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V souvislosti s úmrtím docenta RNDr. Luvíka Muchy, CSc., jsme požádali řadu vexilologů, aby zavzpomínali na prvního předsedu Vexilologického klubu a České vexilologické
společnosti. Vtomto čísle VEXILOLOGIE uveřejňujeme jejich vzpomínky společně s textem,

který nám Ludvík Mucha poskytl v září roku 2009. a Redakční rada

Síla slušnosti
Tak kruh se prý uzavřel a všechno skončilo. Když jsem se vloni ve snaze zrekapitulovat čtyřicet let svého života s vexilologií prohraboval starými zápisy ze schůzí a již zapomenutou
korespondencí, narazil jsem úplně vzadu v prvním pořadači na velkou vzácnost. Korespondenční lístek z 12. května 1970, na němž mi Dr. Ludvík Mucha, Albertov 6, Praha 2, sděluje,
že mu „redakce časopisu Lidé a země předala Váš dopis ze 13. dubna tr., a poněvadž se tak stalo
trochu opožděně, nezlobte se, že na něj teprve dnes odpovídám. Těší mne Váš zájem o vexilologii a rád Vám, pokud budu moci, poradím. Požadované vlajky znám téměř všechny, zatím jsem
pro Vás pořídil fotokopie jejich obrazů a popisů (...) a brzy Vám je pošlu. (...) Doufám, že během
týdne Vám odpovím obšírněji. Se srdečným pozdravem Mucha.“ Samozřejmě odpověděl, jak
bylo jeho zásadou. Vždy ochotně a s noblesou prvorepublikového univerzitního profesora.
Moc takových lístků a dopisů v archívu nemám; záhy jsme se začali stýkat osobně ve výboru Vexilologického klubu a stali se důvěrnými přáteli — byť jsme si vykali celý život. Poslední dopis se jménem Ludvíka Muchy mi přišel letos 17. května od jeho syna a obsahoval
zprávu o jeho úmrtí 13. května. Už žádný dopis od Ludvíka Muchy nedostanu, kruh se prý
uzavřel a všechno skončilo. Nevěřím, že je to pravda. Když jsem k jeho sedmdesátinám připravoval jménem redakční rady blahopřání a poděkování do VEXILOLOGIE, vzpomněl jsem
si především na sílu jeho činu a oběti, které stály u zrodu i další existence naší společnosti.
Teďbych chtěl připomenout jeho slušnost, vstřícnost, ohleduplnost a porozumění pro slabosti jiných, tedy vlastnosti dnes opravdu opomíjené, ale o to vzácnější. Nejsou projevem
slabosti, jak se nám snaží namluvit moderní „doba ostrých loktů a bezskrupokrytectví
pulózního individualismu“, ale naopak znakem velikosti ducha, srdce i rozumu. A takovým
zůstane v naší paměti natrvalo zapsáni otec českých vexilologů Ludvík Mucha. Kruh se proměnil ve spirálu a nic neskončilo... « Jaroslav Martykán, Praha

či

Vzpomínka na pana docenta

V porovnání s mladšími členy našeho klubu, kteří se k vexilologii dostali právě prostřednictvím pana docenta přes časopis Lidé a země, došlo k našemu vzájemnému seznámení
poněkud odlišným způsobem. Jako odborný pracovník Vojenského muzea jsem se věnoval především vojenským praporům a vlajkám, a pokud
týče vlajek státních, můj osobní
zájem se spíše soustředoval na jejich historický vývoj než na jejich současnou podobu. Měl
jsem sice povědomí autorovi občasných „státně-vlajkových“ článků v zeměpisném časopise Lidé a země, ale to nebyl důvod k bližším kontaktům, tím spíše že mi v redakci na dotaz
o možnosti získání všech čísel s články o vlajkách pro naši knihovnu nevlídně sdělili, že to
sběratelů vlajek jsem věděl o J. Hlaváčnení možné, neb časopis je rozebrán. Ze zájemců
kovi, J. Janušovi, F. Hnízdilovi, J. Česákovi a osobně jsem se znal s G. Matternem, kterého
jsem prováděl při jeho návštěvě po Praze. Pan docent, který zřejmě jako nestraník neměl
přílišnou důvěru k tehdejším vojenským institucím, vyslal na podzim 1971 za mnou jako
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svého emisara studenta A. Brožka, aby zjistil můj postoj k organizování zájemců o vlajkovou
problematiku. Byl jsem tehdy dosti zdrženlivý, protože jsme v muzeu měli jisté zkušenosti
z roku 1968, kdy jsme úspěšně organizovali nadšence o různé vojensko-historické obory.
Za normalizace byly bohužel jednotlivé sekce „Přátel vojenské historie“ jako nevítané horizontální branné organizace zrušeny a příslušní muzejní funkcionáři byli pak při prověrkách
vroce 1970 za svou aktivitu postiženi.
Osobně jsem se s panem docentem tedy setkal až počátkem roku 1972, kdy mne navštívil ve Vojenském muzeu, aby mi nabídl, zda bych nechtěl připravovanému klubu předsedat právě jako profesionální pracovník státní instituce, což by nám snad mohlo přinést nějaké výhody. To jsem jednoznačně odmítl právě s tím, že jako občanský pracovník vojenské
správy ani služebně nemohu pod svým jménem korespondovat se zahraničními adresáty, že
veškeré kontakty s osobami ze zahraničí musím písemně hlásit, stejně jako musím předem
žádat o povolení osobního písemného styku, který musí schválit několik vojenských orgánů, včetně kontrarozvědky. Navíc jsem dal jasně najevo, že bych funkci předsedy nemohl
přijmout již jen proto, že jsem se na přípravných organizačních pracích, kromě poskytnutí
několika adres zájemců, nijak nepodílel. Vzhledem k tomu, že jsme zároveň rychle zjistili,
že jsme oba nestraníci, se naše vzájemné vztahy staly zcela důvěryhodnými
přátelskými.
Od pana docenta jsem se dozvěděl, že se s mým jménem setkal ve Státním archivu v Karmelitské ulici. Při bádání v osobních spisech Jaroslava Kursy totiž zjistil, že jsem archivní dokumenty o okolnostech vzniku československé státní vlajky procházel již v roce 1969. Toto
základní téma československé vexilologie nás přirozeně spojilo a výsledkem bylo, že naše
první články ve VEXILOLOGII se věnovaly skutečnému autorovi naší vlajky.
Po desítky let jsem obdivoval rozvážný přehled a trpělivost pana docenta při vedení našeho klubu, kdy dbal na náležitou formu naší spolkové činnosti a neúnavně
snažil vytvářet podmínky pro optimální činnost klubu, což ovšem bylo někdy dosti namáhavé vzhledem k místy obtížné komunikaci s Obvodním kulturním domem na Žižkově i s Obvodním
národním výborem. Nejvíce jsem však oceňoval a vážil si jeho soustavného a úspěšného
navazování kontaktů s předními zahraničními vexilology. Díky jemu se československá
vexilologie rychle dostala do povědomí spřízněných organizací jako jediná instituce svého
druhu za železnou oponou. Nakonec nelze nevzpomenouta nepřipomenout jeho důslednou
redakční práci na našem zpravodaji jak po stránce odborné, tak po stránce jazykové.
Co na závěr? Mně osobně pan docent chyběl již v posledních letech, kdy se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastňovat našich výborových schůzí, postrádal jsem jeho vtipné poznámky, klid, rozvahu a vyrovnaný úsměv. A tak vím, že nám všem bude náš první předseda
scházet. « Zbyšek Svoboda, Praha
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Pane docente, děkuji!
Kdyby pan docent RNDr. Ludvík Mucha, CSc., nenapsal v roce 1975 knihu Vlajky a znaky
zemí světa, pravděpodobně by mě nikdy žádná vexilologická kniha nezaujala natolik, aby ve
mně vzbudila tak obrovský zájem o vexilologii, vědní obor, který se mi stal koníčkem na celý
stala už v mládí
život. Jenže tomu bylo právě naopak. Pan Mucha knihu napsal a pro mě
vexilologickou učebnicí, biblí a mým věrným kamarádem. Provází mě mým životem již
37 let, a přestože je již značně ohmataná, dodnes je mojí nejmilejší vexilologickou publikací
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i proto stal
cenným zdrojem informací. Ludvík Mucha
pro mě „vexilologickým otcem“
avelkým vzorem, který mi aťuž přímo, či nepřímo prostřednictvím svých knih, článků a vědomostí pomáhal a stále pomáhá hlouběji poznávat vlajky, prapory a vše, co s nimi souvisí.
Oto víc mě na jaře letošního roku zasáhla smutná zpráva o jeho odchodu z tohoto světa. Využívám proto této příležitosti a někam tam nahoru mu vzkazuji: „Pane docente, děkuji! Nikdy nezapomenu. = Josef Hubka, Praha

