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This article brings the basic
information on the coming 26th ICV in
Sydney.

In 2013, an intention to create the
new flag of Fiji was published. This
procedure is running through this year
and twentythree presented proposals
were already selected in the first
round; the new flag should be chosen
from them. The National Flag
Committee
published
the
recommended symbols they should
be applied by the flag designers.
The
Union
of
People´s
Republics was proclaimed as the
confederation of the internationally
unrecognized people´s republics of
Donetsk and Luhansk (see Vexiinfo
Nos. 136 and 138) on 24 May 2014
and came to an end one year later. On
22 August 2014, the bills on the flag of
New Russia were presented and
specified a horizontal tricolour of WY
N as the flag of the confederation
whilst the flag charged with the St
Andrew´s cross was defined as the
War
Ensign.
Remaining
eight
Russianspeaking regions on the East
of Ukraine should also participated in
the confederation how it is evident
from the fact that also their flags were
already designed.

On 1 May 2015, the State
Secretary Cardinal Pietro Parolin
celebrated the Holy Mass during
which the Pope Francis inaugured and
blessed a new banner of his Swiss
guard. New model reflects the
personal change on the helm of the
guard as its new commander
Christoph Graf was installed on 7
February 2015. He is of Swiss origin,
born in 1961 at Pfaffnau, Switzerland.
The worldknown boys choir from
Hradec Královec is called Boni Pueri
and was founded in 1982. Its own flag
is in yellow colour with big cursive
letters B and P and a picture of the
Royal Crown in the upper fly, all violet.
Translated by JM

26 ICV SYDNEY 2015
26 ICV  Sydney Flag Congress  je setkání
vexilologù svìta které se koná v australském Sydney
v záøí roku 2015. Souèástí kongresu jsou pøednáky
na rùzná vexilologická témata, výstavy, exkurze do
míst souvisejících s vexilologiií a v neposlední øadì
také setkání s pøáteli a známými z minulých
vexilologických kongresù.
Neformální zahájení probìhne v nedìli 30. srpna.
Oficiální pøivítání probìhne pøi západu slunce na lodi
plující sydneyským pøístavem a vlajková pøehlídka
probìhne v parku nad pøístavem.
Celodenní autobusová exkurze do hlavního mìsta
Canberry se uskuteèní ve støedu a hlavním bodem
bude prohlídka Australian War Memorial a budovy
parlamentu proslulého vysokým vlajkovým stoárem.
Ètvrtek 3. záøí je Dnem australské vlajky a souèástí
kongresu je úèast na veøejných oslavách v Sydney.
Oficiální zakonèení kongresu probìhne v pátek pøi
slavnostní veèeøi v Royal Automobile Club of Australia.
Kongres uspoøádá australská vexilologická
spoleènost The Flag Society of Australia, která byla
zaloena v roce 1983 v Melbourne. Na kongres je
pøihláeno 43 úèastníkù, z toho 23 z Evropy a dva
z Èeské republiky zastupující Èeskou vexilologickou
spoleènost a Støedisko vexilologických informací.
Petr Exner
http://www.icv26.com.au/

SOUTÌ NA NOVOU VLAJKU FIDI
V
novoroèním
projevu v roce 2013
navrhl fidijský mini
sterský
pøedseda
Bainimarama zavede
ní nové státní vlajky.
Vlajka vznikne na
základì soutìe , která
bude uzavøena 11. øíj
na 2015 pøi pøíleitosti
45. výroèí získání ne
závislosti zemì.
Dne 9. èervna
bylo z více jak dvou
tisíc návrhù vybráno
tøiadvacet, které budou
dále posuzovány.
Výbor pro vznik
vlajky doporuèil svìtle
modrou barvu pro
zajitìní
kontinuity
s pøedchozí vlajkou,
doporuèil lutou a tma
vomodrou (slunce a
oceán) a èervenou jako
symbol síly fidijského
lidu. Dále pak symboly
slunce,
trojúhelníku,
hvìzd a èíslo tøi pøipo
mínající moc výkon
nou, soudní a zákono
dárnou a astné èíslo
sedm. Z dalích figur
byly výborem pøipome
nuty endemická kvìti
na tagimaucia, koko
sový oøech, elva,
kanoe drua a átek
tapa.
Petr Exner
http://portlandflag.org/2015/06/09/23finalistsfornewfijiflag/

