnost informací i na
úkor jejich přesnosti a úplnosti, a tak P. Fojtík
připravil v červenci jako přílohu V-74 první
zkušební vydání Vexilokontaktu na téma vlajek
správních jednotek Kolumbie. S publikační činnosti
souvisí i rozhodnutí výboru 7. ledna udělit Čestný
diplom VK kolektivu pracovníků Středočeských
tiskáren — závod Karlín za příkladnou spolupráci
při tisku zpravodaje (předán 28. února). Zákaz
oficiálních zahraničních styků VK přestával
v roce 1989 platit — nejen, že se k 1. červenci do
mezinárodního vexilologického adresáře, který

vydal známý nizozemský kolega Jos Poels, přihlásilo 10 našich členů, ale klub sám dostal 7. října
k vyjádření či vyřízení žádost amerického Centra pro výzkum vlajek (Flag Research Center) na
normy platné při výrobě čs. státní vlajky, kterou Úřad pro normalizaci a měření nebyl schopen
zodpovědět. Ledy začaly pukat i na mezinárodním poli...

Neee

XP

1990
V tomto roce ovládla činnost klubu tematika česko-
slovenských symbolů. Nejprve se připomínalo 70. výročí
vzniku čs. vlajky a její dosud neznámé návrhy z dílny
J. Jareše, a to na 19. výroční členské schůzi, která se
31. března konala naposledy a z nouze v prostorách OKD
v Praze 3, následně pak v bohaté individuální účasti členů
klubu v pracích na nových symbolech ČSFR, ČR a SR,která
se zase promítla v obsahu tohoto ročníku Vexilologie. Protože
skončilo funkční období dosavadního výboru, byla na
programu schůze i poprvé tajná volba výboru nového, při níž
odcházející členy (L. Recha a mne) nahradil J. Tenora, který
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díky svým osobním kontaktům na zahraniční vexilology převzal nově zřízenou funkci člena pro
zahraniční styky. V jejich rámci projednal 7. dubna výbor oficiální žádost FIAV uspořádat
mezinárodní kongres vroce 1993 v Československu. Omezené ekonomické i organizační
možnosti klubu i jeho zřizovatele, dosud nezajištění sponzoři, stejně jako neuspokojivá personální
situace ve vedení (během roku se z Prahy odstěhoval zapisovatel P. Pejcha, 10. listopadu výbor
opustil jednatel L. Hnát, když odjel na delší dobu do zahraničí) byly důvodem našeho odmítnutí
této příležitosti. Otázka nových státních symbolů, nastolená po sametové revoluci, zcela
dominovala činnosti výboru i jednotlivých |jeho členů. Již na výroční schůzi v březnu, kde byly
představeny návrhy členů na symboly ČR a SR, prezentoval Z. Svoboda aktuální návrhy
federálních i národních symbolů. V obsahu klubovního zpravodaje je jako člen federální komise
kotázce státních symbolů (se Z. Alexym a J.Loudou) pak prezentoval v článku Nové
československé státní symboly (V-80). Tematice národních symbolů se věnovaly články
A. Brožka (Novéstátní symboly České republiky, V-78) a L. Vrtela (Štátne symboly Slovenskej
republiky, V--79). Se svými osobními zkušenostmi z procesu navrhování nových federálních
symbolů přišli i J. Louda (Jak jsem navrhoval federální znak ve V-78) a Z. Alexy (Ako som
navrhol znak Česko-Slovenskej Jederácie, prezidentskú štandartu a vlajku Slovenskej republiky ve
V-79). Třebaže pestrý obsah měla i V-77, kde A. Brožek seznámil čtenáře s Prvním českým
atlasem s vyobrazením vlajek, za nejpozoruhodnější znamení tohoto ročníku považuji, že ve
Vexilologii č. 78 se poprvé objevilo i anglické shrnutí (summary) obsahu čísla. Otevření se
naší publikační činnosti světu dokumentuje

i
i v listopadu v počtu 400 kusů vydaný vícejazyčný

slovník J. Česáka a J. Tenory Odborné výrazy a stylistické konstrukce, používanéve vexilologii.
Českou terminologii srovnal s obdobnými výrazy v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině
a španělštině a rozhodným způsobem přispěl k budoucí prezentaci výsledků naší práce na
mezinárodním poli. Domácí spolupráce se rozvíjela především s Klubem sběratelů kuriozit, který
nám 25. května při příležitosti 25. výročí svého vzniku udělil pamětníplaketu s diplomem. KSK
nám v minulosti propůjčoval své prostory v ÚKDŽ, my na oplátku participovali na jeho akcích
(výstava Sběratelství 1979, televizní soutěž Ano-Ne v roce 1981) nebo pod jeho patronátem
připravili vlastní výstavu v roce 1985. Nečekané důsledky pro naši budoucnost měl mít 6. října
návrh P. Fojtíka, aby výbor nabídl spolupráci předsednictvu ČNR,které bylo zmocněno
$ 5 zákona ČNRč. 367 ze 4. září 1990 (obecní zřízení) udělovat obcím jejich znaky a vlajky; stalo
se tak v létě následujícího roku.

1991
Změna stanov v oblasti zahraniční spolupráce klubu a doplnění výboru o nového jednatele Josefa
Hubku poté, co 13. ledna tragicky zemřel výtvarný redaktor Ing. Michael Kroupa, byly hlavními
výsledky jubilejní 20. výroční členské schůze, která se ztechnických důvodů konala až
22. června v prostorách Vojenského historického
ústavu (VHÚ) v Praze 3. Dne 26. ledna byla totiž
naše klubovna opět přestěhována, tentokrát do
technicky zcela nevyhovujících prostor ve Viklefově
ulici. VHÚ nám poskytoval útočiště po mnoho
následujících let, když 31. prosince 1991 definitivně
zanikl náš dosavadní zřizovatel OKD v Praze 3

a my hledali možnosti zachování existence klubu.
Dne 14. listopadu byla 187. výborová schůze VK při
OKD v Praze 3 prohlášena ustavující (1.) schůzí
přípravného výboru nového Vexilologického
klubu, který projednal nové stanovy, podal žádost na
Ministerstvo vnitra o registraci klubu jako samostatného sdružení a požádal Obvodní úřad
Prahy 3 o finanční příspěvek, bude-li žádost o registraci úspěšná. Tu provedlo MV ČR3. prosince
1991 pod č. j. VSC/1-8874/91-R a výbor dosavadního VK při OKD v Praze 3 se tak stal výborem
nově registrované organizace (tentokrát již bez M. Purše, který 5. října rezignoval na funkci ve
výboru i na členství ve VK). Stejně tak musel výbor najít ještě v průběhu roku novou tiskárnu
zpravodaje — ta dosavadní v pražském Karlíně se po svém zprivatizování pro nás stala neúměrně
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drahou a s dotacemi OKD nastále rostoucí náklady polygrafických prací a poštovného jsme již
nemohli počítat. Výkonný redaktor A. Brožek sice zabezpečil výrobu Vexilologie za
přijatelnějších finančních podmínek v ústecké tiskárně Slon, nedostatek prostředků však nakonec
vedl k tomu, že v roce 1991 byla vydána pouze tři čísla zpravodaje. I když návrh na přihlášku
Vexilologického klubu do FIAV výbor schválil teprve 28. dubna, už v květnu navštívil Prahu
generální tajemník FIAV pro kongresy Ralph Bartlett, aby s předsedou L. Muchou jednal
24. května o našich možnostech uspořádat světový kongres. Jak formální, tak technické
a organizační důvody nakonec vedly ke stažení žádosti FIAV. Svou přihlášku do FIAV jsme totiž
podali pozdě, a proto jsme byli na valném shromáždění v červenci 1991 v Barceloně přijati pouze
předběžně (členská práva — včetně práva organizovat kongres — jsme tak nabyli až na
15. kongresu v Curychu v roce 1993), Za nejvýznamnější přínos další činnosti klubu v roce 1991
však považuji skutečnost, že se jeho místopředseda Z. Svoboda stal členem parlamentní
heraldické komise, která se podílí na schvalování a tvorbě nových obecních znakůa vlajek.

1992
21. výroční členská schůze byla svolána až na 6. června do Vojenského muzea. Nepříliš vhodný
termín (v den konání parlamentních voleb) vedl ktomu, že se jí zúčastnilo málo vexilologů
ai program byl skromnější. Řada diskutujících proto oprávněně volala po konání dalších schůzí

již vprvní polovině března. Změněné finanční
JA podmínky činnosti klubu, který se stal po zániku OKD
vft- * zcela závislý na příspěvcích svých členů, se promítly

i Po.. v druhém zvýšení základního členského příspěvku———22%ze 40 na 50 Kčs, v zavedení doplňkového poplatku
| = 10 Kčs na krytí nákladů spojených s vexilologickými
| dopisy a v možnosti dobrovolného navýšení členského

kamí příspěvku jako daru. Oba náměty měly pozitivní ohlas,sz zejména si vážíme našich prvních dárců (Jan Dvořák,
ji Mgr. Pavel Golubič, Adam Rimovský a Vlasta

Kopřivová, jejíž firma Pragflag se stala jedním
z prvních soukromých výrobců vlajek v ČSFR a roku 1990 prvním výrobcem vlajek v řadách
VK). Nové stanovy Vexilologického klubu jako občanského sdružení si vyžádaly zřízení funkce
revizora, kterým byl výroční schůzí zvolen Ing. Petr Exner. Zatímco odborná část členské schůze
byla v loňském roce nahrazena prohlídkou vexilologické expozice Vojenského muzea, tentokrát ji
zpestřilo promítání filmových dokumentů s čs. vexilologickou tematikou z fondů P. Fojtíka,
doprovázené komentáři Z. Svobody. Dost času zbylo i na 19. burzu vexilologických zkušeností.
Vedle přípravy výroční schůze se výbor průběžně věnoval vydávání Vexilologie (vyšla opět čtyři
čísla) a zajištění její výroby poté, co tiskárna v Ustí nad Labem zrušila tisk maloofsetem. Mezi
tematicky ojedinělé příspěvky bych zařadil Symboliku nejstarších praporů a vlajek na území Číny
(V-84) z pera PhDr. Vladimíra Liščáka a pojednání J. Loudy Standarty rytířů Podvazkového řádu
(V-86). Na tisk začala přispívat českobudějovická firma Tonner International, jejíž logo se
objevilo na obálce zpravodaje. Významnou skutečností v životě našeho klubu se stal fakt, že po
červnových volbách byla obnovena činnost parlamentní heraldické komise, na jejíž činnosti
participovali již tři členové klubu (A. Brožek, J. Louda a Z. Svoboda). Všichni tři se na veřejnosti
významně angažovali za zachování dosavadní československé vlajky i pro Českou republiku
a podíleli se na tvorbě zákona o státních symbolech ČR.