a

Vzpomínky na schůzky s Ludvíkem Muchou

Zdá se mi, jako by to bylo dnes. Byl jsem první měsíce na vysoké škole v Praze a už jsem
se „zaběhl“ natolik, že jsem se opět mohl věnovat vexilologii. Toho říjnového dne roku
1970 jsem se nejprve zastavil v Polském kulturním středisku a měl jsem štěstí. Právě tam
prodávali knihu o vlajkách od A. Bonasewicze. Koupil jsem si ji a zamířil ještě do městské knihovny, abych se podíval ve studovně na nejnovější zahraniční encyklopedie. V jedné
z nich jsem na konci článku o vlajkách objevil zmínku o americkém zpravodaji The Flag Bulletin, o němž jsem dosud neměl tušení. A pak jsem se vydal na katedru geografie na Albertov, kde podle autorských údajů u článků o vlajkách otiskovaných v časopise Lidé a země
měl pracovat dr. Ludvík Mucha. Ten den jsem měl štěstí podruhé. Doktor Mucha byl nejen
ve své pracovně, ale neočekávanému a předem neohlášenému návštěvníkovi se ochotně věnoval. Hned na této schůzce jsme se oba shodli na potřebě existence klubu, který by sdružoval zájemce o vlajky. Po skončení schůzky jsem od dr. Muchy spokojeně odcházel s několika čísly amerického zpravodaje, které již vté době dr. Mucha dostával a mně půjčil. I on byl
spokojen, protože jsem u něho zanechal do příští schůzky knihu A. Bonasewicze, kterého
sice znal, ale věděl jen, že na knize o vlajkách pracuje.
Následovala další setkání a schůzky, časté telefonáty nebo jen krátké zprávy, které jsme si
sdělovali na korespondenčních lístcích. Poté, co dr. Mucha navštívil Obvodní kulturní dům
v Praze 3 s dotazem, zda by byli ochotni vzít pod křídla vedle Klubu přátel Žižkova i Klub
vexilologů, a uspěl, nabyla spolupráce na intenzitě. Mimopražským zájemcům o vexilologii
jsme psali dopisy, pražské jsem po dohodě s dr. Muchou navštěvoval zjišťoval jejich zájem
o práci v přípravném výboru. Po jeho ustavení i po ustavující členské schůzi jsme se oba zaměřili na publikační činnost klubu. Sháněli jsme autory příspěvků pro náš zpravodaj VEx1LOLOGIE, a když jich bylo málo, psali jsme texty vlastní. Stále se mi vybavuje velmi čitelný
rukopis dr. Muchy, který se nehoršil ani s jeho přibývajícími lety, a společné přátelské diskuse o tom, jak zlepšit kvalitu textů i jejich stylistiku. Rád na ty chvíle vzpomínám ajen mne
mrzí, že časem začal dr. Mucha ve mně vidět konkurenta a srdečnost ke mně se postupně
vytrácela. Aleitakový už bývá život... w Aleš Brožek, Ústí nad Labem

a

0 Ludvíku Muchovi
Ludvík Mucha zemřel. Znal jsem se s ním. Jak vlastně moc? Vůči mně byl vždy ochotný
a přívětivý a neznám ho v opačných vlastnostech a emocích. A jak to vůbec začalo?
O vlajky se zajímám od dětství a jako mnozí jiní jsem znalostně vyrůstal na kapesním atlasu světa, kukátku Vlajky nad světem a později na tzv. Herzogovi z Německé demokratické
republiky. Pak ale vyšla v roce 1975 Muchova kniha Vlajky a znaky zemí světa a já jsem napsal do vydavatelství GKP Praha, odkud mně zprostředkovali kontakt na autora. Pozval mě
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si

