
for the 7th tenure of the House of
Deputies of the Czech Parliament was
set  up  on  23.01.2014  and  its  first
meeting  took  part  on  26.02.2014;  it
dealt  28  requests  and  25  of  them
recommended for granting.

On  11.03.2014  in  a  speech  at
Wellington's  Victoria  University
Premier  John  Key  (National  Party)
announced  his  intention  to  adopt  a
new  flag  for  New  Zealand.  Although
he  prefers  a  black  flag  with  a  white
"Silver  Fern"  twig,  he  also  admitted
that  referendum  would  support
preserving of the current model.

A  military  annexation  of  the
Ukrainian  peninsula  Crimea  was
immediately  reflected  in  the
administrative  division  of  Russia.
Within a  few days,  two new subjects
emerged  the Republic of Crimea and
Sevastopol  as  the  city  of  federal
importance.  The  Republic  of  Crimea
entered the federation with the
current symbols.

In  cooperation  with  David
Prothero,  the  President  Malcolm
Farrow OBE FCMI of the Flag Institute
compiled a more than hundred pages
comprising publication on the present
British  Ensigns  charged  with  the
Union  Jack;  a  separate  appendix
presents all approved burgees derived
and  historical  British  Ensigns
displayed  by  the  states  of  the
Commonwealth  or British  colonies  in
the past.

This  part  of  series  deals  heraldic
figure of a mushroom.

Translated by JM

Sedmé  volební  období  Poslanecké  snìmovny
Parlamentu Èeské republiky zaèalo 26. øíjna 2013, po
pøedèasných  volbách  do  Poslanecké  snìmovny
Parlamentu Èeské republiky.

S  novým  slo�ením  snìmovny  bylo  podle
jednacího  øádu  PS  PÈR
nutno znovu ustavit výbory
a  jejich  podvýbory.
Podvýbor  pro  heraldiku  a
vexilologii  byl  ustaven
usnesením  è.  14  výboru
pro vìdu, vzdìlání, kulturu,
mláde�  a  tìlovýchovu  ze
tøetí schùze dne 23.  ledna
2014.  Tého�  dne  byl
pøedsedou  podvýboru
zvolen poslanec Vítìzslav Jandák    (ÈSSD) a èleny
výboru poslanci Augustin Karel Andrle Sylora (Úsvit)
a Zdenìk Bezecný (TOP09). Dodateènì byl dne 27.
února 2014 zvolen èlenem podvýboru Jeroným Tejc
(ÈSSD).

První schùze podvýboru probìhla 26. února 2014
v budovì Poslanecké snìmovny parlamentu v Praze.
Byli  na  ni  schváleni  èlenové  expertní  skupiny  ve
slo�ení  Petr  Exner,  Pavel  Fojtík,  Jakub  Hrdlièka,
Karel  Müller,  Zby�ek  Svoboda,  Ivan  �tarha  a  Jan
�upaniè.

Na schùzi bylo projednáno 28 �ádostí a z nich 25
doporuèeno k udìlení.

Petr Exner
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MINISTERSKÝ  PØEDSEDA  NOVÉHO  ZÉLANDU  CHCE  NOVOU  VLAJKU

Novozélandský ministerský pøedseda John Key (National Party) pronesl 11.
bøezna  2014  na  Victoria  University  of  Wellington  (NZ)  øeè  ve  které  se  zabýval
mo�ností vzniku nové vlajky pro Nový Zéland. Ta souèasná byla oficiálnì zavedena
6. prosince 1902.

My�lenka na novou vlajku státu není zdaleka nová. Jeden z prvních návrhù
pøedstavil ji� v roce 1967 Clark Titman. Návrh byl zjevnì ohlasem na tehdy novou
podobu  kanadské  vlajky,  která  v  roce  1965  nahradila  vlajku  s  Union  Jackem
v kantonu vlajkou s javorovým listem. V roce 1979 se objevil návrh na vlajku s bílým
kapraïovým  listem na èerném podkladì. Kapraï (Cyathea dealbata)  je souèástí
Maorských legend. Zaèátkem osmdesátých let dvacátého století se zaèal objevovat
vlajka s motivem koru (korukouwhaiwhai) symbolizující zakroucený konec mladého
kapraïového  listu.  Charakteristickou  podobu  této  vlajky  vytvoøil  Friedensreich
Hundertwasser, který v té dobì �il na severním ostrovì. V roce 1989 se výzva na
vytvoøení  nové  vlajky  pro Nový  Zéland  projednávala  na  konferenci  tehdy  vládní
Labour Party, ale nakonec byla zamítnuta. Na zaèátku tisíciletí byly názory obyvatel
na zavedení nové vlajky spí�e zamítavé.

Ve svém projevu ministerský pøedseda pøipomenul výroèí prvního bojového
nasazení  novozélandských vojákù pod souèasnou vlajkou u Gallipoli v roce 1915,
které se ka�doroènì pøipomíná státním svátkem 25. dubna (ANZAC Day) a vyjádøil
názor, �e souèasná vlajka vzniklá na sklonku 19. století symbolizuje koloniální a
postkoloniální èas, který ji� ode�el a je èas udìlat kroky k vytvoøení nové snadno
identifikovatelné novozélandské vlajky vyjadøující svébytnost podobnì jako to døíve
uskuteènila Kanada. Nicménì pøedpokládá zachování èlenství v Commonwealthu.
Navrhl  zøízení  komise  napøíè  stranami  zastoupenými  v  parlamentu  a  s  úèastí
veøejnosti  pøi  vytváøení nové vlajky. Aèkoliv podle zákona staèí  ke zmìnì vlajky
prostá  vìt�ina  v  parlamentu,  ministerský  pøedseda  chce  zmìnit  vlajku
prostøednictvím referenda. Mìlo by se konat pøed rokem 2017, aby nezasahovalo
do  plánovaných  parlamentních  voleb.  Aè  sám  preferuje  èernou  vlajku
s kapraïovým listem, pøipou�tí i mo�nost, �e referendum se pøikloní k zachování
stávající vlajky.

pex
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Vojenská  anexe  ukrajinského
poloostrova  Krym  se  vzápìtí  projevila
ve  zmìnì  administrativního  èlenìní
Ruské  federace.  Bìhem  nìkolika  dní
vznikly  dva  nové  subjekty  RF  �
Republika  Krym  a  mìsto  federálního
významu Sevastopol, které dohromady
tvoøí  nový  federální  okruh,  Krymský
federální okruh.