1993
Palčivou otázku tisku zpravodaje se podařilo vyřešit poté, co se A. Brožek dozvěděl o tiskárně
Jana Císaře v Praze — Vokovicích. Ta se specializovala na malé náklady a tiskla rychle a levně.
Proto jsme si od 88. čísla Vexilologie již mohli dovolit vycházet s kartonovou obálkou, byť první
číslo ročníku bylo vytištěno až v květnu 1993 a zpoždění se do konce roku nepodařilo dohonit.
Přes nedostatek nových autorů a příspěvků, na což upozorňoval výkonný redaktor již několik let,
se v obsahu tohoto ročníku objevilo nové jméno — emigrantka Eva Turková napsala článek

3200



Pohled na předsednický stůl 16. výroční členské schůze (1987), doplněné na počest 15. výročí založení
tehdejšího Vexilologického klubu dvoudenním odborným seminářem (zleva I. Henn, M. Purš, P. Fojtík,

P. Pejcha /skloněný/, referující J. Tenora, L. Mucha a A. Brožek)

r mntěittí a > A

Účastníci 1. ČNVK v Hradci Králové (1996) se vyfotografovali s vlajkami pořádajícího SVI, kongresu
a Vexilologického klubu na mostě před slavnou Kotěrovou budovou muzea, kde se kongres konal. Vprvní

řadě stojí zleva J. Martykán, A. Znamierowski z Polska, P. Exner, V. Jurečič ze Slovinska, M. Týma,
D. Severa ze Slovenska, Z. Svoboda, L. Mucha, P. Fojtík a R. Klimeš
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-ILAM

Čtvrtstoletí existence jsme si připomněli na 26. členské schůzi v r. 1997 v Historickém muzeu Armády ČR,
které nám po dlouhá léta poskytovalo své prostory k takovým setkáním. Za předsednickým stolem lze

kromě předsedy L. Muchy přednášejícího výroční zprávu identifikovat (zleva) A. Brožka, J. Martykána,
P. Fojtíka, J. Tenoru a J. Hubku, zatímco v plénuK. Černého, M. Týmu, Z. Mužíka, R. Klimeše a V. Liščáka.
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Zato účastníků 2. ČNVK a Česko-
-německého vexilologického

| setkání v Ústí nad Labem (2000)
bychom se nedopočítali; akce se
zúčastnilo celkem 42 vexilologů,
především z Česka a Německa,
kteří se s vlajkami obou událostí
nechali vyfotografovat na nádvoří
pitoreskního hradu Střekov.
V popředí vidíme funkcionáře
DGF J. Karaschewského
a A. Herzfelda, kterým s prezentací
vlajek pomáhají za českou stranu
P. Fojtík, P. Exner, Z. Svoboda
a P. Hlaváček. V řadě nad nimi
L. Mucha, A. Brožek, E. Turková
aJ. Tenora.



3. ČNVK organizovalv Plzni v r. 2004 K. Černý (první zleva) a poprvé jej navštívil i prezident FIAV
M. Lupant(první zprava). Na společné fotografii s vlajkami ČVS a kongresuvidíme (v podřepu zleva)
J. Hubku, K. Harringtona z Kanady, A. Znamierowského a R. Štěpanovského, v první řadě pak zleva
J. Tenoru, R. Zoufala, V. Erbana, M. Týmu, L. Hnáta, A. Brožka, V. Lomancova z Ruska, P. Exnera,

B. Znamierowskou a G. Vehrese z Německa.

Před vlajkami svých společností se na 3. ČNVK nechali s P. Exnerem a J. Martykánem vyfotografovat
předseda Ukrajinské heraldické společnosti Andrij Grečylo a Viktor Lomancov, spolupředseda Ruského

střediska vexilologie a heraldiky. Oba přednesli zajímavou přednášku o rozvoji komunální vexilologie
ve svých zemích.
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Společné foto vyznamenaných vexilologů s předsedou ČVK na 4. ČNVKv Přibyslavi (2008). Zleva stojí
M. Týma, J. Hubka, A. Znamierowski, Z. Svoboda, J. Martykán, M.Lupant, P. Fojtík a A. Brožek.

České národní kongresyse stávají příležitostí pravidelného setkávání evropských vexilologů.
Toho posledního 4. ČNVKse zúčastnil A. Mándru z Rumunska (vlevo s J. Hubkou) poprvé, zatímco

M. Lupant z Belgie a A. Znamierowski z Polska jsoujiž našimi tradičními hosty.

Čeští vexilologové jsou členy parlamentního Podvýboru pro heraldiku a vexilologii.
Na obrázku z jeho zasedání vidíme P. Exnera a Z. Svobodu(2. a 3. zprava), P. Fojtík fotografoval.
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České prapory ukořistěné za třicetileté|války (NV-89) o trofejích Vojenského muzea ve
Stockholmu. V kritickém duchu se nesla i 22. výroční členská schůze, uspořádaná 27. března
opět ve Vojenském muzeu. Výroční zpráva konstatovala přetrvávající nedostatečné kádrové
obsazení výboru, které poznamenává kvalitu jeho práce, jakož i skutečnost, že opakované výzvy
kaktivnějšímu zapojení v práci výboru nenacházejí
včlenské základně odezvu. Kromě řešení otázky
zpravodaje se tedy výbor soustředil na reprezentaci
klubu na nadcházejícím 15. mezinárodním kongresu
v Curychu. Prvním oficiálním kandidátem VK na
zasedání FIAV se stal A. Brožek, samotného kongresu
se ve dnech 23.-27. 8. zúčastnilo pět členů klubu
(Z. Alexy, A. Brožek, P. Exner, J. Tenora a já) a další
dva Češi, kteří byli členy zahraničních vexilologických
společností (E. Turková a R. Klimeš). Cestě českých
vexilologů do Švýcarska předcházelo 23. července neoficiální mezinárodní setkání vexilologů
ve Vojenském muzeu za účasti představitelů VK, ředitele Světového institutu pro vexilologický
výzkum (SIVV) v Bonnu R. Klimeše a ředitele Belgicko-evropského střediska vexilologických
studií Michela Lupanta. Po výměně názorů na další vývoj vexilologie bylo k projednání na
kongresu navrženo zintenzivnění|spolupráce a výměny informací a materiálů
s východoevropskými vexilology, v čemž měl klíčovou roli sehrát náš klub. Individuálním
přínosem k popularizaci vexilologie v řadách čs. veřejnosti byl jak dokumentární film Symboly
české státnosti, který pro Československý armádní film v roce 1993 natočil P. Fojtík, tak vůbec
první slovníkové heslo „vexilologie“ v naší vlasti, které pro Encyklopedický slovník z roku 1993
sestavil L. Mucha.

1994
Promítání Fojtíkova filmu Symboly české státnosti obohatilo 23. výroční členskou schůzi,
která se konala — v posledních letech již tradičně — 26. března v zasedací místnosti Vojenského
muzea na Vítkově. Vedle referátu o první oficiální účasti zástupců klubu na curyšském kongresu
se odborná část schůze zabývala potížemi při získávání informací o nových městských a obecních
vlajkách (absence úředního registru schválených znaků a vlajek, užívání dosud parlamentem
neudělených vlajek), což nám znemožňovalo udržovat aktuální přehled o stavu obecní vexilologie
V ČR. Pod vlivem svých zážitků ze švýcarského kongresu navrhl hradecký člen P. Exner
uspořádat jubilejní 25. výroční schůzi jako vícedenní, a to v Hradci Králové. Dne 4. června pak
předložil výboru koncept 1. českého národního vexilologického kongresu v roce 1996; za tím
účelem založil na jaře Středisko vexilologických informací (SVI). To si kladlo za cíl vedle sběru
vexilologických metainformací a použití informačních technologií ve vexilologii připravovat
i další publikace pro VK. Hlavním výsledkem práce klubu, jehož výbor se na základě návrhu
předsedy stal i jeho redakční radou, byl však i nadále zpravodaj Vexilologie. Ze čtyř čísel ročníku
1994 bych rád vyzdvihl zejména V-91 s článkem A. Brožka
a Z. Svobody Státní symboly České republiky a V-93 s příspěvkem
P. Fojtíka Prapory městských částí hl. m. Prahy. Vedle
Vexilologie a Informací SVI se u nás v březnu objevilo další
vexilologické periodikum — Zápisník vexilologie, jehož autorem
je plzeňský člen K.Černý; časopis přináší zejména osobní
zkušenosti autora zvexilologického bádání a novinky ze
západních Čech. Někteří členové výboru, do kterého jsem byl po
návratu z Turecka kooptován 11. dubna, zajišťovali od září
příspěvky do nově zřízené vexilologické a heraldické rubriky Českého deníku, kterou
inicioval zástupce jeho šéfredaktora a aktivní člen klubu Josef Landergott a která existovala do
února 1995. Technické podmínky naší práce se v roce 1994 nijak nezměnily. Byli jsme však
informováni o záměru OÚ Praha 3 vystěhovat naši klubovnu z nevyhovujících prostor ve
Viklefově ulici a v obavě, že při té příležitosti přijdeme o střechu nad hlavou, uzavřeli jsme 2. září
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dohodu s obnoveným Klubem přátel Žižkova (KPŽ) o spoluužívání klubovny, ať už ji úřad
přestěhuje kamkoliv. Rok 1994 tedy opět končil existenční nejistotou...

