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An article informs about
three days lasting confe
rence held in the Georgian
city of Mestia within Septem
ber. There were heraldists
and vexillologists from six
countries Czechia including
present there.
The United Nations Inter
national Children´s Emer
gency Fund was established
in 1946. The Nobel Peace
Prize was awarded in 1965.
In 2019, a public
competition for its flag was
open in Herefordshire. The
basic colour of the flag is
dark red (red soil) and white
(bull head). Blue refer to the
Wye river running through
the region.

2. GRUZÍNSKÁ NÁRODNÍ
HERALDICKÁ A VEXILOLOGICKÁ
KONFERENCE, MESTIA 2019
Druhá gruzínská národní konference
heraldiky a vexilologie probìhla ve dnech 27.  30.
záøí 2019 ve mìstì Mestia, v hlavním mìstì histor
ické provincie Svanetie na jiních svazích Kavkazu.
Jednání konference probíhalo v zasedacím sále
moderní budovy Svanetského muzea historie a et
nografie. Konferenci zahájil Mamuka Gongadze,
místopøedseda Heraldické rady pøi Parlamentu Gruz
ie a Nicolas Vernot, generální sekretáø Mezinárodní
heraldické akademie. Na konferenci pøedneslo své
pøednáky tøináct úèastníkù ze esti zemí.
Emblémem konference byl lutì lemovaný
tít ve tvaru historického hrotu kopí vystaveného
v muzeu, hrotem dolù. Èervenomodré ètvrcení
odpovídá ètvrcení znaku Mestie, uzel v horní èásti
symbolizuje vexilologii, medvìd je symbolem Svane
tie, jejím je Mestia centrem. Dvì luté krokve
pøipomínají jak dvojvrchol hory Uby tyèící se nad
Mestií, tak poøadové èíslo kongresu.
pex

On 9 November 2019,
the coming 100th anniver
sary of Czechoslovak flag
that is due in Spring of 2020
had been celebrated during
a matinée organized by Mo
ravian Geneology and Heral
dry Society in Brno
Our series about the
capital flags continues with
those of Ljubljana (Slovenia)
and Rome (Italy).
Translated by JM

Úèastníci konference v kláteøe Lamaria pod horou
chara (5193 m.n.m.) v Uguli

NPP 1965

UNICEF

UNICEF (Dìtský fond OSN) pracuje ve více ne 190 zemích svìta, kde
dìtem pomáhá pøeít a podporuje jejich rozvoj, od narození a do dospìlosti.
Zaloen byl v roce 1946, pùvodnì jako Mezinárodní dìtský fond neodkladné
pomoci ( nited ations nternational hildrens mergency und) pro pomoc
dìtem, postieným 2. svìtovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF, ji pod názvem
United Nations Childrens Fund, stal trvalou souèástí Organizace spojených
národù, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dìtem celého svìta
a na krizovou pomoc v situacích katastrof. Pùvodní zkratka UNICEF zùstala
zachována.
Organizace je dritelem Nobelovy ceny míru za rok 1965 za splnìní
podmínek Nobelovy vùle, podporu bratrství mezi národy. Podle Nobelovy komise
znamenaly èinnosti UNICEF prùlom v mylence solidarity mezi národy, co
pomohlo sníit rozdíl mezi bohatými a chudými státy a také sníilo nebezpeèí
války.
Vlajka UNICEF má obdobnì jako ostatní souèásti OSN svìtlemodrou
barvu s bílým rozliovacím emblémem uprostøed. Emblém je odvozen z emblému
OSN, kde je mapa nahrazena horní èástí globu se siluetou matky s dítìtem, ve
bílé.
Petr Exner
https://www.unicef.cz/onasNPP 1965  UNICEF
foto : https://www.hult.edu/blog/volunteeringpreparedbusinessschool/shutterstock_1060823354/

HEREFORDSHIRE
Herefordshire je unitární autorita na západním okraji regionu West Mid
lands. Vznikla v roce 1998. V letech 19741998 bylo území èástí nemetropolitních
hrabství Hereford a Worchester. V roce 2019 byla vyhláena veøejná soutì na
vlajku hrabství. Selo se 692 návrhù z nich bylo vybráno pìt do závìreèného
vyhodnocení. Vech pìt návrhù obsahovalo buï jablka èi hlavu býka, pøíp. obojí.

Vítìzným návrhem soutìe se 2. listopadu stal tmavoèervený list a bílou
hlavou býka Základní barva vlajky je tmavì èervená, která pøipomíná známou
èervenou pùdu hrabství. V horním polovinì listu vlajky je býèí hlava Hereford
shirského skotu, které je typicky tmavì èervenohnìdé, se irokou bílou
hlavou. V dolní polovinì listu jsou tøi vlnité pruhy, bílý, modrý a bílý pøedstavující
øeku Wye, která protéká krajem. V Heraldickém registru je uveden pomìr stran listu
3 : 5 a odstíny barev Pantone  Dark Red 201, White, Blue 300 a Dark Red 484.
Autorem návrhu vlajky je Jason Saber.
pex
https://www.flaginstitute.org/wp/flags/herefordshire/

XIII. GENEALOGICKOHERALDICKÉ MATINÉ
Sté výroèí vzniku èeskoslovenské vlajky,
které probìhne na jaøe pøítího roku, pøipomenulo
matiné uspoøádané Moravskou genealogickou a
heraldickou spoleèností 9. listopadu 2019 v Brnì.
Zaøazeny tak byly kromì genealogických a heral
dických témat pøíspìvky týkající se èesko
slovenské vlajky i dalích státních symbolù.
Zdenìk Koudelka pøiblíil historii dvou z pùvodních
èeských korunovaèních klenotù (gotického ezla a
jablka, které jsou uchovávány ve Vídni) a právní
monosti jejich navrácení do Èeska. Pøechod od
rakouského orla k èeskému lvu na podkladì jejich
vyobrazení na listinných dokladech ukázal ve své
pøednáce Pavel Holub. Ale Broek pøedstavil
èlena znakové komise Jaroslava Kursu a jeho
návrhy státního znaku a vlajky z roku 1919,
Frantiek Pícha pohovoøil o tzv. legionáøském
znaku a jeho uití v Èeskoslovenské republice i
v souèasnosti. Pøehledová pøednáka Ladislava
Vrte¾a nesla název Ako si Slováci predstavovali
tátny znak (1848  1993).
Matiné probìhlo v zasedací síòi FIT VUT
Brno v bý
valém kartuzi
ánskémkláte
øe, byla vyzdo
bena vlajkou
MGHS. Tvoøí ji
èervený er
ïový
pruh
iroký tøetinu
délky listu se
vztyèeným lu
tým lipovým listem a tøi vodorovné pruhy, modrý,
bíloèervenì achovaný (4x9) a modrý v pomìru
5 : 8 : 5.
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VLAJKY HLAVNÍCH MÌST
(12)

(Slovinsko)
Vlajku Lublanì tvoøí
list o pomìru stran 2 : 5
se dvìma vodorovnými

pruhy, bílým a zeleným.
Ve støedu listu je znak
mìsta  èervený tít se
støíbrným hradem na ze
leném trojvrí a zeleným
drakem na cimbuøí. Vlaj
ka byla zavedena v roce
2012.

(Itálie)
Vlajku Øíma pøijatou
v roce 1860 tvoøí dva
svislé pruhy v barvách
znaku mìsta  èervený
tít s tlapatým køíkem a

písmeny SPQR, ve zla
té v kosmém smìru.
Pomìr íøky k délce listu
je 2 : 3.
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