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IN THIS ISSUE
HOLY FATHER
JOHN PAUL II IN
HRADEC KRÁ LOVÉ
th

On April 26 , 1997, the
Holy Father John Paul II visited Hradec Krá lové and
celebrated a mass for young
people in front of the Cathedral of the Holy Spirit. This
article discusses the flags
which appeared in Hradec
Krá love on that day.

FLAG OF THE
CZECHOSLOVAK
SHIPPING COMPANY
This article deals with
the history of the Č eskoslovenská plavba labská a.s.
(Č SPL) flag. The white and
red flag with a blue star in the
centre was introduced in
1922.

TURKMENISTAN
th,

On January 30 1997,
Turkmenistan president Nijazov decreed that the flag of
Turkmenistan will have two
crossed olive branches in the
lower part of the carpet stripe.

FLAGS OVER
TOWN
This article gives information about the flag of the
grammar-school in Hradec
Krá lové named after Božena
Ně mcová (a famous Czech
writer).

Pro ú čely papežovy ná vště vy v Č R vě nované tisíciletému výročí smrti svatého Vojtě cha bylo vytvořeno speciá lní
logo. Sklá dá se z osobního znaku Jana Pavla II (modrý štít
se zlatým křížem a zlatou iniciá lou M podle panny Marie)
podloženého zlatou aurou a biskupskou berlou sv. Vojtě cha zakončenou křížem.