Vlajky obou nových subjektù RF
byly pou�ity pøi podpisu dohody o jejich pøipojení k RF.

Proto�e Republika Krym pøejala  do pøijetí  nové ústavy ústavu Autonomní
republiky Krym (ARK) zùstala zachována i její symbolika, v�eobecnì na Ukrajinì
pova�ována za proruskou.

Znak  ARK  byl  zaveden  zákonem  �O  znaku
Autonomní  republiky  Krym�  schválený  Nejvy��í  radou
ARK dne 21. dubna 1999. Znak tvoøí èervený  varja�ský
�tít se støíbrným gryfem dr�ícím v pravé tlapì otevøenou
støíbrnou  lasturu  s  modrou  perlou.  Nad  �títem  zlaté
vycházející slunce, po stranách bílé sloupy dole spojené
modrobíločervenou stuhou s nápisem ПРОЦВЕТАНИЕ
В ЕДИНСТВЕ (rozkvět v jednotě). Gryf je tradiční figurou
severního  èernomoøí,  byl  symbolem  øeckého Chersonu.
Ve znaku pøedstavuje ochránce mladé republiky. Èervená
barva pøedstavuje heroické a dramatické osudy obyvatel
poloostrova. Perla symbolizuje jedineènost
Krymu, sloupy pøipomínají dávné civilizace
na  poloostrovì  a  slunce  symbolizuje
obrodu a rozkvìt.

Vlajka  ARK  byla  zavedena  tého�
dne jako znak. Tvoøí ji tøi vodorovné pruhy,
modrý, bílý a èervený v pomìru 1 : 4 : 1.
Pomìr �íøky k délce listu je 1 : 2.

 Petr Exner
ПОЛОЖЕНИЕ  о  Гербе  Автономной  Республики  Крым  N  4562/99  ze  dne  21.  dubna  1999,

http://www.rada.crimea.ua/symbolsofark/gerb/poloj
ПОЛОЖЕНИЕ  о  Флаге  Автономной  Республики  Крым  N  4572/99  ze  dne  21.  dubna  1999,

http://www.rada.crimea.ua/symbolsofark/flag/polojenie
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Figura  houby  pøedsta
vuje  nadzemní,  viditelnou
èást  houby  skládající  se  z
tøenì (nohy) a klobouku.

Na  vlajkách  obcí  se  v
souèasné  dobì    vyskytují
pouze  tøi  typy  hub    høib,
høibsatan  a  václavka  a
nejèastìji  slou�í  jako
mluvící znamení.

Barvy  figury  jsou  vìt�inou
odvozeny  od  pøirozených
barev.

Petr Exner

Vr�ovice  (LN),
Václavy  (RA),  Høibiny
Ledská (RK).

Prezident  britského  Flag  Institute  Malcom
Farrow  OBE  FCMI  sestavil  ve  spolupráci  s
Davidem  Protherem  více  jak  stostránkovou
publikaci s dlouhým názvem THE COLOURS OF
THE  FLEET,  BRITISH  &  BRITISH  DERIVED
ENSIGNS  ~  THE  MOST  COMPREHENSIVE
WORLDWIDE  LIST  OF  ALL  FLAGS  AND
ENSIGNS, PAST AND PRESENT, WHICH BEAR
THE UNION FLAG IN THE CANTON.

Publikace je rozdìlena do ètyø kapitol. První
kapitola  podává  základní  informaci  o  vlajkách  a
poskytuje  pøehled  o  rozdìlení  vlajek  do
jednotlivých  kategorií  v  publikaci  uvedených.
Jádrem  publikace  je  druhá  kapitola  týkající  se
souèasných  britských  námoøních  vlajek  (British
Ensigns), které nesou Union Jack a v samostatné
pøíloze  i  schválených  odvozených  vlajek
jachtklubù. Tøetí kapitola je vìnována historickým
britským námoøním vlajkám u�ívaných kdysi státy
Commonwealthu èi kolonií. Ve ètvrté kapitole jsou
uveøejnìny královské výnosy ze dne 1. ledna 1801
o pou�ití tìchto vlajek na obchodních lodích a také
jeho doplnìní ze dne 16. bøezna 1964.

Celkem jsou v publikaci uvedeny informace
týkající se 201 vlajek s Union Jackem (z toho 66
vlajek  jachetních  klubù)  v  souèasnosti  pou�í
vaných  a  465  vlajek  historických  (zde  se  podle
autora  jedná  zcela  jistì  o  neúplný  pøehled).
Publikace  neobsahuje  vyobrazení  vlajek  ani
rejstøíky a pøehled pramenù.

Je  to  aktualizované  vydání  publikace,  která
poprvé vy�la v roce 1994. Toto vydání má vroèení
2010 a nyní je mo�no jej stáhnout ve formátu pdf
ze stránek Flag  Institutu na adrese uvedené pod
èlánkem.

pex

http://www.flaginstitute.org/pdfs/the_colours_of_the_fleet.pdf
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