příležitostně
na výroční členskou schůzi Vexilologického klubu do Prahy. Vyměnili jsme
několik dopisů, v nichž jsem ho převážně informoval o užívání obecních vlajek v okrese
Plzeň-sever. Pak, v roce 1980, jsem absolvoval roční studium v Praze a byl jsem u něho několikrát na návštěvě. Dokonce mě nutil mluvit německy, abych se domluvil s jinou, zahraniční návštěvou, která také přibyla. Tehdy jsem zbaběle utekl. Jindy paní Muchová jeho a mě
pohostila večeří podle úplně nového receptu, který si právě přivezla odněkud z Kavkazu.
Docent Mucha patrně viděl, že mi to ale vůbec nechutná, možná ani jemu, ale byl to on, kdo
toto poznání vyslovil. Snad proto jsem byl napříště pozvaný na jinou večeři, která už byla
naprosto vynikající a výrazně usměrnila můj názor na stravování v jeho rodině.
Když jsem vydal první Zápisník vexilologie, který v konceptu nesl název Vexilologie, velice taktně mě upozornil, že dva zpravodaje se stejným názvem by v katalozích dělaly zmatek. Proto jsem do názvu připsal slovo „zápisník“. Hned po prvním čísle mně Ludvík Mucha oznámil, že můj výtisk kdesi uvedl — nepamatuji si již kde- a že v něm proto musím
pokračovat.
Mimo vexilologii jsem se začal zajímat o slovanskou Lužici, její historii, kulturu a především o historickou geografii. Dovolil mi, abych ho navštívil na pracovišti. Protože rychlík
z Plzně z neznámého důvodu vynuceně zastavil ve stanici Vyšehrad, vystoupil jsem, neboť
to odtamtud bylo na fakultu, kde přednášel, jen kousek. Proto si vždy, když projíždím stanicí Vyšehrad, vzpomenu na Ludvíka Muchu a na to, že jsem byl patrně posledním cestujícím, který v této zastávce z rychlíku vystoupil. Dokonce mně osobně zprostředkoval koupi
knihy o Lužici od autora Zdeňka Boháče, se kterým jsem díky tomu potom navázali osobní
kontakt.
Jindy jsem si postěžoval, že se mi nepodařilo vhodně nafotit jedno hraniční trojmezí. Po
nějaké době přišel dopis, ve kterém mi poslal příslušnou fotografii, kterou předtím náhodně
pořídil jeho syn. Požádal jsem ho, zda náhodou nemá pohlednici svých milovaných Ivančic,
protože jsem se v této obci o dovolené stavěl a bohužel jsem si nepořídil žádný obrázek na
památku. Poslal. Zeptal jsem se ho, zda není nějak spřízněn s malířem Alfonsem Muchou,
který také snad pochází z týchž končin. A představte si, že to byl jeho nějaký prastrýc!
Také on přišel se žádostí, zda bych mu neposlal jedno chybějící číslo Zápisníku vexilologie. Nesmírně mě potěšila jeho poznámka, že si v mém zpravodaji rád listuje. To už jsem považoval za uznání.
Když jsem v roce 2004 pořádal 3. český národní vexilologický kongres, do Plzně už nepřijel. Přiznávám, že mě to vůbec netěšilo. Ale jen on mohl rozhodnout, zda na to má sílu
aschopnosti.
Zemřel 13. května 2012. Jeho až téměř otcovský přístup mně bude chybět. Nezapomenu! sw Karel Černý, Plzeň
SUMMARY

Some of leading Czech vexillologists share their personal views and memories of the late founder
ofthe Czech Vexillological Society Mr Ludvík Mucha (29 June 1927 13 May 2012) and his role
—-

in their lives.
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Lupvík MucHAa

MŮJ VEXILOLOGICKÝ ŽIVOTOPIS

Na rozdíl od mnoha jiných kolegů já jsem se stal vexilologem až v dospělosti. Poprvé jsem se ale
setkals prapory, tehdy československými, ještě ve svém předškolním věku vrodných Ervěnicích.
Bydleli jsme v podnikovém bytě a o státním svátku zdobil majitel domu, ervěnická elektrárna,
své budovy velkými státními prapory. Umísťoval je na čelní stěnu domů tak, že sahaly od střechy až ke spodním oknům. Měly asi čtyřmetrovou délku a zakrývaly nám okna. Na jejich červenou a bílou barvu se dobře pamatuji, ne už na modrý klín.
Když jsem začal chodit do školy, seznámil jsem se s naší státní vlajkou důkladněji. Dozvěděl jsem se, že červená barva symbolizuje krev prolitou za naši svobodu, a poněvadž krev teče
shora dolů, musí být červený pruh vždy dole. O státním svátku 28. října jsme měli pokaždé večer oslavu s lampiónovým srazem na hlavním náměstí, kam jsme chodili také s praporky navléknutými na krátkých žerdích. Ve škole jsme se učili úctě k naší vlajce, což platilo zejména v pohraničí, kde tehdy už začínaly napjaté vztahy. Z té doby také pochází má první vexilologická kresba,
školní obrázek československé vlajky vybarvený vodovkami. Ve čtvrté třídě jsem dostal k vánocům Šemíkův Kalendář-atlas Čs. červeného kříže. Tam byly také dvě stránky vyobrazení tehdejších státních vlajek světa, ale ty mě tenkrát nijak nezajímaly. Vyhledal jsem si jen vlajku jugoslávskou, poněvadž tu jsem poznal v chorvatské ozdravovně v Podgoře. V dospělejším věku mě
upoutala symbolika vlajky USA. Po osvobození jsem si připíchl na klopu odznáček naší vlajkou a umínil jsem si, že po maturitě, až budu cestovat, jej budu hrdě nosit i v cizině. Netušil jsem
ovšem, že to stou cizinou nebude tak snadné.
Teprve po dokončení vysokoškolského studia, když jsem začal pracovat v kartografické redakci pražského nakladatelství Orbis, jsem se dostal s vlajkami do užšího kontaktu. V knihkupectví na Václavském náměstí tenkrát prodávali vlajkovou tabuli, na níž bylo uvedeno, že některé vlajky byly dokonce zpracovány po konzultaci se zastupitelskými úřady příslušných států.
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To byl vlastně můj vstup do vexilologické literatury. Stal jsem se pak redaktorem kartografického oddělení nakladatelství Orbis, kde jsme zpracovávali Politicko-hospodářský atlas světa. Ani
na jeho vlajkové dvojstránce jsem se nepodílel. Když už jsem byl na fakultě, nabídlo nám nakladatelství Mladá fronta, inspirované polskou knížkou Naokolo swiata, napsat podobnou příručku
v češtině. Vyšla v roce 1958 a její vlajková příloha, ne zcela dokonalá, byla zřejmě převzata z polské předlohy. Další vydání této knížky mě však do světa vlajek přitáhla výrazněji. Jako nejmladší
z autorů jsem dostal za úkol i kontrolu a evidenci vlajek. Poznal jsem, kolik různých podob jedné
vlajky může existovat, a viděl jsem, jak je těžké rozhodnout se pro některou z nich, když jsem neměl podklad v literatuře. Proto jsem se začal seznamovat s dějinami vlajek a s jejich symbolikou.
To už se ze mě stával vexilolog. Troufl jsem si na komentář ke „stránce vlajek zobrazených na barevné příloze“ časopisu Lidé a země 1966, kam jsem jako geograf přispíval. Po seznámení vexilologem a filatelistou Josefem Česákem (sbíral jsem také známky) jsem poznal časopis The Flag
Bulletin a začala má korespondence
špičkou světové vexilologie Whitneym Smithem z USA.
V roce 1969 jsem poprvé napsal o nových vlajkách do magazínu Lidé a země a brzy se kolem mě
sdružil okruh několika zapálených zájemců toto téma.
Pak už nebyl velký problém ustavit v roce 1972 (pod záštitou Obvodního kulturního domu
v Praze 3) zájmové sdružení, které jsme nazvali Vexilologický klub, a vytvořit jako jeho publikační tribunu — časopis VEXILOLOG1E. Tím se otevřelo české vexilologii okno do světa. Sám jsem
pak napsal knížku Vlajky a znaky světa (1975), organizoval jsem soupis vlajek československých
měst (1978-1980), s K. Liškou jsem vydal heraldicko-geografickou a vexilologickou knížku Klíč
k našim městům (1979) a zpracoval vlajkovou přílohu pro 3. svazek Ilustrovaného encyklopedického slovníku (1982). Uvedl jsem také termín vexilologie do naší lexikografie. Za „zásluhy o českou vexilologii“ jsem dostal v r. 1982 Čestný diplom Vexilologického klubu, roku 1996 Kongresové ocenění 1. českého národního vexilologického kongresu v Hradci Králové a v tomtéž
roce jsem byl zvolen i čestným členem Moravské genealogické a heraldické společnosti. Předsedou Vexilologického klubu jsem byl tři desítky let a potom jsem jako čestný předseda odešel do
„funkcionářského důchodu“. Na 23. mezinárodním vexilologickém kongresu v japonské Jokohamě jsem pak byl poctěn Mezinárodní federací vexilologických společností (FIAV) čestným
titulem „Fellow ofthe Federation“.
Tak mě zeměpis a filatelie přivedly k vexilologii. A zůstávám jí stále věrný. s
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SUMMARY