1995
Tento rok žil přípravami 1. českého národního vexilologického kongresu, který se měl podle
usnesení výroční schůze konat 18. a 19. května 1996 v Hradci Králové při příležitosti čtvrtstoletí
organizované české a slovenské vexilologie, a to spolu s výroční členskou schůzí. Také v novém
výboru zvoleném na funkční období 1995—2000 na 24. výroční členské schůzi 20. května ve
Vojenském muzeu, byla zřízena funkce tajemníka pro kongresy, do níž byl zvolen organizátor

1.ČNVK P.Exner. Po rozsáhlých celoročních
přípravných pracích byla vlistopadu členům
rozesílána přihláška na kongres spolu s V-97. Nově
zvolený výbor byl redukován na devět členů (novým
členem se stal Jiří Eichler) a zřízena byla i funkce
hospodáře (pokladníka), kterou převzal dosavadní
knihovník P. Fojtík; revizorem VK byl místo
P. Exnera zvolen K. Černý. V diskusi na výroční
schůzi zazněla také z úst předsedy kritika na členy
klubu, zasedající v heraldické komisi parlamentu, že
výsledky své práce nepředstavují na stránkách
zpravodaje, ani nejsou schopni dodat výboru přehled

obcí, kterým byla udělena v letech 1991—1995 vlajka. Byť během roku k nápravě zatím nedošlo,
alespoň to přimělo členy komise zavést si vlastní důkladnou evidenci přijatých symbolů. V březnu
poskytl k 75. výročí čs. státní vlajky A. Brožek rozhovor Českému rozhlasu, po kterém
následovala celá řada dalších rozhovorů v tisku celostátním i regionálním. L. Mucha a P. Fojtík
byli 9. října vyzváni ke spolupráci na publikaci Státy a území světa, která vyšla v roce 1996
v nakladatelství Libri, jejím autorem a členem klubu V. Liščákem, neboť obsahovala rozsáhlou
vlajkovou přílohu. K 1. ČNVK mělo být vydáno jubilejní 100. číslo Vexilologie, jehož součástí
měly být výsledky ankety mezi jejími zahraničními odběrateli; dotazníky jsme jim rozeslali
koncem roku. V jeho průběhu jsme vydali čtyři obligátní čísla zpravodaje (V-95 až V-98),
z jejichž obsahu bych připomněl první z řady článků z pera ostravského heraldika a vexilologa
Jana Tejkala Prapory městských obvodů Ostravy (V-96) a novátorský příspěvek J. Česáka na téma
Pravidla vyvěšování vlajek na lodích (V-97). Ve zbývajících číslech tohoto ročníku mi bylo
umožněno seznámit čtenáře s prvními výsledky svých vexilologických bádání v Turecku.
Redakční radě za to patří můj dík.

1996
Za účasti 34 vexilologů (z toho 14 hostí ze sedmi zemí) se ve dnech 18. a 19. května sešel
v areálu Muzea východních Čech v Hradci Králové 1. český národní vexilologický kongres.
V předvečer jeho otevření byla uspořádána vernisáž výstavy R. Klimeše Státní symboly na území

Československa po r. 1918. Program kongresu zahrnoval
11 odborných přednášek, workshop ke zpravodaji, prezentaci
využití počítačů ve vexilologické práci a výstavku o historii
zpravodaje Vexilologie. V rámci kongresu se 18. května konala
v penzionu U Zezulákůi jubilejní, 25. výroční členská schůze.
Ta rekapitulovala širokou škálu aktivit VK doma (práce
vexilologů v heraldické komisi parlamentu, kterou v listopadu
1996 posílil P. Fojtík) ivzahraničí (naše účast na
16. mezinárodním kongresu ve Varšavě i na výročních
zasedáních FIAV, severoamerické i německé vexilologické
společnosti). V průběhu schůze byl nadšeně hodnocen
probíhající národní kongres, za jehož organizaci obdržel

P. Exner Čestný diplom VK. Na slavnostním večeru poté byla poprvé udělena takzvaná
Kongresová cena zakladateli a předsedovi VK L. Muchovi za zásluhy o českou vexilologii,
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stejně jako Pamětní listy nejvzdálenějšímu účastníkovi (W. Smithovi z USA) a účastnici
(E. Turkové ze Švédska) kongresu. Výsledky ankety k budoucnosti zpravodaje Vexilologie vedly
na workshopu k setrvání u jeho dosavadního názvu, grafické podoby i obsahového zaměření,
které se osvědčily a jsou naší dobrou obchodní značkou. Nejatraktivnějším tématem mezi členy jebádání v oblasti státní vexilologie, které by se mělo zaměřit u jednotlivých zemí i na historii
symbolů, jakož i narůstající zájem o městské vlajky a práci heraldické komise při jejich
schvalování. Částečně se tyto změny projevily už v letošním ročníku, který se vedle jubilejního
100. čísla zaměřeného na připomenutí počátků klubu věnoval mým článkem i historii státních
vlajek Turecka Osmanské barvy — červená a bílá ve V-99) či první části mnohaletého seriálu
Vlajky a znaky krajů, oblastí a autonomních okruhů Ruska z pera známého ruského odborníka
Michaila V. Revnivceva ve V-102. S V-100 byl 3. července distribuován i rejstřík obsahu čísel
71—100, který zpracovali P. Fojtík a P. Exner. Bohatá účast zahraničních kolegů na I. ČNVK
adiskuse snimi vedly 8. června výbor k myšlence navázání dohod o spolupráci se
společnostmi ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Slovinska, Ukrajiny a Ruska. Dohody
měly umožnit vzájemné poznávání vexilologů, přilákat je kpřispívání do Vexilologie
a poskytnout jim pomoc a zkušenosti, které jako nejstarší vexilologická společnost z této části
Evropy VK má. Ještě v průběhu roku byly uzavřeny dohody s Německou vexilologickou
společností, Ukrajinskou heraldickou společností, s ústavy Heraldica Slovenica či SIVV v Bonnu,
stejně jako s Ruským střediskem vexilologie a heraldiky (RSVH). K výraznému zlepšení
podmínek pro naši práci mělo přispět i přestěhování knihovny a archivu 9. listopadu z již
neobyvatelné sklepní místnosti ve Viklefově 20 do nové klubovny v budově Inženýringu
Dopravních staveb v Sabinově 3, jejíž nájem nadále hradil OÚ Praha 3. Konečně se i v otázce
klubovny začalo blýskat na lepší časy.

1997
Nejen 1. ČNVK,ale i 25. výročí založení klubu v roce 1997 se staly vhodnou příležitostík prezentaci klubu a vexilologie v médiích. Jak příležitostné zprávy o konání ČNVK, tak
například vystoupení L. Muchy na schůzce s novináři v rámci akce Klubu sběratelů kuriozit
„České sběratelství 1996“ dne 11. dubna 1996 vedly k informování veřejnosti o našich aktivitách.
Rozhodující význam z tohoto pohledu mělo v říjnu 1997 otevření Českých vexilologickýchstránek (Czech Vexillological Pages) na serveru Univerzity Hradec Králové, na kterých P. Exner
přináší informace o státní symbolice ČR, vlajkách českých měst a obcí, o národních
i mezinárodních kongresech a další činnosti VK i SVI a jejich publikacích. Do centra pozornosti
českých médií se dostal i A. Brožek, který na 17. mezinárodním vexilologickém kongresu
v Kapském Městě obdržel cenu Vexillon za práce na
vexilologických bibliografiích; při této příležitosti hovořil
vtisku, rádiu i televizi o činnosti klubu a výročí jeho
založení. Při příležitosti konání mezinárodního kongresu
bylo SVI a RSVH vydáno zvláštní číslo Vexilokontaktu
s názvem Sřátní znaky republik Ruskéfederace, které bylo
15. března rozesláno členům klubu jako příloha V-102
asanglickým komentářem prezentováno|zahraničním
společnostem na zasedání FIAV v Jihoafrické republice.
V tomto roce také vyšlo k25. výročí klubu první číslo
anglicky psané ročenky Vexilokontakt (From the History of
Turkish Flags), v níž jsme v následujících letech pravidelně seznamovali zahraniční vexilology
s výsledky bádání členů našeho klubu. Publikační činnost byla ostatně velmi bohatá — čtyři
pravidelná čísla Vexilologie (V-103 až V-106) a 11. října účastníkům a dalším zájemcům
distribuovaný Sborník přednášek z 1. ČNVK v rozsahu 92 stran, zhotovený v počtu 80 kusů.
I v tomto roce jsme se však museli vyrovnat s růstem nákladů na tisk zpravodaje i s osudem naší
klubovny. Již 26. výroční členská schůze, uspořádaná 17. května opět v Historickém muzeu
Armády ČR, musela přistoupit ke třetímu zvýšení členského příspěvku, tentokrát z 60 na 100 Kč
(pro důchodce ponechán v původní výši). Současně uložila výboru hledat možnosti finančního
příspěvku z programů EU PHARE, což se však ukázalo jako nereálné; jedinou cestou byla
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NEEo: na grantu FF UK nebo OÚ Praha 3. Protože však úřad hradil nájem naší společné
klubovny s KPŽ, na publikační činnost již přispívat nechtěl. Proto j

jsme si oddechli, když hrozící
zánik KPŽ byl 11. listopadu zažehnán a naše klubovna zachráněna. Na závěr bych chtěl
připomenout významnéživotní jubileum předsedy VK L. Muchy, kterému bylo věnováno
zvláštní číslo Vexilologie č. 105.

