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BUDE MÍT NOVÝ ZÉLAND NOVOU VLAJKU?
The five designs of total
10,292 entries of the public
competition for a new national
flag were selected by the Flag
Consideration Committee and
put forth the first referendum held
at the turn of November and
December 2015. The second
referendum in March 2016 will
decide between the winning
model and the present flag.

TOn 3 July 2015, the 12th
General Assembly of the
Unrepresented Nations and
Peoples Organization admitted a
new member  Kelc´h An Daet
(KAD) representing Brittany. The
association displays a traditional
national flag of the Bretons.

In 2001, the Nobel Peace
Prize was given to UNO for its
efforts to promote human rights
and overcome various conflicts in
the world. The article depictes the
UNO flag and brings a photo of
the flag exhibited in the New York
seat of the UNO.

Flags of Northamptonshire
and Exmoore counties as
introduced to the UK Flag
Registry and practical use in
2014 have been dealt in this
article.
Flag of the Children and
Youth Centre have been dealt in
this article.

Translated by JM

Poprvé v historii budou moci vichni
novozélanïané rozhodovat o své vlajce. Do
16. èervence 2015 mohli posílat své návrhy do
soutìe. Z více jak 10 000 návrhù byla v prvním kole
vybrána ètyøicítka návrhù, z ní pak komise pod
vedením prof. Johna Burrowse vybrala ètyøi návrhy
pro první referendum, které probìhne mezi
20. listopadem a 11. prosincem 2015. Na základì
tlaku veøejnosti byl pøidán jetì pátý návrh zvaný Red
Peak (na obrázku druhý zleva) a tak o postup do
druhého referenda, které probìhne mezi tøetím a
ètyøiadvacátým bøeznem 2016 bude bojovat pìt
návrhù. Vítìzný návrh bude v druhém referendu stát
proti stávající vlajce Nového Zélandu.

Návrh oznaèovaný jako
pochází od Alofi Kantera, návrh
od
Andrewa Fyfe, návrhy
a
od Kyle
Lockwooda a koneènì pátý
od Arona
Dustina.
Kapraï je ji více jak 150 let ikonou Nového
Zealandu, koru znamená pro Maory v symbol stvoøení
a vychází z tvaru nerozvinutého listu kapradì, barvy a
tvary pátého návrhu vychází z prvkù novozélandské
kultury a také cíp hvìzdy ze souèasné vlajky Nového
Zélandu.
pex
www.govt.nz

NOVÝ ÈLEN UNPO  BRITTANY
Na 12. generálním shromádìní UNPO (Unrepresented Nations and
Peoples Organization) byl dne 3. èervence 2015 pøijat nový èlen UNPO  Kelc´h An
Daet (KAD) zastupující Bretaò (Bretagne, Brittany, Breizh).
Bretaò je historická provincie na západì Francie zabírající prakticky celý
Bretaòský poloostrov. V souèasné dobì je oblast jedním z francouzských regionù.
Souèástí Francie se stala koncem 15. století a od té doby pociuje ztátu jazykové
a kulturní svébytnosti. Organizace KAD byla zaloena 31. bøezna 2012 v Quimperu
a klade si za cíl obnovit jistou formu autonomie cestou obnovení bretaòského
parlamentu (Kelc´h An Daet znamená Parlamentní kruh). KAD plánuje volby do
provizorního bretaòského parlamentu na listopad 2016 a vìøí, e na základì jejich
výsledkù bude zformována Státní rada (Council of State).
KAD pouívá emblém, jeho ústøedním
motivem je historický erb provincie doplnìný pìti
barevnými segmenty ve tvaru pùlmìsíce a
tradièní bretaòskou vlajku. Tu vytvoøil v roce 1923
Morvan Marchal, èlen nacionalistického hnutí
Breizh Atao kombinací znaku mìsta Rennes a
americké èi øecké vlajky. Vlajku tak tvoøí devìt
vodorovných pruhù, støídavì èerných a bílých a
bílý hermelínový kanton s jedenácti (4, 3, 4)
èernými hranostajími ocásky.
30. èervna 1997 Regionální rada Bretanì
zavedla moderní podobu hranostajích ocáskù.
Petr Exner
www.unpo.org
www.parlementdebretagne.org
internetové stránky FOTW