NOVORUSKO
Novorusko (Новороссия – Союз народных республик,
Novorusko  Svaz lidových republik), konfederace vyhláená
spojením mezinárodnì neuznaných lidových republik, Donìcké
a Luhanské (viz vexi.info/136 a vexi.info/138) dne 24. kvìtna
2014 zanikla o rok pozdìji, kdy vedení samozvaných republik
upustilo od plánu na vytvoøení Novoruska. Po ruské anexi Krymu
Ruskem (vexi.info/132) se zdálo, e Rusko v èele s Putinem
bude podporovat vznik tohoto státního útvaru zahrnujícího
ruskojazyèné regiony Ukrajiny. Po jednání Ukrajiny a Ruska
spolu s Nìmeckem a Francií v bìloruském Minsku podpora
ustala a pøedstavitelé Novoruska rozhodli o ukonèení
èinnosti konfederace.
Konfederace mìla své symboly. První po
uívanou vlajkou byl jeden z 11 návrhù na vlajku 
èervená vlajka s modrým, bíle lemovaným ondøejským
køíem. Dne 22. srpna 2014 byly pøedloeny zákony o
vlajkách Novoruska. Vlajkou Novoruska je podle nich
vodorovná bílolutoèerná trikolora a vlajka s
ondøejským køíem se stane vlajkou ozbrojených sil.
Na vlajkách se nìkdy umisuje znak Novoruska
vycházející ze znaku Ruska.
Souèástmi konfederace se mìlo stát i ostatních
osm ruskojazyèných oblastí na východì Ukrajiny. O
tomto plánu a jeho propagandistickém zajitìní svìdèí prodej vlajek vech osmi
oblastí, by nìkteré z nich nikdy zøejmì ani formálnì nevznikly.
Petr Exner
ru.wikipedia.org, Флаг Новороссии
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/370032ukrajinstiseparatistesevzdaliplanunavytvoreni
novoruska.html
http://atributia.ru/catalog/Новороссия

PRAPOR PAPESKÉ VÝCARSKÉ GARDY
Prapor papeské výcarské gardy se mìní pøi
kadé zmìnì papee nebo velitele gardy. Od roku
1913 má prapor standardní podobu ètvercového
listu o stranì 2,2 m s bílým støedovým køíem.
V horním vlajícím a dolním erïovém poli jsou
pruhy v barvách gardy, v dolním vlajícím poli znak
papee Julia II, který gardu 22. ledna 1506 zaloil.
Horní erïové pole je vyhrazeno znaku aktuálního
papee a ve støedu listu je kruhové pole se znakem
aktuálního velitele gardy.
1. kvìtna 2015 státní tajemník kardinál Pietro
Parolin celebroval mi pøi které byl papeem
Frantikem inaugurován a poehnán nový prapor
jeho výcarské gardy, který reflektuje zmìnu na
postu velitele gardy, jím se stal 7. února 2015
Christoph Graf, výcar narozený v roce 1961 v
Pfaffnau ve výcarsku.
Petr Exner
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Svìtoznámý chlapecký
pìvecký sbor z Hradce
Králové  Boni Pueri byl
zaloen v roce 1982. Boni
pueri je poèetìlý latinský
název znamenající Dobøí
chlapci.
Od konce roku 2014
pøipravuje na vystoupení ve
zrekonstruovaných prosto
rách bývalé generálské
budovy z èasù, kdy Hradec
Králové byl pevnostním
mìstem.

http://www.crwflags.com/fotw/flags/vaswiss.html#sgfran
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsk%C3%A1_garda
http://www.news.va/en/news/popefrancisattendsswissguardflag
ceremony

Prapor papeské výcarské gardy se znakem papee Frantika a
znakem velitele gardy Christopha Grafa uprostøed vavøínového vìnce
(viz detail vpravo).

Èlen FIAV od roku 2003  Member of FIAV since 2003
Cena VEXILON 2005  VEXILON Award 2005
Petr Exner
Havlíèkova 294
500 02 Hradec Králové
Czech Republic
email: petr.exner@centrum.cz
website: http://www.vexi.info

Na prùèelí budovy Boni
Pueri (kde sílí BONI PUERI
 základní umìlecká kola)
je kromì vlajek Hradce
Králové a Evropské unie
vyvìena také vlajka sboru
Boni Pueri. Tvoøí ji lutý list
s velkými psacími písmeny
B a P a s kresbou královské
koruny v horním cípu, ve
fialové barvy.
pex