1998
Nepříznivá finanční situace klubu (dne 4. dubna jsme byli informováni, že od OÚ Praha 3
neobdržíme žádnou dotaci) spojená s nárůstem cen polygrafického materiálu a služeb
i poštovného nás vedla jak k mírnému zvýšení základního členského příspěvku od roku 1999 ze
100 na 120 Kč(pro členy starší 60 let zachována částka 60 Kč), tak k hledání úspor v publikační
činnosti. Vydaná čtyři čísla zpravodaje byla vytištěna původní, levnější technikou (nová technika,
použitá pouze u V-104, byla čtyřikrát dražší), 7. února schválený záměr vydat anglický
Vexilokontakt o čs. a české vlajce s názvem Against All! byl podmíněn jeho plným dotováním
autory. Novou cestou se ukázala nabídka nakladatelství Libri na odkoupení 100 kusů vlajkové
přílohy k druhému vydání úspěšné Liščákovy a Fojtíkovy encyklopedie Státy a území světa (Praha
1998) a jejímu prodeji členům klubu. Také novým zájemcům o členství jsme umožňovali získat
starší čísla Vexilologie zpětnou úhradou členství, a tak jsme vylepšovali stav rozpočtu i touto
cestou. Bylo to nutné zejména poté, co diskuse na 27. výroční členské schůzi 16. května ve
Vojenském muzeu potvrdila zájem účastníků na opakování národního kongresu; usnesení pak
doporučilo uspořádat jej v roce 2000. Dne 6. června tedy výbor vyzval svého ústeckého člena
A. Brožka sondovat možnosti konání2. ČNVKv roce 2000 v Ústí nad Labem. Hlavní práce se
však zatím soustředila na vydání čtyř pravidelných čísel Vexilologie (V-107 až V-110), mezi
nimiž bych rád připomněl jak články J. Tejkala o praporech a znacích města a obcí okresů
Karviná (V-107) a Frýdek-Místek (V-110), tak můj a Fojtíkův článek Z historie státních vlajek

Konga (V-109), jimiž se redakční rada snažila
spolu s autory vyjít vstříc požadavkům členů na
více informací o českých komunálních vlajkách
ao historii: vlajek státních, jak zazněly na
1. ČNVK. Kromě zpravodaje jsme však i nadále
rozesílali=zájemcům|Sborník|příspěvků
z 1. ČNVK,tak další publikaci vydanou při jeho
příležitosti — Vexilologický lexikon (vexilo-
logické společnosti a aktivity), jehož autory byli
naši členové J. Tenora a P. Exner (vydalo SVI).
Další člen výboru A. Brožek vydal tohoto roku
v Kartografii Praha Lexikon vlajek a znaků zemí
světa, který byl rychle rozebrán. Svou

přednáškově osvětovou činnost letos klub soustředil na odbornou veřejnost — na 7. setkání
německých vexilologů v Erfurtu 10. a 11. října jsem vystoupil s A. Brožkem v panelové diskusi
na téma městská vexilologie v ČR a Německu, Z. Svoboda přednesl 12. listopadu odbornou
vexilologickou přednášku pro členy KPŽ. Styky snašimi zahraničními i tuzemskými
partnerskými organizacemi se úspěšně rozvíjely.

1999
Když jsme museli v roce 1997 odmítnout návrh Německé vexilologické společnosti uspořádat
česko-německé setkání vexilologů v Karlových Varech, protože se nanaší straně nenašel
dostatečný počet zájemců, netušili jsme, že právě takové setkání bude jednou z akcí 2. českého
národního vexilologického kongresu v roce 2000. S pozvánkou na 28. výroční členskou schůzi,
která se konala 15. května opět v muzeu na Vítkově, jsme rozeslali členům dotazníky k zájmu
o účast a k poskytnutí sbírek pro souběžně pořádanou výstavu v Muzeu města Ústí nad Labem;
slušný počet předběžně přihlášených (20), jakož i dost ukázek vlastní dokumentace
(mj. A. Brožek, J. Hubka, R. Klimeš, Drahoslav Sivera, Peter Strašifták), přesvědčily organizátory
A. Brožka a P. Exnera rozjet přípravy kongresu na plné obrátky. Ostatní členové se však museli
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zabývat přízemnějšími otázkami, jako je posílení příjmů klubu nebo umístění klubovny. Na
základě zmocnění minulou výroční schůzí schválil výbor 6. března členský příspěvek pro
takzvané kolektivní členy ve výši 1000 Kč a současně ve stejné době obeslal 12 firem
podnikajících ve výrobě vlajek a praporů
s nabídkou členství či sponzorování; v roce
následujícím pak byly rozeslány propagační
letáčky do 21 provozoven těchto firem k nabídce
členství jejich zákazníkům. Do zahraničí jsme
v podobě nízkorozpočtového anglického Vexilo-
kontaktu s názvem States and Territories of the
World nabídli 40 kusů vlajkové přílohy z již
zmíněné Liščákovy a Fojtíkovy knihy zroku
1998, doplněné podrobným anglickým komen-
tářem. Přesto jsme byli 6. listopadu nuceni od
roku 2000 opět zvýšit minimální členský poplatek
na 150 Kč/200 Sk stím, že důchodcům byla zachována nižší sazba, nyní 70 Kč. Protože již od
července byly avizovány potíže s klubovnou, neboť restituce budovy IDS hrozila výpovědí
ispolečné klubovny s KPŽ, respektive její nefunkčností v zimním období (odpojením vody
ielektřiny), začalo se hledat jiné řešení. Kolega Z. Svoboda jednal o možnosti využití prostor
České obce legionářské, ta by však neumožnila umístění knihovny a archivu. Pokus Jiřího
Krejčíka získat klubovnu v areálu nádraží ČD Praha — Libeň také nevyšel. Když tedy 28. září
dostal KPŽ od restituenta budovy výpověď, připojil se i VK kjeho žádosti na OÚ Praha 3
o přidělení nové klubovní místnosti a 11. prosince se členové výboru podíleli na stěhování archivů
obou klubů do sklepní místnosti v Sabinově 8. Přes tyto organizační překážky se podařilo úspěšně
pokračovat v mezinárodní spolupráci. Kolega J. Tenora byl na výroční schůzi zvolen delegátem
na zasedání FIAV vrámci 18. mezinárodního vexilologického kongresu v kanadské Victorii,
Ukrajinská heraldická společnost nám nabídla možnost publikovat ve sborníku Městské znaky,
pečetě a vlajky, vydávaném k 10. výročí jejího založení, a v prosinci jsme se dohodli na výměně
zpravodajů s polským Heraldicko-vexilologickým institutem. Opět jsme vydali čtyři čísla
zpravodaje Vexilologie (V-111 až V-114) a navíc dokonce i první barevný Vexilokontakt č. 9
Jihoafrické historické vlajky, jehož výrobu z poloviny dotoval J. Hubka. Budiž mu za to zde
znovu poděkováno!

2000
I když jsme 1. ledna přivítali vysočinské Regionální středisko vexilologie a heraldiky (RSVH)
našeho člena Milana Týmy, celý rok proběhl ve znamení příprav 2. českého národního
vexilologického kongresu, který se konal ve dnech 8.—10. září v areálu Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem. Zúčastnilo se ho 42 vexilologů (18 členů
VK zČR a dva ze Slovenska, 20 členů Německé
vexilologické společnosti a dva další zahraniční hosté), kteří
participovali i na dvou doprovodných akcích kongresu:
vernisáži výstavy Vexilologie známá — neznámá v Muzeu
města Ústí nad Labem a Česko-německém vexilologickém
setkání. Účastníci kongresu vyslechli 12 přednášek a jednu
prezentaci (z toho čtyři v rámci setkání) a na společenském
večeru na poetickém hradě Střekov setrvali po zajímavé
prohlídce objektu u bohatého stolu v přátelském rozhovoru
avýměně zkušeností. Při příležitosti 80. narozenin bylo
Kongresové ocenění za zásluhy o českou vexilologii uděleno
J. Loudovi, čestné členství jako nejvyšší stupeň ocenění pak
J. Česákovi. Devětadvacátá výroční členská schůze 10. září zvolila nový výbor (ve stejném
složení) a zkrátila jeho funkční období na čtyři roky, aby je harmonizovala s termíny dalších
kongresů; současně byly upraveny stanovy. Výbor využil konání 2. ČNVKk další propagaci
vexilologie: k 80. výročí české vlajky se v 15 celostátních i regionálních novinách objevily články
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či informace sedmi autorů na toto téma, o konání kongresu a činnosti našeho klubu referoval A.
Brožek v severočeském tisku a 11. září v Českém rozhlasu. Dne 7. října se výbor rozhodl udělit
Čestné uznání VK A. Brožkovi za výbornou organizaci a propagaci 2. ČNVK (předáno v roce
2001). K propagaci vexilologie měla přispět také publikace o používání praporů a vlajek v ČR,
již se nám 4. března nabídla vytisknout liberecká firma Libea, za autorského přispění P. Fojtíka,
Z. Svobody a P. Exnera. Mnozí naši členové (např. A. Brožek, K. Černý, P. Fojtík, J. Louda,
Z. Svoboda a J. Tejkal) se aktivně podíleli na navrhování obecních vlajek, ke stejnému kroku
vyzval členy klubu 11. listopadu i P. Exner, pokud jde o vlajky krajů, z nichž: pocházejí.
Činorodost českých vexilologů jistě přispěla ktomu, že příslušný parlamentní orgán (jehož
členem se stal i P. Exner) zasedal 22. listopadu poprvé pod názvem podvýbor pro heraldiku
a vexilologii. Kolega P. Exner dokonce vyhrál mezinárodní soutěž o emblém Vexilologické
společnosti Státu Texas, která nám 13. května nabídla spolupráci. Věnovali jsme se však i běžné
agendě — vydali jsme čtyři čísla Vexilologie, z nichž V-115 byla zcela věnována 80. výročí
čs. státní vlajky, zatímco V-118 informovala mimo jiné o 2. ČNVK. Na počest této události
vydalo SVI Vexilologický lexikon — prapory obcí ČR (1991—1994) a spolu s VKv září i anglický
Vexilokontakt s názvem Flags over Czech Towns. První z tiskovin byla vskutku průkopnická —

byla to soukromá vexilologická instituce, a nikoliv Ministerstvo vnitra (jako gestor veřejné
správy) či parlament (jehož předseda vlajky uděluje), kdo v Česku začal první publikovat oficiální
údaje o udělených vlajkách měst a obcí.