pùvodní varianta vlajky

podoba od roku 1997

NPP 2001

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODÙ

V roce 2001 získala Nobelovu cenu míru Organizace spojených národù za
snahu o prosazování lidských práv a potlaèování konfliktù ve svìtì.
Souèasná podoba vlajky OSN byla pøijata 20. øíjna 1947 rezolucí generálního
shromádìní è. 167(II). United Nations Flag. Publikace The United Nations Flag
Code and Regulations uvádí, e vlajku tvoøí modrý list o pomìru stran 2 : 3 nebo
3 : 5 s bílým emblémem OSN ve støedu listu. Výka emblému je poloviny íøky listu
vlajky.
Emblém organizace byl schválen 7. prosince 1946 a tvoøí jej zjednoduená
mapa svìta v azimutální ekvidistantní projekci se severním pólem ve støedu a
dosahující do 60° j. ., která má zakresleny siluety vech obydlených kontinentù.
Kolem jsou dvì olivové ratolesti symbolizující mír.
Autorem emblému je Donal McLaughlin, architekt a grafický
designer a emblém byl prvotnì vytvoøen jako klopový odznak pro
konferenci v San Franciscu v èervnu 1945, kde byla podepsána
Charta OSN. Emblém mìl pùvodnì mapu sahající jen do 40° j. .
Dne 7. prosince 1946 byl emblém modifikován do souèasné
podoby.
Petr Exner
Fact sheet: UN emblem and flag
http://www.worldculturepictorial.com/blog/archive/all/2015/10/24

Originál vlajky vystavený v hale budovy OSN v New Yorku.
Exponát nese popisku FALLEN IN THE CAUSE OF PEACE.
foto Petr Exner, 2011

NOVÉ VLAJKY ANGLICKÝCH HRABSTVÍ (2014)

VLAJKY NAD HRADCEM
30

S datem pøijetí v roce 2014 jsou ve vlajkovém
registru Spojeného království dva záznamy 
Northamptonshire (11. záøí 2014) a Exmoore (29.
øíjna 2014).

Katanová vlajka hrabství Northamptonshire
nese lutý, èernì lemovaný køí symbolizující
køiovatku obchodních tras. Katanová a lutá jsou
barvy hrabství odvozené od barev kriketového
týmu, èerná symbolizuje koedìlný prùmysl. Rùe
je tradièním symbolem a pøipomíná rèení the rose
of the shires, její nový design byl vytvoøen proto,
aby se vlajka odliila od dalích vlajek anglických
hrabství, na kterých je figura rùe rovnì pouita.
Vlajka byla poprvé vztyèena 25. øíjna 2014 v
Northamptonu.

Zelený, fialový a bílé pruhy symbolizují
Exmoore jako místo, kde se moøe stýká se
skalami, vøesoviti a lesy. Divoèina je znázornìna
jelení hlavou. Bílá hvìzda a modrý list pøipomínají,
e Exmoore byl první oblastí v Evropì, která
získala oznaèení Oblast tmavé oblohy (Dark Sky
Reserve). Vlajka byla poprvé vztyèena 29. øíjna
2014 v Mineheadu.
pex
http://www.flaginstitute.org/wp/flags/northamptonshire/
http://www.flaginstitute.org/wp/flags/exmoor/
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Dùm dìtí a mládee
v Hradci Králové vznikl v
roce 1989 z Domu
pionýrù. Do sítì kol byl
zaøazen v roce 1994.
Nynìjí celková kapacita
dìtí a mládee v pra
videlné zájmové èinnosti
je 3 000 osob ve 200
zájmových útvarech.

Dùm dìtí a mládee
Hradec Králové vyvì
uje na své budovì v
Rautenkrancovì
ulici
zcela
nevexilologický
prapor s logem a nápisy.
Základem je modrý
list s bílým logem DDM
(dìtské tváøe s opisem
nahoøe
a
dole
a
vyobrazení hradeckých
vìí). V opisu nad logem
je text
a pod logem nápis
.
pex