ofthe Czech Vexillological Society and one ofleading Czech vexillologists thinks back on
his private acguaintance with his lifetime hobby vexillology. Primarily, as many of his contemporaries he was deeply educated in the Czechoslovak national flag and its symbolism both at school and in
practicalexperiencesin Czechoslovakia during the interwar period, particularly because he grew upin
the Sudetenland a border region inhabited predominantly by Germans. Mr Mucha met foreign flags
and their evolutions professionally only when he joined the Orbis Publishing House specialized in geography and cartography after he graduated in those fields at the University. As the youngest author of
a geographical guide he was in charge of novelization of the flag chart. Thus, he started to deepen his
concernin vexillology that became his hobby and culminatediin foundation ofthen Vexillological Club
in 1972, in publication of many first-ever specialized books on flags and state armsin Czechoslovakia
andin many awards he was presented for his extraordinary merits ofour Czech Vexillological Society.
The founder
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ZPRÁVA 0 5. ČESKÉM NÁRODNÍM
VEXILOLOGICKÉM KONGRESU V LIBERCI
Nevím, jak na tom byl Ing. Petr Exner s pořádáním 1. českého národního vexilologického kongresu (dále ČNVK) v Hradci Králové. Každopádně Ing. Aleš Brožek měl „smíšené pocity“ už
když na výroční členské schůzi v roce 1998 navrhl předseda doc. Ludvík Mucha, aby se příští
kongres konal v Ústí nad Labem. Karel Černý pak tušil, že je zle, když ho na 2. kongresu v roce
2000 plácl tehdejší místopředseda Ing. Jaroslav Martykán po zádech se slovy „Co kdybys udělal další kongres v Plzni ty?“ Žádné nadšení jsem nevyčetl ani z řádek Milana Týmy v článku
o přípravě a průběhu 4. ČNVK v Přibyslavi. Přesto však všechny tyto kongresy byly úspěšné
astaly se opravdovým svátkem vexilologů.

s.

v

A právě s touto vizí jsme jako kolektivní člen LIBEA,
r. o. již v průběhu 4. ČNVK
Přibyslavi v červnu 2008 vznesli kandidaturu města pod Ještědem na pořadatelství 5. kongresu v roce
2012. Se záměrem pořádání vexilologického kongresu v Liberci jsme už počátkem roku 2008 seznámili Krajský úřad Libereckého kraje, Magistrát města Liberce a Severočeské muzeum, které
jsme zároveň požádali o propagační materiály, abychom naše město účastníkům 4. ČNVK více
přiblížili. V této snaze nás podpořily i zoologická a botanická zahrada, Centrum Babylon a další.
Samotné práce na přípravě kongresu jsme zahájili zjara roku 2010. Jako cíl jsme si vytyčili popularizaci vexilologie a jako hlavní prostředek jsme zvolili výstavu pro odbornou laickou veřejnost. Naše první kroky proto logicky vedly do Severočeského muzea v Liberci, kde jsme u pana
ředitele Mgr. Aloise Čvančary projednali možnosti realizace našeho záměru. Zjistili jsme, že de-

pozitář muzea skrývá přes 200 kusů vexilologického materiálu. Požádali jsme o jeho zmapování
azejména o zařazení námi požadovaného termínu výstavy do plánů muzejních aktivit. Ukázalo
se, že vexilologická sbírka je v podstatě bezprizorní, a zpočátku nebylo ani jasné, se kterým kurátorem máme dále spolupracovat. Systematickým tlakem jsme postupně dosáhli žádoucí pozornost ze strany muzea. Po výměně ředitele a nástupu Mgr. Jiřího Křížka v červenci 2011 do
této funkce získala i sbírka svého „pána“, ato mladého historika a kurátora PhDr. Lubora Lacinu,
který se stal záhy i členem České vexilologické společnosti. Podrobné mapování sbírek přineslo
i „odhalení“ pozoruhodné benátské gondolové korouhve z roku 1563. Pro její restaurování muzeum získalo grant Ministerstva kultury ČR, a tak se tento exponát mohl stát ozdobou následné
vexilologické výstavy.
Při jednání na Magistrátu města Liberce s paní primátorkou Bc. Martinou Rosenbergovou se
nám podařilo získat podporu a pro muzeum finanční prostředky, které byly využity na vyčištění
a menší opravy praporů a korouhví vybraných pro plánovanou výstavu. (Mimochodem - když
jsem otevíral dveře u paní primátorky, měl jsem pro ni v rukách manuál Liberecká vlajka její
správné používání od Mgr. Pavla Fojtíka, jemuž za jeho zpracování děkuji.)
Odpočátku se nám prostory muzea zdály velmi vhodné rovněž pro realizaci přednáškového
programu kongresu. Počítali jsme také se slavnostním vztyčováním kongresových vlajek u muzea s využitím vojáků z nedalekých kasáren známých „libereckých chemiků“. Prvním zádrhelem byla absence vlajkových stožárů u budovy muzea. Vynaložili jsme mnoho energie kvýběru
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5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES
LIBEREC 22.-24. 6. 2012

Jaroslav Martykán, Jan Vereščák, Lidie Vajnerová, Lubor Lacina, Jiří Křížek (foto Petr Exner)
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liberec, 22. - 24.června 2012

Hana Velebná, Jan Vereščák, Zdeněk Velebný, Jiří Krejčík, Roman Klimeš, Jórg Majewski, Falko Schmidt,
Josef Hubka, Josef Walterstein, Jiří Eichler, Alfred Znamierovski, Viktor Plíhal, Karel Černý, Peter

Strašifták, Ladislav Hnát, Jaroslav Martykán, Petr Holas, Drahoslav Sivera, Milan Týma, Petr Exner,
Zbyšek Svoboda, Aleš Brožek, Vladimír Erban, Vladimír Liščák, Pavel Fojtík (foto Jan Vereščák jr.)