2001
Zvýšením základního členského příspěvku na 170 Kč, vynuceným Českou poštou, která zrušila
slevu na novinové zásilky, nezačal rok zrovna nejlépe. Zatímco v tom předcházejícím jsme se
věnovali národnímu kongresu, letos nám měl zamotat hlavu 19. mezinárodní kongres v Yorku
ve dnech 23.—27. června. Nejprve 7. dubna informoval J. Tenora o svém osobním protestu proti
zvyšování nákladů na tyto akce, jejich přizpůsobování vlivu amerických členů FIAV,
zkomercionalizovanému vkusu účastníků z USA a otálení pořadatelů s vydáváním sborníkůs tím,
že se sám vzdal účasti, zároveň však požádal klub o podporu. Tu mu poskytl náš delegát na
zasedání FIAV A. Brožek i další čeští účastníci kongresu. S kolegou P. Exnerem jsem navštívil
další zahraniční akce: seminář Genealógia a heraldika na Slovensku pořádaný 5. a 6. září
v Martině k 10. výročí založení Slovenské genealogické a heraldické společnosti, jakož i s dalšími
kolegy říjnové 10. setkání německých vexilologů v dolnosaském Goslaru. Činní jsme však byli
i doma — 26. února hovořil P. Fojtík v televizním pořadu Dobré ráno o obecních a krajských
vlajkách, do komise pro symboly Městské části Praha 3 byl klubem 17. července delegován
Z. Svoboda. Na Kladně byla instalována doprovodná výstava 2. ČNVK Vexilologie známá —

neznámá, připravená A. Brožkem, a v červenci vydal J. Hubka první číslo svého zpravodaje
Vexilolog, který se programově věnuje vývoji státních znaků
a vlajek jednotlivých zemí. Kromě Sborníku přednášek

ky Ka za ČNVK, který P. Exner a A. Brožek dokončili v říjnu,
jsme pro členy klubu připravili i čtyři čísla zpravodaje
Vexilologie (N-119 až V-122), z jejichž obsahu bych vyzdvihl
druhé pokračování Fojtíkova pojednání o praporechv pražských městských částí (V-119), jakož i třetí díl seriálu
oruských regionálních symbolech od M. V. Revnivceva.
Poněkud se pozdržely práce na publikaci o vlajkové etiketě
v ČR, protože do parlamentu šel toho roku nový zákon

o používání státních symbolů. Alespoň jsme však získali příležitost poprvé se jako odborná
společnost k této otázce oficiálně vyjádřit — i když zatím zbytečně... V tomto ruchu zcela zapadl
význam 30. výroční členské schůze, která se konala 26. května v nedůstojném prostředí nové
klubovny v Sabinově ulici. Vedle kladného hodnocení 2. ČNVK a poděkování štědrým členům,
kolegům J. Dvořákovi, Vítu Pituchovi, Ing. Vladimíru Erbanovi, Mgr. Romanu Raabovi,
RNDr. Janu Zrzavému a dalším, se její program blýskl i podporou návrhu P. Exnera z 3. února
vydat k 30. výročí vzniku klubu v roce 2002 příležitostnou publikaci.
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2002
Tato publikace v rozsahu 40 stran nakonec vyšla jako zvláštní číslo Vexilologie č. 123, uvedené
zdravicí prezidenta FIAV, se vzpomínkami zakladatelů klubu a autora jeho vlajky, s medailonky
předních českých vexilologů a se statistikou o členské základně klubu, jeho výročních členských
schůzích a národních kongresech v letech 1971—2001. V dalších číslech zpravodaje v tomto roce
začal P. Exner otiskovat sérii svých článků o vzniku krajských symbolů (V-124 a V-125),
zatímco V-126 se věnovala významnému životnímu
jubileu místopředsedy Z. Svobody. Od tohoto roku jsme
také začali otiskovat pravidelné roční přehledy měst, obcí
a jejich částí, kterým byl v předcházejícím roce udělen
prapor (původně ještě s obrázky, později jen jejich |

seznamy). V souvislosti s přípravou zvláštního čísla jsme
2. února jednali o povinnostech našeho klubu při ochraně
osobních údajů členů, jakož i o novém způsobu vybírání
členských příspěvků od roku 2003 a naší daňové
povinnosti. Úkoly vtomto směru výboru uložila
31. výroční schůze, která se podruhé a naposledy konala v poněkud těsných prostorách klubovny
25. května; jednání s legionáři totiž opět zkrachovala a Historické muzeum Armády ČR nám
odmítlo poskytovat přístřeší pro členské schůze již v loňském roce, kdy to nové armádní předpisy
přestaly umožňovat. Schůze také uložila zahájit přípravu 3. českého národního vexilologického
kongresu, jehož organizace se ujal plzeňský člen K. Černý. Úspěchy našich kongresů našly
pozitivní ohlas v zahraničí, zájem o účast na nich projevil jak místopředseda RSVH Viktor
Anatoljevič Lomancov, který nás navštívil 8. dubna, tak prezident FIAV M. Lupant, s nímž
výbor jednal v zaplavené Praze na své mimořádné schůzi 17. srpna. Zahraničním kolegům byl
ostatně určen i anglický Vexilokontakt s názvem Outlines of the Earliest History of Flags,
dedikovaný 30. výročí klubu. Jubilejní rok skončil stejně dobře, jako začal — 1. a 3. října jsme
přestěhovali klubovnu KPŽ do reprezentativnějších prostor v Táboritské 22 a k výročí vzniku
československého státu poskytl 28. října předseda L. Mucha Českému rozhlasu 2 rozsáhlý
rozhovoro státní vlajce ČR, vexilologii a Vexilologickém klubu.

2003
Fakt, že jsme nemuseli s nikým jednat o poskytnutí vhodných prostor, protože jsme sami
dostatečně velkou klubovnu už měli, nám umožnil uspořádat 32. výroční členskou schůzi již
22. února. Díky tomuto termínu jsme sladili tak hodnocené období s příslušným kalendářním
rokem, jak jsme o to usilovali na začátku existence klubu. Schůze se zúčastnilo 25 členů a dva
hosté, kteří si vyslechli informaci K. Černého o přípravách 3. ČNVKv Plzni. Dozvěděli se, že
jeho program byl vedle vexilologické výstavy rozšířen i o exkurzi do plzeňského pivovaru
Prazdroj a Pivovarského muzea v centru města. Převzali autorský i věcný rejstřík čísel 101-125
Vexilologie, který tentokrát připravili J. Eichler a P. Exner. Kromě toho vyšla opět čtyři řádná
čísla zpravodaje (V-127 až V-130), v nichž pokračovaly
volné seriály o českých krajských vlajkách a regionálních
symbolech v Rusku. Dne 1. února odsouhlasila redakční v Ý Trada návrh na přípravu zvláštního čísla o vlajce Evropské vunie (EU) při příležitosti chystaného vstupu Česka do Je atohoto uskupení; práce na něm se ujal J. Tenora. Pokud jde
o další publikační činnost, zaznamenali jsme jak vydání ranglické ročenky Vexilokontaktu s názvem Turkish Flag Ý v% X
Finials, tak druhé vydání Brožkova Lexikonu vlajek a
znaků zemí světa v Kartografii Praha. Většinu roku se
však naše aktivity točily kolem příprav 3. ČNVK — průběžně jsme projednávali uspořádání
doprovodné výstavy, místo konání kongresu i ubytování účastníků a náklady na účast. Během
jednání našich zástupců na 20. mezinárodním vexilologickém kongresu ve Stockholmu či na
12. setkání německých vexilologů v Kasselu s představiteli polské, německé, ruské a ukrajinské
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společnosti jsme v duchu rozhodnutí výboru z 8. března předali pozvání k vystoupeníjejich členů
na našem kongresu na téma rozvoje městské a regionální vexilologie v jejich zemích. Slovenská
genealogická a heraldická společnost navíc nabídla uspořádat v době konání kongresu v Plzeňské
galerii výstavu výtvarných kompozic Otise Lauberta, inspirovaných vlajkami. V závěru roku nás
však potkaly dva negativní momenty — 4. října nás zprávy z vedení KPŽ o nejistém financování
nájmu klubovny a rostoucí náklady najejí provoz vedly k hledání útočiště pro naši knihovnu
v jiné městské části (Praha 11, Praha 14), což jsme však 6. prosince vzdali a setrvali ve spojení
s KPŽ. Rezignace L. Muchy na vedení výboru k 5. říjnu vedla k neobsazení funkce předsedy
Vexilologického klubu až do voleb nového výboru v Plzni v následujícím roce.