PA PE  JA N PA V E L II. N A V TÍV IL H R A D E C KR Á L O V É
Ve dnech 25. - 27. dubna 1997 navš tívil SvatýOtec již potřetí
za posledních osm let naš i republiku. Letoš ní ná vš tě va probě hla
ve znamenítisíce let od smrti svatého Vojtě cha. Tento českýsvě tec se narodil na území nyně jš í krá lovéhradecké diecéze a proto
cesta hlavy římskokatolické církve vedla letos i do sídelního
mě sta biskupa této diecéze Karla Otčená š ka Hradce Krá lové.
Mě sto Hradec Krá lové bylo pro ná vš tě vu Svatého Otce vyzdobeno žlutobílými vlajkami, které byly vyvě š eny spolu
s českými vlajkami na význačných budová ch mě sta (Krajský
soud, Okresníúřad, Adalbertinum ap.). Nejednalo se vš ak o stá tní
vlajky Vatiká nu se svatopeterskými klíči. List vlajek byl tvořen
pouze žlutým a bílým svislým pruhem s pomě rem stran 2:3. Před
budovou radnice vlá ly jako obvykle ješ tě vlajky Hradce Krá lové.
Na budově staré radnice na Velkém ná mě stí vlá l spolu
s českým praporem také žlutobílý prapor s vodorovnými pruhy
(žlutýnad bílým).
Obdobnýprapor byl také vyvě š en na vě ži chrá mu sv. Ducha,
před kterým stá lo pódium, na ně mž byla sloužena mš e pro ně kolik
desítek tisíc mladých vě řících z celé republiky. Prapor byl pevně
upevně n k severní (z pohledu pozorovatele vpravo) vě ži chrá mu
tak, že bílý pruh byl (z hlediska pozorovatele) vlevo. Na druhé
vě ži byl obdobně umístě n prapor Č eské republiky.
Jinýprapor byl vyvě š en na budově biskupství. Spolu českým
praporem vlá l prapor sklá dajícíse ze dvou pruhů, žlutýnad bílým,
v jehož středu byl umístě n bílý, zlatě lemovanýš tít s vatiká nským
znakem. Š tít byl orientová n podle podélné osy praporu (viz obrá zek vlevo).
Papež přiletě l do Hradce Krá lové vrtulníkem z Prahy a
z místa přistá ní u Malš ovického stadionu na Velké ná mě stí přijel
spolu s biuskupem Karlem Otčená š kem papamobilem. Papamobil
byl kromě znaku Jana Pavla II. na boku, vybaven i dvě mi trojúhelníkovými autovlaječkami. Žlutýpruh u žerdi zabíral asi třetinu
délky. Zbývající čá st byla bílá se znakem Jana Pavla II (viz obrá zek dole).
Na zaplně ném ná mě stí zdravili účastníci mš e papeže papírovými praporky, v jejichž bílém vlajícím
pruhu byl natiš tě n vatiká nský znak - na
rozdíl od praporků v Praze vš ak jen černobíle.
Petr Exner
Za vlídné přijetí a poskytnutí cenných
informací
dě kuji
pá terovi
Sochovi
z krá lovéhradeckého biskupství.
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V L A JKA ÈE S KO S L O V E N S KÉ PL A V B Y L A B S KÉ A .S .
Po skončeníI. svě tové vá lky a rozpadu Rakousko-Uherska bylo třeba obnovit evropskou lodní
dopravu zboží. Umožnila to mimo jiné i Versailleská smlouva, která v člá nku 331 prohlá sila Labe
za meziná rodnířeku. Před vá lkou se touto činnostízabývala Rakouská severozá padníparoplavební
společnost. Jejílodnípark a stanice v labských přístavech se staly zá kladem pro vznik nové československé společnosti.
V letoš ním roce uplyne 75 let od data zřízení Č eskoslovenské plavební akciové společnosti
labské (zá kon Ná rodního shromá ždě ní Č eskoslovenské republiky č. 188 ze dne 13.6.1922) se sídlem v Praze. Rejdařskou vlajkou*) se stala bíločervená vlajka s modrou hvě zdou uprostřed.
V archivních materiá lech se bohužel nepodařilo nalézt materiá ly, které by osvě tlily vznik vlajky společnosti. Můžeme tedy pouze z historických skutečnostíusuzovat, jak vlajka vznikala a jaké
důvody vedly k jejímu tvaru a symbolice. Předchůdce této společnosti - Rakouská severozá padní
paroplavební společnost - používala jednoduchou žlutou vlajku, možná v ná vaznosti na barvy císařské. Vlajka ně meckého labského rejdařství (VEG) používalo vlajku bílou s červenou hvě zdou.
Hvě zdy byly používá ny i na jiných rejdařských vlajká ch. Je proto možné, že nejvě tš í československé rejdařstvína Labi vychá zelo z barev tehdy nové československé stá tnívlajky (schvá lené československým Ná rodním shromá ždě ním dne 30. března 1920). Hvě zda mohla odkazovat na ostatní
rejdařské společnosti, jejich pě t cípů na pě t součá stí tehdejš ího Č eskoslovenska, její barva
v kombinaci s původní českou bíločervenou vlajkou doplňovala barvy Č eskoslovenska a navíc
byla a je tradiční„plaveckou“barvou.
Bě hem druhé svě tové vá lky byla Č PSL přejmenová na na Č eskomoravskou plavebníakciovou
společnost (7.4.1939) a pozdě ji také doš lo ke změ ně rejdařské vlajky. Modrá hvě zda na vlajce byla
v roce 1942 nahrazena hvě zdou černou. To podporuje domně nku, že modrá barva byla chá pá na
jako „československá “ a proto byla nahrazena barvou černou. Vlajka tak dostala barvy vlajky Ně mecké říš e.
Po vá lce byly zá konem ze dne 22.12.1948 zřízeny s platnostíod 1.1.1949 dva ná rodní plavební podniky - Č eskoslovenská plavba labská a Č eskoslovenská plavba oderská . Až do sloučení
s Č SPL (do Č eskoslovenské plavby labsko-oderské k 1.1.1952) používala Č SPO stejnou vlajku,
jen modrá a bílá byly zamě ně ny. K 1.1.1960 bylo ředitelství společnosti přemístě no do Dě čína a
v roce 1992 byla Č SPLO v rá mci privatizace přemě ně na na akciovou společnost Č eskoslovenská
plavba labská se sídlem v Dě číně , která i nadá le používá bíločervenou vlajku s modrou hvě zdou
uprostřed.
Vlajka společnosti se používá nejen na lodích a budová ch společnosti, ale jejízobrazeníslouží
jako logo (viz obrá zek) společnosti, používá se pro upoutá ní pozornosti v inzerá tech společnosti a
je i hlavním grafickým prvkem titulů zpravodajů (Labskýplavec, Č SPL News) a publikací. Vlajka
se vyrá bíi jako dekorační (rozmě ry 28 x 15 cm, hvě zda ve středu vlajky je vepsá na do kružnice o
polomě ru 5 cm).
Ing. Petr Exner
Pramen: dopis Pavla Křesťana z obch. oddě lení Č SPL a.s. ze dne 15.4.1997 autorovi a p řiložené materiá ly.
*) Rejdařská vlajka na říční lodi se obvykle vyvě š uje na přídi a je symbolem plavební
společnosti, zatímco na zá di vlaje vlajka stá tní. Kapitá ni lodí vlajky na noc snímají ze stož á ru a uchová vají je v kajutě . Je to nejen projev úcty k vlajce, ale i projev š etrnosti k majetku
společnosti. Při jízdě v noci byla vlajka nahrazena svě tlem. Rejdařská vlajka vztyčená na
stož á ru vš ech lodí ve vleku nejenž e označuje majitele, ale také má funkci signalizační. Signalizuje, ž e na vlečné lodi je vš e v pořá dku, ž e započaté rozjíž dě ní můž e být dokončeno a
v ně m pokračová no. Naopak v jízdě staž ená rejdařská vlajka na půl ž erdi signalizuje problém, zcela staž ená pak vyž aduje od kapitá na okamž ité zpomalení a sezná mení se se vzniklou situací. V noci tento signá l převzala vztyčená vrcholová lampa. Rejdařská vlajka se také
vyvě š uje na budová ch rejdařstvía jeho poboček.
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TU R KM E N IS TÁ N
Dne 30. ledna 1997 podepsal prezident Saparmurat Nijazov nařízení o změ ně stá tní vlajky.
Do pruhu, ve kterém dosud bylo pě t kobercových vzorů, přibyly
ve spodní čá sti překříž ené olivové ratolesti. Podle textu nařízení
tyto ratolesti vyjadřují vě čnou neutralitu turkmenského lidu.
From: monitor@ortv.ru (A.Sakaev)
Subject: to mr Zeljko Heimer
Date: 31. Jan 1997 17:42:21 +0300
Podle údajů turkmenského velvyslanectví ve Spojených stá tech platí tato
změ na od 1.února 1997
pex