Viktor Lomancov (Ruské středisko vexilologie a heraldiky, Rusko), Zbyšek Svoboda, Aleš Brožek,
Ladislav Hnát, Alfred Znamierowski (Heraldicko-vexilologický institut, Polsko), Jaroslav Martykán,
Karel Černý a Jan Vereščák (foto Josef Hubka)
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odsouhlasení místa jejich umístění, ale nepodařilo se nám zajistit inanční prostředky na pořízení a instalaci. Posléze se ukázalo, že naše profesionální armáda již dávno není lidová, a tudíž její případné služby ve prospěch českého národního vexilologického kongresu jsou vyloučené. Byli jsme odmítnuti, i když jsme nabídli za to vojákům zaplatit. Naše vojsko totiž není na
slavnostní vztyčování vlajek cvičeno a v případě potřeby ho do Liberce jezdí provádět specialisté z Prahy.
Ubytování stravování jsme začali řešit formou výběrového řízení se zadáním námi požadovaných podmínek. Po prostudování cenových nabídek libereckých hotelů a ubytovacích zařízení (apo setření si potu z čela) jsme zvolili pro další spolupráci nově postavenou Střední odbornou školu v Liberci na Jablonecké ulici (dále jen SOŠ). Vstřícný personál, příjemný a klidný areál
školy, ubytování a stravování „pod jednou střechou“, ale i projednané kalkulace vyhovovaly našim potřebám. Se školní dílnou jsme také dohodli výrobu pěti vlajkových stožárů a pro zvýšení
motivace jsme přislíbili vyrobit pro SOŠ pět školních vlajek a jako bonus k 50. výročí založení
školy v květnu 2011 jsme natiskli transparent a vlajkovou výzdobu
jubileu.
Při svých jednáních jsme naráželi na nedostatek finančních prostředků v muzeu, škole, městě
i kraji. Poprvé v historii vexilologických kongresů jsme se proto pokusili využít veřejných grantových prostředků. Z vypsaných grantů jsme požádali o tři. Naše žádost o poskytnutí dotace
z kulturního fondu Statutárního města Liberec byla zamítnuta pro obrovský přetlak žadatelů.
Stejný osud potkal i náš pokus o získání dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2012 v Programu z rozhodnutí zastupitelstva a rady kraje. Jediného úspěchu jsme dosáhli u Libereckého
kraje v Programu podpory kultury v Libereckém kraji, který se zavázal poskytnout České vexilologické společnosti 20 tisíc korun na vydání sborníku přednášek z kongresu. Žádosti o granty
si pak vynutily další novinku v životě České vexilologické společnosti, a to zřízení bankovního
účtu, což bylo podmínkou získání grantu. Z nabídek šesti bankovních domů jsme vybrali a doporučili výboru ČVS uzavřít smlouvu o vedení bankovního účtu s FIO bankou, a. s. Poprvé tak
mohli účastníci kongresu zasílat kongresové poplatky na bankovní účet. Od zřízení účtu dne
20.března 2012 do července 2012 nestrhla banka z účtu ČVSani korunu zajeho vedení správu.
V zájmu zvýšení prestiže a mediálního zájmu jsme rovněž poprvé v historii vexilologických
kongresů nabídli převzetí záštity nad S. ČNVK hejtmanovi Libereckého kraje. Ten však nevyužil možnosti se zviditelnit a převzetí záštity postoupil své statutární náměstkyni Ing. Lidii Vajnerové, MBA, pověřené vedením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Tím se záštita dostala do rukou osoby, která se příprav kongresu od počátku aktivně účastnila. Za její pomoca podporují patří náš dík.
Poslední měsíce před kongresem intenzita příprav výrazně zesílila. Příprava a výroba vlajkové výzdoby pro muzeum a SOŠ, kontrola postupu prací při instalaci výstavy v muzeu, příprava
a výroba výstavního katalogu, úvodní slovo, ke kterému přispěl PhDr. Zbyšek Svoboda, dále zajištění autobusu a příprava poznávacího výletu a programu pro nečleny ČVS, kontrola ubytovacích prostor, projednání stravování a menu, zkouška vlajkových stožárů, příprava vernisáže a následného rautu, pozvánky na vernisáž, práce s médii, příprava tiskové konference, pozvání škol
k účasti na výstavě a sobotních kongresových přednášek, rezervace restaurace v Centru Babylon, příprava propagačních předmětů a dárků pro účastníky kongresu atd. — to všechno byly aktivity, na které se nesmělo zapomenout.
Konečně přišel pátek 22. června 2012 a začali se sjíždět účastníci 5. ČNVK. Jako první dorazil náš kolega ze Slovenska Drahoslav Sivera, který už v 9 hodin popíjel u nás ve firmě ranní
a
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kávu. Pro historii budiž zaznamenáno, že poslední dorazil v sobotu před večeří Viktor Lomancovs dcerou, kteří byli zároveň nejvzdálenějšími účastníky kongresu — přijeli až z ruského Orenburgu. Při prezenci obdržel každý účastník tašku s propagačními předměty města a kraje a jako
dárek lokální dukát „40 libereckých rytířů“. Celkem přijelo 33 účastníků (z toho šest žen), a to
z Česka (22), Slovenska (4), Německa (3), Ruska (2) a Polska (1); státní příslušnost jednoho
účastníka není možno jednoznačně stanovit.
Po ubytování v SOŠ jsme se přemístili do muzea, kde proběhla krátká tisková konference
a následná vernisáž výstavy „Prapory a vlajky ve sbírkách Severočeského muzea“. Vernisáž svou
účastí poctili i generální honorární konzul v Kanadě pan Jerry J. Jelinek, statutární náměstkyně
hejtmana paní Ing. Lidie Vajnerová a další osobnosti. Výstava se setkala se značným zájmem veřejnosti, médií, jakož i účastníků kongresu. Slavnostní vernisáž pak byla zakončena rautem v zajímavých prostorách knihovny Severočeského muzea.
Následovala podvečerní prohlídka centra Liberce, ve kterém právě probíhala akce „Den Libereckého kraje“. Páteční program pak byl zakončen neformálním posezením ve Staročeské
rychtě v Centru Babylon.
V sobotu 23. června 2012 po snídani došlo v areálu SOŠ ke slavnostnímu vztyčení kongresové vlajky. Po přivítání účastníků S. ČNVK předsedou ČVS Ing. Jaroslavem Martykánem jsme
odjeli pronajatým autobusem k pořízení společné fotografie. Poté se vexilologové přemístili do
vyzdobeného audiovizuálního sálu muzea. Za organizátory přivítal účastníky kongresu Ing. Jan
Vereščák, ředitel společnosti LIBEA,
r. o., jenž zároveň požádal přítomné o minutu ticha
