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Vá?ení přátelé,
již po desáté Vás chceme informovat
o něk t er ých významných
politicko
- administrativních
změnách ve světě za up Iynu Lý rok.
Tyto změny mívají často přímý vliv na vývoj státní
vexilologie
a he ra Id í.ky a je vhodné je proto sledovat.
Věříme) že n~še pomoc
při dokumentování těchto změn na politické
mapě světa bude přínosem pro Vaši vexilologickou
práci.
v
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Doplnky k ud ál.o s t ern v letech

1982 a 1983

4.června
198.3 - V Súdánu zanikla au t cnomnf Jižní
oblast a místo
ní byly ustaveny 3 autonomní regiony EquAťoria (hl.m.Džuba),
Bahr al-Ghazál
(Vau), Horní nil (MaLaka ) , Opatření má přechodný charakter
na dobu 18 měsiců~ (Poznámka 1)
.října
198.3 - Jihoafrické
město Thaba Nchu bylo inkorporováno
Bophuthatswaně •
• září 198.3 - Referendum
přidružení

na Mar-sha l Lových

schválilo

stel tut

k USA.

21.června
1983 - Byla rat ifikována
států mikronéských k USA.
Přehled

ostrovech

k

událostí

v roée

dohoda o přidružení

Federa'tivních

1984

-----------------J-------

I.ledna

4.února

Brunejský

su Lt ar.át byl

vyhlášen

plně

nezávislým

pod názvem STÁT BRL~J DARUSSALAM.
Hlavní město:
Seti Begawan; sultán Haé sana'l Bolkiah Muizzaddin
lah. (Poznámka 2)
- V Kamerunu byl zákonem změněn úřední název státu
KAMERUNSKÁ
REPUBLIKA.

3.dubna
6.dubna

státem
Bandar
Waddauna

(

- V Guine j i byl proveden s tátní převrať.
- V Kamerunu došlo k významnějšímu, ale neúspěšnému pokusu o státní
převrat •
•dubna - Na Kokosových (Keelingových)
ostrovech
se konalo referendum 6 budcucnosti
teritoria.
(Poznámka .3)

.května

- V Gunineji byl po dubnovém převratu
obnoven původní
ednf název státu GlJ1JEJSK{REPUBLIKA
•.
úř

1-

I

l4.května - V tanzanském městě Arusha byla prezidenty Keni,Tanzánie a Ugandy pooepsána dohoda o formálním rozpuštění
Východoafrického společenství.
1.června - V indickém Amristaru byl a~ládou obsazen tzv.Zlatý
chrám v rámci boje proti sikhským povst eLcům,
7.června - Thajsko násilně obsadilo tři laoské obce v provincii
Sayabourg.Armáda přemístila hraniční znaky a ve vesnicích vytvořila svoji správu.
13. června - V londýnském exilu byla vyhlášena tzv. "SIKHSKÁ REPUBLIKA CHÁLIS?Ú·;.
4.srpna - Horní volta změnila své jméno a úřední název země na
BURK~A FASO. (Poznámka 4)
9 •.
srpna - J.Arafat prohló.sil, že Organizace pro osvobození Pales·-·
tiny (OOp) dosáhla s jordánským králem "zásadní d chody"
o konfederaci Jtjrdánska.8 ;':.H..I.(\:oucího
palestinského stát u,
Definit ivní pod oba tohoto "rovnoprávného svazku dvou
národů" má být teprve vypracována.
l3.srpna - Maroko a Libye podepsaly v Udždě smlouvu o vytvoření
státní unie. (Poznámka 5)
l.září - Vstoupila v platnost marocko-libyjská unie. Některé agentury udávají úřední název celku AHABSKO-AFRICKÁ W~IE~
(Poznámka 5)
3.září - V Jihoafrické republice vstoupila v pl;.'lthost
nová úat eva .
(Poznámka 7)
l.září - Jihoafrický bantustan' Kangwane získal plnou vnitřní 81..tO--·
nomii.(Poznámka 6)
6.září - Zákonem
84-820 obdržela FClANCOUZSKÁ POLYNÉSIE auénom'í
.září - V Palauské republice byly zveřejněny výsledky dalšího 1'8-ferenda o návrhu "volného přidružení" k USA. Pro návrh
statutu se vys Lov Lo 66 % voličú - návrh nebyl schválen.
(Poznámka 8)
28. zli~:í - V Pek íngu byla paraf'ovánn čfnsko-br taká deklarac.e o
Hongkongu. (Poznámka 9)
25 •.
listopadu - Osvobozenecké hnutí na Nové Kaledonii vyt.V'ořilo
"proza tímní vlád u" •.
29.1istopadu - Mezi Argen tinou a Chile by 10 dosaženo dohody o
svrchovanosti nad ostrovy Nueva, Lennox a Picton.(PoznelO)
l.prosince - Osvobozenecké hnutí a prozatímní vláda na Nové KaleQonii vyhlásily nezávislý stát nazvaný REPUBLIKA
KAN KY. (Poznámka 11)
č
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4.pr<isince
- Skončila
18 měsíční platnost
ce:{retu o rozdělení
byva l súdánské Jifu í oblasti
ne J oblasti.
Další informaé