2004
Ve dnech 10.-12. září se v Plzni konal 3. český národní vexilologický kongres, na němž si
32 účastníků z osmi zemí vyslechlo 13 přednášek, navštívilo vernisáž Brožkovy výstavy
vexilologické literatury Vlajka — prapor — náš symbol ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského
kraje, jakož i absolvovalo bohatý doprovodný program. Na slavnostním večeru ve známé

staroplzeňské restauraci U Salzmannů bylo za účasti prezidenta
FIAV M. Lupanta předáno Kongresové ocenění za zásluhy
očeskou vexilologii J. Tenorovi, čestné členství ve VK
zakladateli a čestnému předsedovi L. Muchovi, jakož i Čestná
uznání VK K. Černému, P. Exnerovi, R. Klimešovi a firmě
Libea. V Šafránkově pavilonu Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni, kde kongres probíhal, se 11.září sešla
i33. výroční členská schůze VK. Zvolila výbor na funkční
období 2004—2008 (novým předsedou jsem se stal já a funkci
místopředsedy převzal po mně P. Fojtík, předsedou redakční
rady zpravodaje zůstal L. Mucha) a nového revizora, kterým se
stal L. Hnát. Současně projednala náměty další spolupráce
s firmou Libea, která za autorské spolupráce P. Exnera,

P. Fojtíka a Z. Svobody vydala při příležitosti 3. ČNVK dlouho očekávanou a potřebnou publikaci
Vlajky, prapory a jejich používání (Liberec 2004). V návaznosti na diskusi na členské schůzi
uložil výbor 2. října zpracovat přehled knihovního fondu klubu za účelem jeho většího
zpřístupnění, jakož i rozhodl o zřízení Čestné vlajky VK pro ocenění členů i nečlenů VK za
pomoc jeho činnosti. Náměty, spočívající ve zlepšení propagace vexilologie a klubu na
veřejnosti cestou zřízení internetové domény a elektronické adresy klubu, vydávání tiskových
zpráv a další byly projednány s firmou Libea na výjezdním zasedání výboru v Liberci
13. listopadu. Přes úkoly spojené s organizací kongresu se výboru podařilo vydat mimořádně pět
čísel Vexilologie (131-135), z nichž V-132 bylo věnováno vstupu ČR do EU 1. května 2004.
Z obsahu zbývajících bych připomněl články Jerzyho Wrony Nejnovější dějiny polského znaku
a vlajky (V-131) a Z. Alexyho Symboly samosprávnych krajov v Slovenskej republike (N-134).
Dne 7. června došlo k dalšímu přestěhování naší klubovny a archivu, tentokrát do nové klubovny
KPŽ do Blahoslavovy 2; její prostory můžeme využívat díky dobrým vztahům s touto partnerskou
organizací, jejímž kolektivním členem jsmesestali.

2005
Čtyřiatřicátá výroční členská schůze, která se poprvé konala v nové klubovně 2. dubna za
účasti 25 členů a jednoho hosta, zahájila rok transformace naší společnosti z původně
zájmového Vexilologického klubu při OKD v Praze 3 v respektovanou Českou vexilologickou
společnost (ČVS), požívající důvěry doma i v zahraničí a opírající se přitom o rozsáhlou
publikační, konzultační a osvětovou činnost řady svých členů. Jejich zásluhou jsou vydávány
odborné publikace na téma našich i cizích vlajek (v roce 2005 například publikace Z. Svobody
Naše vlajka k 85. výročí čs. vlajky k použití při výuce na středních školách), šířena osvěta
o významu státní vlajky doma (28. října odhalení pamětní desky jejímu autoru J. Kursovi
v Blovicích zásluhou A. Brožka), či prezentovány výsledky našeho bádání za hranicemi (aktivní
přednášková činnost na světových kongresech i setkáních partnerských společností — udělení
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Vexillonu P. Exnerovi na 21. mezinárodním kongresu v Buenos Aires 5. srpna). Přijatá změna
stanov kodifikovala nejen nové jméno našeho sdružení, ale i zdemokratizovala způsob voleb jeho
orgánů a zřídila funkci čestného předsedy, do níž byl jednomyslně zvolen L. Mucha. K diskusi
členů na internetové doméně vexilologie.cz, zřízené v lednu, byl
8. října předán návrh vzorového volebního řádu, v rekordně
krátkém čase byl již v dubnu vydán sborník z 3. ČNVK. Naše
aktivity na úseku propagace české vexilologie pokračovaly
v tuzemsku. ČVS vydala během rokutři tiskové zprávy: 5. února
k 85. výročí přijetí československé vlajky sširokou odezvou
v médiích a vystoupeními A. Brožka a Z. Svobody v televizních
pořadech, 18. srpna k ocenění českého vexilologa v Buenos Aires
a 31. srpna k určení autorství československé státní vlajky. Naši
členové psali i články do novin (A. Brožek 8. června o hledání
podoby J. Kursy, P. Exner a P. Fojtík poskytli 14. září interview
o práci podvýboru) a podíleli se na tvorbě oficiálního
internetového Registru komunálních symbolů — REKOS
(P. Exner). S firmou Libea jsme se 3. prosince dohodli na vydání
plakátu „Státní vlajky“ pro nejširší laickou veřejnost. Stejně tak
jsme prohlubovali naši spolupráci se zahraničními společnostmi — 7. května byl J. Tenora
zvolen naším delegátem na 19. valné shromáždění FIAV v Buenos Aires, 28. a 29. května se
poprvé zúčastnili čtyři naši zástupci zasedání Italského střediska vexilologických studií v Lucce
al17.a18. září 14. setkání německých vexilologů v Berlíně; zde na základě rozhodnutí výboru
z 3. září předali Čestnou vlajku ČVS za přínos dlouholeté spolupráci mezi naší a Německou
vexilologickou společností Gerdu Vehresovi; prvním domácím nositelem tohoto ocenění výboru
se stal člen J. Dvořák za dlouholeté sponzorování naší činnosti. Ve dnech 19. a 20. října se dva
členové výboru zúčastnili semináře Erbovnílistiny pořádaného SGHS v Martině. Třetím pilířem
naší činnosti zůstávalo samozřejmě vydávání zpravodaje Vexilologie (V-136 až V-139), z jejíhož
obsahu bych chtěl vzpomenout článek Jaroslav Kursa a jeho vexilologické aktivity (V-138),
kterým A. Brožek započal svou sérii bádání o životě významných postav české historie
spojených se vznikem čs. státní vlajky a vexilologií u nás vůbec. Na závěr jen zmínka
Z „kuchyně“ výboru — 8. října z rodinných důvodů rezignoval J. Eichler, který s námi však zůstává
v úzké spolupráci; současně byl do výboru kooptován Petr Holas.

2006
Za účasti 24 členů se v klubovně sešla 35. výroční členská schůze, jejíž termín (poslední sobota
v březnu, tedy tentokrát 25. března) byl i do budoucna stanoven tak, aby umožnil účastníkům
úhradu členského příspěvku ještě v termínu a současně snížil výdaje na distribuci prvního čísla
zpravodaje v daném roce. Schůze vyslechla kromě obvyklých
zpráv i první informaci M. Týmy o možnostech konání 4.
CNVK v roce 2008 v Přibyslavi. S potěšením kvitovala, že na
webových stránkách společnosti byl založen archiv zpravodaje
ve formátu PDF (zatím pro nejstarší čísla 1—20, která novějším
členům již nemůžeme nabídnout). Z pověření prezidentů
Vlajkové společnosti Austrálie a FIAV jsem měl tu čest předat
P. Exnerovi vprůběhu schůze cenu Vexillon udílenou
australskými kolegy za významnou publikační činnost. V tomto
roce se členové ČVS soustředili na osvětovou činnost vůči
úřadům i veřejnosti — 7.ledna schválil výbor připomínky
expertní skupiny parlamentního: podvýboru knávrhu nové
úpravy používání státních symbolů a 9. ledna je podpořil
dopisem předsedkyni podvýboru, vúnoru je projednal i

s vedením Ministerstva vnitra. V reakci na chyby při zobrazování české vlajky výrobci, v médiích
či na zimních olympijských hrách v Turíně jsme intervenovali v parlamentu (P. Exner) či
veřejnoprávním rádiu (Z. Svoboda 29. března a 28. dubna). O činnosti ČVS a zásluhách L. Muchy
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na jejím vzniku referoval P. Fojtík 23. listopadu v Českém rozhlase, zatímco o městské
vexilologii napsal 7. března článek Jiří Patera do esperantského časopisu Sciencia: Revuo.
Vědeckého charakteru byla i konference Symbol a symbolika v právu, kterou 19. září pořádala
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a na níž s referáty vystoupili kolegové P. Fojtík
a Z. Svoboda. Odborného rázu bylo rozhodnutí z 2. září, abychom vedli registr nekomunálních
(soukromých) vlajek a praporů; návrh dokumentace registru byl předložen 4. listopadu.
Začátkem roku byla péčí J. Hubky, P. Holase a R. Klimeše uspořádána knihovna dosud vydaných
čísel Vexilologie a v průběhu roku dalších knih tak, že jsme 4. listopadu mohli schválit a na
webových stránkách publikovat Výpůjční řád knihovny ČVS. V tomto roce jsme opět vydali čtyři
čísla Vexilologie (V-140 až V-143), přičemž s posledním z nich jsme 11. ledna 2007 distribuovali
těm členům, kteří nám k tomu dali souhlas, Adresář ČVS 2006, který má za cíl usnadnit přímý
kontakt a spolupráci. Z publikací tohoto roku bych však chtěl mimořádně zmínit anglický
Vexilokontakt s názvem The Proto-Slavonic and Ancient Bohemian Vexillological Objects, který
začal otištěním první části seznamovat zahraniční vexilology s objevnou prací Jiřího Januše
o nejstarších českých vexilologických památkách. V tomto roce nás však potkala také nečekaná
ztráta — 29. března, pouhé čtyři dny po členské schůzi, na níž vystoupil se zajímavou prezentací
z 21. mezinárodního kongresu v Buenos Aires i z následné cesty po Jižní Americe, kterou
absolvoval se svým přítelem a prezidentem FIAV M. Lupantem, v Berlíně náhle zemřel člen
výboru Ing. Jiří Tenora.