kuctění památky zakladatele a čestného předsedy doc. RNDr. Ludvíka Muchy, CSc., zesnulého
krátce před kongresem.
Jednání 5. ČNVK pak zahájil předseda ČVS Ing. Jaroslav Martykán, který současně moderoval první blok tří přednášek. V něm nejprve pohovořil Ing. Petr Exner o udělování znaků a vlajek obcím v České republice v letech 1991-2011 a po něm Ing. Petr Holas o vlajkách v mezinárodních vztazích. Dalším referujícím byl PhDr. Zbyšek Svoboda zabýval se vznikem vexilologického názvosloví. Přestávku s občerstvením využil kurátor výstavy PhDr. Lubor Lacina k prezentaci dalšího vexilologického materiálu, který soustředil do knihovny a umožnil tak účastníkům kongresu shlédnout další zajímavé předměty z depozitáře muzea (např. kufr se skládací
žerdí a praporem).
Druhý blok přednášek moderoval Josef Hubka. Nejprve uvedl Ing. Aleše Brožka, který seznámil přítomné historií a podobou vlajek a praporů fotbalových klubů v Čechách před rokem 1918. Po něm vystoupil Mgr. Jiří Křížek s informací o vlajkoslávě na vstupním pavilonu
libereckého výstaviště v roce 1946 a Ing. Ladislav Hnát pohovořil o barvách a emblémech československých politických stran mezi roky 1938 a 1988. Po tomto bloku přednášek jsme se autobusem vrátili k obědu do SOŠ. Po obědě se skupina nečlenů ČVS a zahraničních hostů zúčastnila prohlídky Liberce, která zahrnovala komentovanou prohlídku obřadní síně radnice, divadla
F.X. Šaldy, nové krajské knihovny, Valdštejnských domků a dalších pamětihodností města. Členové ČVS pak ve 14 hodin zasedli k jednání 41. výroční členské schůze.
Po 16. hodině se obě skupiny opět spojily ke společnému poznávacímu výletu autobusem po
trase Liberec — Mníšek — Oldřichov v Hájích Raspenava — Hejnice — Lázně Libverda — Obří
sud — Hajniště — Frýdlant — Dětřichov — Albrechtice u Frýdlantu — Mníšek — Liberec. Naši hosté
tak mohli poznat Frýdlantský výběžek, kde před dvěma lety řádila ničivá povodeň. Hosty zaujala bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Hejnicích, výstavné Lázně Libverda i výletní místo
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Obří sud. V bazilice pak byly k vidění historické korouhve z doby Albrechta z Valdštejna, Gallasů a Clam-Gallasů, majitelů frýdlantského panství.
Náročný sobotní program uzavřel společenský večer se slavnostní večeří za účasti statutární
náměstkyně hejtmana Ing. L. Vajnerové, ředitele SOŠ PhDr. Milana Adamce a kurátora výstavy
PhDr. L. Laciny. Střední odborná škola se na večeru prezentovala módní přehlídkou šatů z dílen
školy. V průběhu večera vystoupil i předseda Německé vexilologické společnosti Jórg Majewski
s tlumočenou přednáškou o vlajkách Moskevské oblasti.
Součástí slavnostního večera bylo rovněž tradiční předávání různých forem ocenění z rukou předsedy ČVS. Při příležitosti 40 let existence České vexilologické společnosti jejich významného životního jubilea bylo Čestné členství za zvláštní zásluhy o rozvoj české vexilologie
a dlouholetou práci v ČVS uděleno PhDr. Zbyšku Svobodovi a Kongresové ocenění za zásluhy
o českou vexilologii Ing. Aleši Brožkovi. Čestnými uznáními za dlouholetou práci v ČVS byli
při příležitosti svých životních jubileí vyznamenáni Karel Černý, Ing. Petr Hlaváček, Ing. Ladislav Hnát, Ing. Jaroslav Martykán a RNDr. František Pícha. Za vzornou organizaci a podporu
5. ČNVK byl čestným uznáním oceněn jeho hlavní organizátor a ředitel LIBEA, s. r. o., Ing. Jan
Vereščák, zatímco Klubu přátel Žižkova bude na jeho nejbližší výroční schůzi předáno Čestné
uznání za dlouholetou podporu ČVS spolupráci s ním. Čestnou vlajku ČVS převzal i Viktor
Anatoljevič Lomancov za dlouholetou spolupráci Ruského střediska pro vexilologii a heraldiku
i jeho osobně
naší společností. Jako dárek a upomínku na liberecký kongres si všichni účastníci slavnostní večeře odnesli stojánek s kongresovým praporkem a praporkem hostitelského Liberce, který jim věnovala společnost LIBEA, s. r. o.
Celý program v neděli 24. června 2012 se již odehrával pouze v prostorách SOŠ. Po snídani
se účastníci kongresu sešli ve vyzdobené moderní sborovně školy ke třetímu bloku čtyř přednášek moderovanému Ing. Alešem Brožkem. Ten nejprve předal slovo Mgr. Pavlu Fojtíkovi, aby seznámil přítomné s vlajkou Dopravního podniku hlavního města Prahy, a poté Romanu Klimešovi, aby pohovořil o symbolech Střední Litvy užívaných vletech 1920 až 1922. Alfred Znamierowski poté předvedl typologii vlajek polské samosprávy a PhDr. Vladimír Liščák, CSc., ukázal
vyobrazení symbolů správních jednotek Tchaj-wanu, které se změnily v roce 2010.
Po přestávce s občerstvením pak navázal čtvrtý blok dalších pěti vystoupení za řízení
Ing. Petra Exnera. V něm nejprve přečetl Ing. J. Martykán referát nepřítomného Mgr. Martina Myšičky o korouhvích mosteckých cechů jejich symbolice a poté Viktor Lomancov pohovořil o znaku a vlajce města Buzuluku. Novinky ve státní a regionální vexilologii byly tématem vystoupení Josefa Hubky. Na závěr pojednal Ing. Aleš Brožek o životě Jindřicha a Jana
Trenkwalda, kteří na konci 19. století zhotovili přes 1500 praporů, a Mgr. Pavel Fojtík diskutoval o užívání vlajek při státním smutku a při pohřebních obřadech. Všechny přednášky budou
otištěny ve sborníku.
Před 13. hodinou uzavřel 5. ČNVK předseda ČVS Ing. Jaroslav Martykán a vydal pokyn ke
stažení kongresové vlajky. Po bohatém a chutném obědě se pak účastníci kongresu rozjeli do
svých domovů. Po celou dobu kongresu v Liberci svítilo a hřálo sluníčko. Věříme, že stejně prosluněné zůstanou i vzpomínky účastníků na S. český národní vexilologický kongres v Liberci.
Jeho organizátoři by chtěli poděkovat za spolupráci paní Ing. Lidii Vajnerové, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, primátorce statutárního města Liberce paní Bc. Martině Rosenbergové, Severočeskému muzeu a SOŠ v Liberci, jakož i výboru České vexilologické společnosti a všem účastníkům kongresu. s
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SUMMARY