Podle obrá zku získaného
z holandského velvyslanectví
v Moskvě jsou olivové ratolesti stejné jako na vlajce
OSN. Odkazují pravdě podobně na rezoluci Valného
shromá ždě ní OSN ze dne 12.
ledna 1995, ve které se stanovuje vě čná neutralita Turkmenistá nu. Z vlajky byly odstraně ny dva rohové ornamenty ve spodníčá sti svislého
Detail kresby olivových ratolestí pruhu a hvě zdy a půlmě síc
u dolního lemu vlajky Turkme- jsou vě tš ínež na vlajce z roku
nistá nu. Obrá zek pochá zí z ko- 1992. Barvy na vlajce jsou
lekce Flag Institute na Internetu. černá (Pantone Black), zelená
(Pantone 342), červená (PanJeho URL je
tone 187) a žlutá (Pantone
http://flags.mmcorp.com/TKST.shtml
1735).
From: Mark Sensen &Jos Poels (no.nonsense@pi.net)
Date: 10.Mar 1997 20:14:48 +0100 (MET)
Subject: Turkmenistan, finally the image
Podle posledních informací jsou olivové ratolesti zlatě ž luté, hvě zdy
majístejnýsklon vpravo souhlasně s půlmě sícem.
Na internetových WWW-strá nká ch turkmenského velvyslanectví
(http://www.infi.net/~embassy/emblem.html) ve Spojených
stá tech je k vidě ní obrá zek nové vlajky. Je ovš em kuriózní, ž e tento obrá zek
je prá vě ten, kterývytvořil Mark Sensen pro FOTW.
pex
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GYMNÁ ZIUM
BOŽENY NĚ MCOVÉ
Pospíš ilova 324
Gymná zium
Boženy
Ně mcové v Hradci Krá lové
bylo založeno v roce 1978.
Od té doby také používalo
emblém z písmen G, H a
K složených do podoby lipového listu s opisem GYMNÁ ZIUM HRADEC KRÁ LOVÉ .

Nyně jší ná zev pochá zí
z roku 1984. Dne 1.9.1995
byla před budovou školy
vztyčena vlajka, která se
sklá dá z pě ti svislých pruhů
(3:3:10:3:3, R,Y,W,Y,R). Ve
středu širšího bílého pruhu je
umístě n černý emblém gymná zia s opisem Gymná zium
Boženy Ně mcové (průmě r 8).
Vlajka o pomě ru stran
2:3 je vyvě šena neustá le.
Bylo vyrobeno pě t vlajek.
Jedna však byla asi maturanty odnesena jako trofej.
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