2007
Celý rok proběhl v přípravách dalšího národního kongresu poté, co 36. výroční členská schůze
31. března uložila výboru zahájit oficiální jednání o jeho organizaci. V souvislosti s tím byl
i organizátor M. Týma kooptován do výboru, a mohl tak jménem ČVS jednat přímo jak s Centrem

hasičského hnutí, tak s radnicí města Přibyslav, která se
vedle Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska stala
poprvé v historii našich kongresů spolupořadatelem celé
akce. Dne 2. června proběhlo vtomto městě výjezdní
zasedání výboru, na němž bylo projednáno organizační
zajištění kongresu, jakož i jeho částečné financování
z grantu přibyslavského městského úřadu. Úspěch našich
národních kongresů oživil myšlenky na pořadatelství
mezinárodního kongresu v Praze. Jako delegát na
zasedání FIAV při berlínském kongresu jsem byl zmocněn
nabídnout jeho uspořádání v roce 2013 a již 14. prosince
2006 jsem neformálně kontaktoval Národní muzeum ve
věci patronátu nad touto akcí. Leč plány na přestavbu
historické budovy i stěhování do nových prostor odložily
dohodu o případné spolupráci až do roku 2009.

V posledním čísle zpravodaje jsme rozeslali v prosinci výzvu členům ČVS k aktivní účasti na
kongresu či poskytnutí pomoci při jeho průběhu. Získali jsme totiž inspiraci i určité zkušenosti
z příprav i průběhu 22. mezinárodního vexilologického kongresu H/agBerlin 2007, který
proběhl ve dnech 6.—10. srpna v Berlíně. Proto nás velmi zklamalo, že kromě tradičních (4)
návštěvníků obdobných akcí v minulosti se ho z řad ČVS nezúčastnil nikdo další, byť se konal
téměř „za humny“. Svým způsobem to dávalo tušit reakci členské základny na myšlenku
uspořádat světový kongres u nás. Přesto jsme usilovali o rozšíření mezinárodních vztahů i nadále
— 20. a 21. října jsem navštívil 22. národní kongres Španělské vexilologické společnosti ve
Valladolidu, v létě jsme zahájili výměnu zpravodajů s nově přijatým členem FIAV — Chorvatskou
heraldickou a vexilologickou společností. Na domácím poli vystoupili v médiích Z. Svoboda
a A. Brožek — prvně jmenovaný 12. února v Radiožurnálu na téma nového zákona o používání
státních symbolů z roku 2006 a 15. října v pořadu ČT „historie.cz“, A. Brožek 28. října v ČRo
k postavě J. Kursy a okolnostem vzniku naší vlajky a 17. prosince k projednávání zákona
o symbolech ČR před 15 lety. Jako vždy jsme vydali čtyři čísla Vexilologie (V-144 až 147),
z jejichž obsahu bych připomněl Několik poznámek kvexilologickým symbolům slovenských
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samosprávných krajů od F. Píchy ve V-145 a 146. Vtomto roce jsme také vzpomněli
významného životního jubilea zakladatele a prvního předsedy naší společnosti L. Muchy. Jeho
osmdesátinám a 35. výročí založení VK byla věnována V-144, která přinesla jeho dosud
neotištěné články, jakož i rozsáhlou bibliografii jeho vexilologických prací. Dlouhodobě
hospitalizovaného jubilanta jsem navštívil 16. srpna se Z. Svobodou, abychom mu předali diplom
čestného předsedy a Čestnou vlajku ČVS na upomínkujeho jubilea.

2008
Tento rok začal dalším (sedmým a zatím posledním) zvýšením minimálního členského příspěvku
na 200 Kč (70 Kč pro důchodce) z důvodu podražení poštovních sazeb. Velmi smutnou zprávou
pro nás byla ta, že 19. března zemřel ve věku požehnaných 87 let „otec československé
vexilologie“ Ing. Josef Česák. Příprava 4. českého národního vexilologického kongresu, který
proběhl ve dnech 13.-15. června v Přibyslavi, intenzivně pokračovala, mimo jiné i tiskovou
konferencí na přibyslavské radnici 7.května. Na radnici se také

NEXILOv úvodní den kongresu sešel výbor ČVS a prezident FIAV M. v 03,Lupant s vedením města, aby následně navštívili vernisáž $$výstavky hasičských praporů z depozitáře Muzea požární +
ochrany, umístěného v místním zámku. Slavnostnímu zahájení >
kongresu 14. června na nádvoří zámku bylo vedle místních ©
funkcionářů přítomno i 30 účastníků kongresu ze šesti zemí, "9
kteří si vjeho průběhu vyslechli 13 přednášek, částečně 4
zaměřených na tematiku hasičských praporů. Na slavnostní
večeři, které se zúčastnili i starosta města a místostarosta Aspolupořádajícího Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 4(SHCMS), byli vyznamenání přední naši i zahraniční
vexilologové: Kongresové ocenění za zásluhy o českou vexilologii obdržel Z. Svoboda a Čestná
uznání ČVS A. Brožek, P. F ojtík a J. Hubka za popularizaci vexilologie a publicistickou činnost
aM. Týma za úspěšnou přípravu 4. ČNVK; Čestné vlajky ČVS byly předány dlouholetým
zahraničním příznivcům ČVS M. Lupantovi a Alfredu Znamierowskému. V rámci kongresu se
konala i 37. výroční členská schůze, která potvrdila v tajném hlasování všechny členy výboru
i revizora na období 2008-2012. Program kongresu zahrnoval i prohlídku města pro zahraniční
hosty a společný výlet na Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou, kde si účastníci prohlédli známou
památku UNESCO kostel sv. Jana Nepomuckého; na zpáteční cestě se zastavili u Žižkovy
mohyly. Úspěšný kongres byl zakončen 24. června předáním Čestné vlajky ČVS městu Přibyslavi
za aktivní spolupráci a materiální pomoc při jeho pořádání. Spolupořadatelství SHČMS se
promítlo i do naší odborné činnosti — 13. března požádalo Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR o navržení praporu a 4. října s obdobným požadavkem na prototyp praporů
svých krajských organizací přišlo i samo SHČMS(oba návrhy zpracoval Z. Svoboda); P. Fojtík
zase navrhl vlajku Národnímu parku a CHKO Šumava a J. Hubka Ještědu. Kolegové A. Brožek,
P. Fojtík a já jsme spolupracovali s televizí či rádiem, kterým jsme poskytli rozhovory na téma
vlajek. Dne 11. září byla v Archivu hlavního města Prahy otevřena výstava Vojtěch Preissig — Pro
republiku, jejímž spoluautorem byl A. Brožek. Ze zahraničních aktivit zmiňme alespoň účast
našich zástupců na semináři SGHS Kontinuita a diskontinuita genealogie a heraldiky na
Slovensku 12. a 13. listopadu a na setkání argentinských vexilologů 23. listopadu při příležitosti
20 let trvání Argentinské vexilologické společnosti. V tomto roce nás však nepotkaly jen
úspěchy — 17. června jsme byli nuceni oznámit FIAV, že se pro malý zájem českých vexilologů
musíme vzdát pořadatelství 25. mezinárodního vexilologického kongresu. V září nám po mnoha
letech spolupráce vypověděla tisk zpravodaje tiskárna Jana Císaře, která se během let
přestěhovala na Maninya přijala název All-Fast. Přestože A. Brožek našel již 10. října náhradu ve
společnosti Printia, i tato skutečnost ovlivnila, že jsme vydali jen tři čísla zpravodaje Vexilologie
(V-148 až V-150). Nakonec jsme je doplnili Vexilokontaktem č. 14 s vlajkami francouzských
oblastí, rejstříkem čísel 126-150 Vexilologie a sborníkem přednášek ze 4. ČNVK, které jsme
distribuovali členům začátkem roku 2009.
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2009
Po 38 letech jsme upustili od praxe zasedání výboru každou první sobotu v měsíci (s výjimkou
prázdnin) a 6. prosince 2008 se dohodli, že od tohoto roku se bude moci výbor scházet čtyřikrát
až pětkrát do roka, neboť operativnost e-mailového spojení všech členů výboru to umožňuje
a naopak zhruba třetinové zastoupení mimopražských ve výboru to vyžaduje. Termíny řádných
schůzí jsou pro potřeby členů uveřejňovány na webové stránce ČVS a v posledním čísle ročníku
zpravodaje na každý následující rok. Vyúčtováním grantu přibyslavskému úřadu 27. ledna,
vydáním sborníku přednášek 7. února a předáním věcných darů s ním spojených nejštědřejším
dárcům roku 2008 (J. Dvořák, J. Eichler, J. Zrzavý a Ing. Václav Kohlíček) na 38. výroční
členské schůzi 28. března jsme definitivně ukončili agendu 4. ČNVK. V tomto roce jsme
pokračovali ve vypracování návrhů na prapory či vlajky, o něž nás požádaly Český svaz
zpracovatelů masa (zpracoval K. Černý) a obce Daňkovice (P. Exner) a liberecký městský obvod
Vratislavice nad Nisou (J. Hubka, P. Exner, R. Klimeš) či konzultovali použití státních vlajek

s vlajkou EU při akcích spojených s českým
předsednictvím EU a pořádaných v různých městech
Česka. Ačkoliv se nikdo z nás po dlouhé době
nezúčastnil mezinárodního vexilologického
kongresu (na ten letošní 23. do Jokohamy jsme
delegovali prezidenta FIAV M. Lupanta), přesto nám
přinesl velkou radost: 7. září nám prezident FIAV
oznámil, že 17. července na něm ocenění „Fellow of
the Federation“ obdrželi i zakladatelé ČVS L. Mucha
a A. Brožek. XV. konvence CISV ve Veroně
23. a 24. května se zato zúčastnili čtyři členové

společnosti. Standardní byl tentokrát rozsah publikační činnosti ČVS — vydala poprvé s barevnou
obálkou nebo přílohou čtyři čísla Vexilologie (V-151 až V-154), z jejichž obsahu bych chtěl
připomenout novátorský přínos článku A. Brožka Vlajky a odznaky veslařských klubů v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku (1. část) ve V-153. Kromě toho vyšel i Vexilokontakt s názvem Vexilla
Pragensia. Obsahoval anglický překlad článků P. Fojtíka o vlajkách pražských městských částí.
Kolegové Z. Svoboda a Prof. Václav Liška se autorsky podíleli na publikaci Vlajky Republiky,
vydané pod patronátem ČVS. Z organizačních záležitostí bych připomněl první sondáže
Ing. Jana Vereščáka v otázce jednacích prostor, ubytování a stravování účastníků případného
národního kongresu v Liberci v roce 2012, jakož i otázku členského příspěvku pro slovenské
členy po vstupu jejich země do eurozóny (10 eur), a jeho úpravy pro důchodce v tuzemsku od
následujícího roku (100 Kč).