The chief organizer describes preparations, the program and the course of the S* Czech National
Congress of Vexillology as well as difficulties he had to overcome. While the congress program will
be included to the Congress Proceedings, its material and financial ensuring, the organizational

coverage and negotiation with municipaland regional authorities ofboth the City ofLiberecand the
Liberec Region have been dealt in this article. Finally, both the city and region provided the organizer with a financial support and the Vice-Chair of the Liberec Region assumed the patronage over
the congress. Owing to their sponsorship, a few historical flags and banners depositedin the Museum
of North Bohemia could be made clean and repaired to be ready for a public exhibition that was
organized on the occasion of the congress. Furthermove, the regional authority contributed to the

printing ofthe Congress Proceedings.

=
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SYMBOLY 5. ČESKÉHO NÁRODNÍHO

VEXILOLOGICKÉHO KONGRESU
Vlajka 5. českého národního vexilologického kongresu navazuje na symboliku vlajek
předchozích kongresů, vztahující se jak k vexilologii, tak i místu konání.
List tvoří modrý žerdový klín sahající do poloviny délky listu, dvě zužující se
krokve, bílá a červená, a žluté vlající pole. Krokve vycházejí z první a druhé třetiny horního a dolního okraje listu a hroty dosahují do dvou třetin a pěti šestin délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Klín u žerdi svým tvarem i barvou odkazuje na českou
vlajku a symbolizuje, že se jedná o český národní kongres. Bílá zužující se krokev přiléhající ke klínu značí římskou číslovku V (5), odkazující na pořadové číslo kongresu,
červená představuje písmeno „V“ jako „vexilologie“. Žluté vlající pole tvarem připomíná písmeno „K“ jako „kongres“. List tak obsahuje české barvy, barvy České vexilologické společnosti, města Liberce i barvy FIAV. Každá barva přitom zabírá přesně čtvrtinu plochy listu.
Emblém kongresu je odvozen z podoby vlajkového listu, umístěného do tradičního
kruhového pole, které je orámováno černým opisem s texty „5. ČESKÝ NÁRODNÍ
VEXILOLOGICKÝ KONGRES“ nahoře a „LIBEREC 22.-24. 6. 2012“ dole, oddělenými hvězdičkami. Emblém kongresu existuje v barevném, šedém i pouze černo-bílém provedení. w Petr Exner

SUMMARY

Each congress displays its own flag and emblem designed by Mr Petr Exner —and so does
the fifth one. Their colours reflect to those of Czechia, Czech Vexillological Society, City of
Liberec and FIAV. The white chevron represents Roman number V (5), while the yellow field
resembles letter Kfor "kongres" (congress in Czech).
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PETR HoLaAs

ZPRÁVA Z 41. VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Letošní výroční členská schůze se po tříleté pauze opět konala v rámci Českého národního vexilologického kongresu, a to v sobotu 23. června 2012 v prostorách Střední odborné školy v Liberci. Schůze se zúčastnilo 21 členů, jeden člen se řádně omluvil. Na úvod byla zvolena návrhová komise ve složení Vladimír Erban a Milan Týma volební komise ve složení Karel Černý,
Mgr. Jiří Eichler a PhDr. Vladimír Liščák, CSc. Výbor současně odmítl snahu Romana Klimeše
vystupovat na schůzi jménem nepřítomných členů prostřednictvím plných mocí s tím, že to odporuje duchu stanov společnosti. Tento názor podpořil i kolega Mgr. Jiří Eichler, který je profesí
právník. Následně přednesl jednatel společnosti Ing. Petr Holas zprávu o činnosti společnosti
vuplynulém roce:
Mezi významné činnosti, které naplňují poslání společnosti a kterými se ČVS prezentuje
našich členů — Ing. P. Exnera, Mgr. P. Fojtíka a PhDr. Z. Svobody —
navenek, je působení
jako expertů v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. V roce 2011 projednali a doporučili k udělení 144 nových vlajek měst a obcí.
Naši experti podvýboru také podali předsedovi podvýboru návrh na vyhlášení Dne vlajky
30. března, nejlépe ke stému výročí vzniku vlajky. Dr. Svoboda zároveň doporučil osobně Generálnímu ředitelství České pošty vydání známky ke 100. výročí vzniku vlajky, což vedoucí
známkové tvorby přislíbil.
Důležitá je také osvětová práce členů ČVS. Karel Černý uspořádal dne 25. ledna 2011 devadesátiminutovou přednášku pro veřejnost na Magistrátu města Plzně s názvem O české vlajce
a nejen o ní. Roman Klimeš měl 9. listopadu 2011 přednášku pro členy ČGHS na téma Úvod do
vexilologie a souběžně se podílel na přípravě výstavy Heraldika a vexilologie ve dnech S. října až
2. listopadu v Galerii 14 na Černém mostě. PhDr. Zbyšek Svoboda měl 22. listopadu přednášku
pro Klub přátel Žižkova (KPŽ) o zvířatech na našich komunálních vlajkách a jako přídavek něco
vzpomínekna 30.a40.léta na Žižkově. Ing. Aleš Brožek měl tamtéž 8. listopadu přednášku o výzdobě Žižkova a Prahy prapory při císařské návštěvě před 110 lety a jako přídavek něco vzpomínek na 70. léta na Žižkově, kdy jsme zakládali Vexilologický klub jako paralelní klub ke KPŽ
vObvodním kulturním domě Prahy 3. Členové výboru také zodpověděli řadu dotazů týkajících
se používání vlajek, došlých na adresu společnosti.
Redakční radou a redakcí časopisu Živa byla dr. Z. Svobodovi udělena Cena Antonína Friče
za článek nejvýše hodnocený čtenáři v roce 2011 za seriál Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech. Ing. P. Exner pokračoval ve vydávání zpravodaje vexiINFO, stejně
jako Karel Černý, který v roce 2011 vydal jedno číslo svého „Zápisníku“. Nadále vycházela i monotematická čísla časopisu VExILoLoc kolegy J. Hubky. Ing. P. Exner a Mgr. P. Fojtík dále vypracovali na žádost společnosti LIBEA manuál pro použití liberecké městské vlajky. Ing. P. Exner pak přispěl do publikace Encyklopedie Hradce Králové heslem „Symboly města“ a Ing. A. Brožek do Historického kaleidoskopu 3/2011 statí o historii české vlajky.
V roce 2011 se dále rozvíjela i mezinárodní spolupráce, když se zástupci českých vexilologů
opětovně zúčastnili jarního zasedání Flag Institute v Londýně a v létě pak 24. mezinárodního
vexilologického kongresu v americkém Washingtonu vystoupili na nich s odbornými referáty.
Pokračovala i dlouhodobá spolupráce společnosti s firmami vyrábějícími vlajky — Soleta Signum, Interflag a LIBEA. Velmi aktivní spolupráce probíhá zejména se společností LIBEA, díky

