
This  specialized  body  of  the
Czech Parliament met threetimes
on  plenary  sessions  in  2017.  It
recommended  granting  of  111
arms  and  127  flags  to  127
communes of the Czech Republic

On  25  October  2012  ,  the
newest  province  of  Indonesia
known  as  North  Kalimantan  was
separated  from  the  current  West
Kalimantan  province.  The  article
informs  about  meaning  of  the
province´s arms and flag.

New  members  of  the
Unrepresented  Nations  and
Peoples  Organization  (The
Democratic  Foundation  of
Chameria, Homeland Study Group
Foundation  and  Alliance  for
Independent  Madhesh)  and  their
flags are presented in the article.

Libea  Inc.  manufactured  a
special national  flag of  the Czech
Republic  on  the  ocassion  of  the
100th  anniversary  of
Czechoslovakia;  its  dimensions
are 12 x 18 metres.

The  latest  volume  of  the
Vexillological  Lexicon  �  The
communal  flags  of  the  Czech
Republic  (2017) was published  in
February  2018.  It  contains
overview and pictures  of 127 new
communal flags adopted in 2017.

A  new  series  of  our  journal
starts with the flags of the capitals
of Czechia and Slovakia.
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Podvýbor pro heraldiku a vexilologii PS PÈR
se v roce 2017 se�el na tøech zasedáních. Projednal
a k udìlení doporuèil 111 znakù a 127 vlajek pro 129
obcí. Na tøetím a závìreèném zasedání v 7. volebním
období  parlamentu  dne  4.  øíjna  2017  projednával
pouze blazony historických znakù mìst.

V  roce  2017  probìhla  tøi  udílení,  pøièem�  na
prvním,  dne  14.  února  2017,  byly  udìleny  znaky  a
vlajky  obcím,  které  byly
projednány v roce 2016.

Èinnost  podvýboru
byla  ukonèena  a  novì
zvolený  parlament  musí
ustavit  podvýbor  pro
heraldiku a vexilologii pro 8.
volební období.

 Petr Exner

PODVÝBOR  PRO  HERALDIKU
A  VEXILOLOGII  V  ROCE  2017



Indonésii tvoøí 34 provincií na více jak sedmnácti tisících ostrovù. Kalimantan
je indonéský název pro tøetí nejvìt�í ostrov svìta, Borneo, nìkdy pou�ívaný jen pro
jeho  ji�ní  indonéskou  èást.  Na  severní  èásti  ostrova  se  rozkládají  malajsijské
provincie Sarawak a Sabah a sultanát Brunej. Indonéská èást ostrova se dìlila do
roku  2012  na  ètyøi  provincie  �  Západní  Kalimantan,  Centrální  Kalimantan,  Ji�ní
Kalimantan a Východní Kalimantan. 25. øíjna 2012 se od Západního Kalimantanu
oddìlila  jeho  severní  èást  pod  jménem  Severní  Kalimantan  (Kalimantan  Utara)
s hlavním mìstem Tanjung Selor a stala se tak nejnovìj�í provincií Indonésie.

Jako  v�echny  ostatní  provincie  Indonésie má Severní  Kalimantan  znak  a
vlajku. Na stránkách oficiálního provinèního portálu je podrobný výklad symboliky
znaku.  Znak  má  devìt  základních  symbolù  �  (1)  nápis  KALIMANTAN  UTARA
(Severní  Kalimantan),  (2)  hvìzdu  symbolizující  hvìzdu  V�emohoucího,  (3)
èervenobílá hranièní brána znaèí, �e provincie je na hranici Indonésie, (4) dajacký
�tít s maèetou a o�tìpem odkazuje na kulturu lidí provincie, (5) klas rý�e a vìtvièka
bavlníku symbolizují prosperitu, která je cílem celé komunity, (6) moøe symbolizuje
pøírodní  zdroje  a  jeho  vlny  dynamiku  �ivota,  (7)  ètyøi  vlny  pøedstavují  ètyøi  øeky
spojující  obyvatele  vnitrozemí  s  pobøe�ím,  (8)  nápis  BENUANTA  je  mottem
provincie, která musí být budována a øízena pro prospìch jejího lidu a (9) tvar �títu,
s  pìti  zlomy  na  obvodu,  které  symbolizují  státní  filosofii  Panèa  �íla    pìt  zásad
pøevzatých z buddhismu.

Bílá  barva  znaku  symbolizuje  èistotu,  upøímnost,  èestnost,  modrá  barva
krásu,  prosperitu,  mír,  dùstojnost,  zelená  barva  plodnost,  prosperitu,  oddanost,
uzdravení, èerná barva pevnost, ochranu, osobnost, èervená barva odvahu, sílu a
�lutá barva pøedstavuje slávu, majestátnost a úspìch.