2010
Devětatřicátá výroční členská schůze se sešla v tradičním termínu poslední březnové soboty
(letos tedy 27. března) za účasti 23 členů ČVS, aby zhodnotila výsledky práce v roce 2009
a stanovila úkoly našeho společenství v roce následujícím. Příprava 5. národního vexilologického
kongresu byla vedle připomenutí 90. výročí přijetí československé a české vlajky naší veřejnosti
hlavním zaměřením práce výboru i v tomto roce. V souladu s diskusí na minulé schůzi byla
projednána a schválena úprava volebního řádu, podle které byl tajnou volbou zvolen revizorem
ČVS do roku 2012 znovu L. Hnát. Osvětová činnost motivovaná devadesáti lety existence státní
vlajky byla 20. října završena návrhem parlamentnímu podvýboru pro heraldiku a vexilologii, aby
byl 30. březen prohlášen oficiálním Dnem vlajky. V médiích vystoupili při této příležitosti
A. Brožek, P. Fojtík a já, v rámci náboru nových členů se aktivně projevili ve svém okolí
K. Černý a J. Patera. Odborné referáty přednesli naši reprezentanti na mezinárodním semináři
Symbolika měst a obcí ve střední Evropě, který se konal v Olomouci 3. a 4. června (A. Brožek,
P. Exner, Z. Svoboda), na jarním setkání členů britského Flag Institutu 15. května v Londýně
(V. Liščák se mnou) či na 18. setkání německých vexilologů v Drážďanech 9. a 10. října
(R. Klimeš a já). Odborné veřejnosti by měl sloužit i analytický rozpis článků z Vexilologie pro
bibliografické databáze, který nám slíbili provádět pracovníci Národní knihovny ČR
a Historického ústavu AV ČR. Vedle poradenské činnosti, poskytované běžně výrobcům vlajek,
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městům i různým institucím navrhl 2. října P. Fojtík
kontaktovat odpovědné státní orgány (protokoly Kanceláře
prezidenta republiky a Ministerstva zahraničních věcí, jakož
i Ministerstvo vnitra) ve věci jejich porušování zákona při
vyvěšování české státní vlajky; na reakci zatím čekáme. V roce
2010 jsme vydali pravidelná čtyři čísla Vexilologie (V-155 až
V-158); novinkou se stal článek J. Hubky Vlajky a znaky Šrí
Lanky s bohatou barevnou přílohou ve V-156, který uvádí jeho
volný seriál o historii symbolů vybraných zemí. Kolega
J. Hubka je rovněž spoluautorem nové webové stránky VexiAlbum, kde publikuje výsledky
svého bádání a která je od 15. října přístupná z webové stránky ČVS. Na ni doplnil P. Exner
kompletní skeny čísel 21-35 Vexilologie, české a anglické obsahy Vexilologie do č. 156
a kompletní věcné a autorské rejstříky.

2011
Poté, co jubilejní 40. výroční členská schůze, která se sešla v počtu 25 členů a tří hostů
26. března v klubovně KPŽ, schválila návrh výboru na uspořádání 5. českého národního
vexilologického kongresu, byly naše aktivity v tomto roce soustředěny přednostně na přípravu
této akce. Pátý ČNVK byl naplánován na 22.-24. června
2012 do Liberce s tradičním programem, který by vedle
vernisáže:výstavy praporů v Severočeském muzeu,
přednáškových bloků a výroční členské schůze zahrnoval
i společný výlet na Ještěd nebo jinam do okolí Liberce.
Jednatel|společnosti Libea (organizátor kongresu)
J. Vereščák byl 4. června kooptován do výboru ČVS.
V červenci pak všichni členové ČVS obdrželi předběžné
přihlášky k účasti na kongresu včetně kalkulace nákladů
a program i logistiku kongresu projednal s organizátorem
a spolupořadateli (Severočeským muzeem a střední odbornou školou) výbor na svém zasedání
vříjnu. Významnou událostí pro nás byl tentokrát i 24. mezinárodní vexilologický kongres
v Alexandrii u Washingtonu 1.-5. srpna, kterého se kromě delegáta ČVS A. Brožka zúčastnili
itři další naši členové, někteří dokonce s rodinnými příslušníky. Naši zástupci navštívili také
letošní jarní setkání členů britského Flag Institutu, které se konalo 14. května v Londýně a kde
V. Liščák a já jsme vystoupili s přednáškami. Nadcházející 40. výročí založení společnosti si
připomněla i redakční rada Vexilologie, když ve všech čtyřech číslech ročníku zpravodaje (V-159
až V-162) zvýraznila prezentaci české tematiky z pera českých autorů. Vedle článků A. Brožka
Vojtěch Preissig a jeho vexilologické aktivity (V-160) a P. Fojtíka Vlajka Pražské paroplavební
společnosti (V-161) bych chtěl ocenit dva tematicky neobvyklé Svobodovy příspěvky Fotografie
a filmy — zdroj vexilologických informací (N-159) a Česká obecní vlajka na břehu Japonského
moře (V-162) i Brožkovu stať Proměny českých vexilologických výrazů v 19. století (N-162).
V nastoupeném trendu bychom chtěli pokračovat i v roce následujícím stejně jako v osvětové
činnosti, které se vroce 2011 věnovali zejména R. Klimeš (pro Českou genealogickou
a heraldickou společnost v Praze), A. Brožek a Z. Svoboda (pro partnerský KPŽ).

*
Letos je to tedy čtyřicet let mého života, která jsem prožil s vexilologií i Vexilologií, zejména však
s přáteli z České vexilologické společnosti, potažmo dřívějšího Vexilologického klubu. I když to
někdy bylo v letech obtížných jak z osobního, tak profesního hlediska, spolupráce s nimi na
společném díle mi přinášela a nadále přináší uspokojení ze sdíleného pěstování milovaného
koníčku a kdysi i únik od šedi všedního života v nesvobodné společnosti. Především miale stále
naplňuje představu o smyslu a účelu veřejné angažovanosti pro rozvoj milovaného oboru —

vexilologie — nejen, ale zejména u nás v Evropě. I když z původních 31 „otců zakladatelů“
Vexilologického klubu jich v našich řadách zůstalo jen devět (a pro pořádek připomeňme, že jde
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o pány Aleše Brožka, Pavla Fojtíka, Petra Hlaváčka, Jiřího Loudu, Břetislava Maška, Ludvíka
Muchu, Zbyška Svobodu, Richarda Wotkeho a autora těchto řádek), přesto jsem v jeho řadách
našel mezi nimi i dalšími, kteří se do společného díla připojili později, nemálo takových, které si
dovoluji považovat za své životní přátele. A protože čtyřicet let je prý dnes jen větší půlka
průměrného věku dožití, doufám, že s nimi prožiji ještě hodně šťastných chvil a zážitků
z poznávání dalších tajemství našeho společného zájmu. No, nedivte se, prosím vás — řekl bych
s básníkem — „v takový krásný společnosti“...

RŮZNÉ

JUBILEA
V letošním roce již oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea tito členové České
vexilologické společnosti: Adam Rimovský 11. března — 65 let, Mgr. Zdeněk Jelínek 8. dubna —

80 let, JUDr. Jan Nebřenský 4. května — 60 let, Ing. Aleš Brožek 22. května — 60 let, Doc. JUDr.
Vladimír Zoubek, CSc., 22. května — 60 let, Ing. Josef Hrdý 30. května — 80 let, František Zástěra
14. června — 6$ let, Stanislav Nohejl 21. června — 75 let, Robert Branberger 22. června — 65 let,
Ing. Zdeněk Šobr 28. června — 75 let, Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., 29. června — 85 let,
Jindřich Žofka 5. července — 60 let, Ing. Zdenko Alexy 9. září — 90 let, PhDr. Zbyšek Svoboda
20. listopadu — 80 let. Jubilantům upřímně blahopřejeme! Výbor ČVS

TERMÍNY VÝBOROVÝCH SCHŮZÍ V ROCE2012
V klubovně v Blahoslavově 2 proběhnou schůze výboru v roce 2012 v těchto termínech: 4. února,
14. dubna, 5. května, 2. června, 6. října a 1. prosince vždy od 13 hodin. Dne 23. června se sejdou
členové výboru v Liberci před výroční členskou schůzí, která se uskuteční v rámci 5. českého
národního vexilologického kongresu. Výbor ČVS
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