a

tří

a

VEXILOLOGIE č.16S

3257

jejímž zástupcům v čele s Ing. J. Vereščákem jsme se mohli na kongresu v Liberci sejít. ČVS dále
spolupracuje se 4 tuzemskými a 18 zahraničními organizacemi formou výměny publikací osobními kontakty.
V roce 2011 vyšla opět čtyři čísla VEXILOLOGIE (č. 159-162) a anglicky psaná monografická
ročenka Vexilokontakt: Regional symbols of Russia, která obsahuje druhou část studie o regionálních symbolech v Rusku. Výbor ČVS se v roce 2011 sešel celkem na čtyřech řádných a jedné
mimořádné schůzi, činnost společnosti v období mezi schůzemi výboru
zajišťována pomocí
e-mailové komunikace. Česká vexilologická společnost měla k 31. prosinci 2011 celkem 107 individuálních členů (87 z ČR, 9 ze SRa 11 z ostatní ciziny) a 6 kolektivních členů z ČR. Počet kočlenů z ČR byl částečně kompenzován dvěma
lektivních členů tak klesl o jednoho. Úbytek
novými členy z ostatní ciziny.
Po přednesení zprávy o činnosti společnosti dostal slovo hospodář Mgr. Pavel Fojtík, který
přečetl zprávu o hospodaření vroce 2011 a návrh rozpočtu narok 2012. Revizní zprávu přednesl
revizor společnosti Ing. Ladislav Hnát. Následná diskuse se věnovala především otázkám popularizace a dalšího rozvoje české vexilologie. Ing. A. Brožek navrhl uspořádat archiv ČVS s využitím materiálů, které zůstaly v držení zesnulého čestného předsedy ČVS doc. Muchy. Po ukončení diskuse byla zahájena volba členů výboru a revizora na období 2012-2016. Samotné volbě
na návrh Romana Klimeše předcházelo představení jednotlivých kandidátů — sedmi členů dosavadního výboru, Romana Klimeše a Petera Strašiftáka.
Závěrem přijala čtyřicátá první výroční členská schůze následující usnesení:
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41. ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
wm

SCHVALUJE:
W
W
W
W

m

SCHVÁLILA:
W

m

W)

výbor České vexilologické společnosti na funkční období 2012-2016 ve složení
Aleš Brožek, Petr Exner, Pavel Fojtík, Petr Holas, Josef Hubka, Jaroslav Martykán
a Zbyšek Svoboda;
revizorem České vexilologické společnosti na funkční období 2012-2016
Ladislava Hnáta.

BERE NA VĚDOMÍ:
W

W

volbu výboru ČVS v počtu sedmi členů.

ZVOLILA:
HW)

W

výroční zprávu o činnosti České vexilologické společnosti v roce 2011;
zprávu o hospodaření České vexilologické společnosti za rok 2011;
rozpočet České vexilologické společnosti na rok 2012;
udělení čestného členství ČVS PhDr. Zbyšku Svobodovi.

zprávu revizora České vexilologické společnosti k hospodaření za rok 2011.

UKLÁDÁ VÝBORU ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI:
HW

W

Projednat ocenění donátorů ČVS na rok 2012;
Obrátit se na odborníky na vysokých školách, v archivech, galeriích, muzeích
a knihovnách při náboru nových členů.
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MALAWI

Ještě neuplynuly ani dva roky od 2. srpna 2010, kdy byla přijata státní vlajka Malawi tvořená
třemi vodorovnými pruhy, červeným, černým a zeleným, bílým sluncem uprostřed, a již došlo k další změně státní vlajky tohoto afrického státu. Po náhlé smrti prezidenta Bingu wa Muthariky dne S. dubna 2012, který změnu státní vlajky v roce 2010 mimo jiné prosazoval a také
schválil, usedla do prezidentského křesla jako úřadující prezident dne 7. dubna 2012 dosavadní
viceprezidentka Joyce Hilda Bandaová Lidové strany. Vláda prakticky okamžitě iniciovala návrhem zákona návrat ke státní vlajce, která byla zavedena při vyhlášení nezávislosti na Velké
Británii dne 6. července 1964. Jde o vlajku tvořenou třemi vodorovnými pruhy, černým, červeným a zeleným, s červeným vycházejícím sluncem s jedenatřiceti paprsky ve středu horního černého pruhu a s poměrem stran šířky k délce vlajkového listu 2:3. Opětovná změna je mimo jiné
odůvodňována tím, že nahrazení této unikátní, atraktivní a velmi dobře rozpoznatelné vlajky
vlajkou, která je velmi podobná jiným vlajkám, bylo chybou. Podle ministra spravedlnosti Ralpha Kasambary je „původní vlajka součástí svazku Malawi
VEXILOLOGIE č. 165, září 2012
s bojem za nezávislost a s historií země“. Dne 28. května
ZPRAVODAJ ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, 0. 5.
2012 Národní shromáždění (parlament) vládní návrh na
ISSN: 1211-2615
opětovnou změnu státní vlajky schválilo. Změna však naApREsa: Ing. Jaroslav Martykán,
bude účinnosti, až příslušný zákon podepíše prezidentka
Matúškova 14/796, 149 00 Praha 4
Bandaová. Podle posledních informací se tak dosud neE-mar: vexilologiedcentrum.cz
stalo. « Josef Hubka

s

z

Weg: www.vexilologie.cz
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http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18255188
http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/30/

malawi-vote-restore-sun-flag

«

http://www.nyasatimes.com/malawi/2012/05/28/

malawi-parliament-approves-to-revert-to-original-flag/

«
«*

http://www.vexilla-mundi.com/new.html
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NA SHLEDANOU V ROTTERDAMU!

Přestože do 25. mezinárodního vexilologického kongresu,
který se bude konat ve dnech 4.—10. srpna 2013 v nizozemském Rotterdamu, zbývá ještě necelý rok, registrovat se lze
už nyní, ato na stránkách www.nfc2013.com.
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