Vlajku provincie tvoøí �lutý list s provinèním znakem uprostøed.

Petr Exner

https://kaltaraprov.go.id/upload/tiny/tiny_20180228063520.JPG
https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_Kalimantan_Utara

SEVERNÍ  KALIMANTAN  (INDONÉSIE)



Muslim�tí  Chamové  jsou  albánsky
hovoøící  etnikum    �ijící  na  jihu  Albánie  a
severozápadì  Øecka.  Vìt�ina  území  jimi
obývaného pøipadla v roce 1913 Øecku a èást
obyvatel byla  roku 1923 pøesunuta do Turecka.
Chamy  v  UNPO  representuje  Chamerijská
demokratická  nadace  (The  Democratic
Foundation  of  Chameria)  od  èervna  2017  a
usiluje  o  uznání  a  ochranu  mezinárodního
spoleèenství,  jako�  i  o  dodr�ování  lidských,
politických a kulturních práv.. Republika Chamerie deklarovala nezávislost 30. øíjna
2016 a pou�ívá  vlajku odvozenou od albánské pøidáním korunovaného znaku s
vlkem (?).

Území bývalé nìmecké kolonie Togoland
bylo  po  1.  sv.  válce  vyhlá�eno  mandátním
Spoleèností  národù  a  po  2.  sv.  válce
poruèenským územím v britské a  francouzské
správì. Západní èást pod britskou správou byla
pozdìji  pøipojena  ke  Ghanì.  Hnutí  za
sebeurèení, nezávislost a oddìlení od Ghany v
UNPO  reprezenuje  Homeland  Study  Group  Foundation,  které  se  stalo  èlenem
UNPO 14. øíjna 2017. Byl také vytvoøen návrh na vlajku Západního Toga.

Madeshové  jsou  obyvatelé  jihonepálské
subtropické  oblasti  Terai  u  hranic  s  Indií.
Východní  oblast  byla  pøedána  Nepálu
Východoindickou  spoleèností  v  letech  1816,  a
západní v roce 1860. Od té doby je region Terai
diskriminován nepálskou vládou a   Aliance za
nezávislost  Madheshe  (Alliance  for
Independent Madhesh), která je èlenem UNPO
od 14. øíjna 2017, má v úmyslu ukonèit diskriminaci Madheshù a odsoudit pou�ívání
násilí k potlaèení základních práv.

Petr Exner

NOVÍ  ÈLENOVÉ  UNPO



(ÈESKO)

Vlajka  Prahy  byla
vytvoøena  pra�ským
archiváøem  J.  Emlerem
na �ádost mìstské rady
v roce 1886. Barvy vlajky
jsou odvozeny ze znaku
mìsta  ve  kterém  je    na
èerveném  �títì  zlatá
hradba a vì�e.

(SLOVENSKO)

Stejnì jako u hlavního
mìsta Èeska  jsou barvy
vlajky  odvozeny  ze
znaku    z  roku  1436  
støíbrná hradba se tøemi
vì�emi  na  èerveném
�títì.  Vlajka  je  zapsána
do Heraldického registru
Slovenskej  republiky
pod èíslem B6/91.
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VLAJKY  HLAVNÍCH  MÌST
1NEJVÌT�Í  VLAJKA  ÈR

Ke  100.  výroèí  zalo�ení  Èeskoslovenska
vyrobila Libea, s. r. o. státní vlajku Èeské republiky
o  rozmìrech 1211 x 1806 centimetrù, co� vytváøí
plochu 218,7 metrù èvereèních. Vlajka vá�í 24,9 kg.

18. 1. 2018 byla zapsána do Èeské databanky
rekordù jako nejvìt�í vlajka Èeské republiky.

podle tiskové zprávy fy Libea, s.r.o.

V  únoru  2018  vy�el  dal�í  díl  Vexilologického
lexikonu   Vlajky obcí ÈR  (2017), který obsahuje
pøehled stosedmadvaceti nových vlajek udìlených
v  roce  2017 mìstùm, mìstysùm a  obcím Èeské
republiky.

V  textové  èásti  jsou
chronologicky uvedeny ofi
ciální popisy  vlajek s uve
dením data  a èísla rozhod
nutí  pøedsedy  Poslanecké
snìmovny  PÈR  s  èerno
bílými  pérovkami  a  v  pøí
loze  jsou v�echny udìlené
vlajky vyobrazeny barevnì
a  uspoøádány  abecednì
podle názvu obce.
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