ce nejsou zatím k dispozici.
'7.prosince
- Měla být vyh Lášena "nez áv l s Lost II be nt ue t.anu KW8.ndebele

(hl.město

Siyabushwa)

a

Pr-oveden

svět ové age nt.ur'y nepotvrdily.
13.prosince
- V Maur-et án i byl proveden
í.

.

19.prosince

Mikronésie

- V Pck írigu byla

- Snaha některých
federálního
státu
gr-esu o novém státu

podepsána

'státní

í

t oh ot

o aktu

převrat

však

~

dohoda o budoucnosti

Hong- .

oe t.r-ovů

státu Truk o vytvoření
nov ého
E!::~~h~~
by La neúapčěná
, Rozhodnut
koní

bylo

vetováno

prezi.dentem

Mikronéské

federace.
Datum vetováni není známo,
~ Stát ~~g~~ je nyní označov2n novým jménem POHNFEI.
Datum změr-y názvu není znlli~o.
~rarshallovy
ostrovy - Ú:;ední název státu zní REPUBLIKAJ\tLt'.RSHALLOVY
OSTROVY(Republic of the Marshall Islands)
Španělsko

- ~§Z§EE~ - Na španělských
poštovních
známkách vydaných.
16.8.1984 k py.íležitosti
autonomie Navarry byl uveden
úřední název régionu FOTální srn} eČť-?!'1':~t,
v{
N '3\n?rT'y
(C ""~rn.1J'nidad Foral de NavQrr~). Viz též str.6 Vexilologického
dopisu

č. 9.
•

(1) Po ukončení osmnáctiměsíčního
přechodnéhu údobí mělo obyvatelstvo možnost se vrátit
k př edch oz f formě správy.
(2) Jméno státu znamená v ::::'e:klé:du Brunej - sídlo míru.
(J) Z 259 v o'l
hlasovalo
201 osob pro p.ř ípo je ní k Australskému
svazu, 21 pro autonomii a 9 pro nezávislost.
Další údaje o
realizaci
výsledků referenda
zatím nejsou známy.
(4) Tiskové agentury
oznámily nový úř-edn f název ve znění Lidově
demck ra t Lckri republ ika Bur-kína Easo , podle některých pramenu
Demokratická a l:bdová republika
Burkina Fe s o •. Správnost
úředniho názvu zatím není potvrzena.
V ob.ěš n fku z ae tup i telského
úřadu z 27.8.1984
se uvádí,že
HBurkina j~ demokratický
a lidový stát republikánské
formy" () že l1Faso je právní a politická jedno::!) (v Laet revolučního
lidu Burkin;0:1! (tedy li> češtině
snad-nové slovo, jako svého času džamáhiríja).
Proto se v posled,ní době v něk t erých zah r-an nf ch mate r Lá.Lech ob.ievu.ie jako
vla stní jméno země pouze Bur k í.na , Oby vat e lé st át u se j;nenují
Burkinci.
í.čů

í.č

- J --

Úč'astníci smlouvy si podrží státní svrchovanost s tím, že do
unie mohou .přistoupit další arabské nebo africké země "bez
rozdílu doktrín". V čele svazku je prezident, jehož úřad II bude vykonáv án"spole čněli oběma ne jvyššími představ iteli.
Koordinaci v oblasti zahraniční politiky~ obrany, hospodářství
a kultury apod. mají provádět tzv. styčné komise. Dále mají
být
ťaveny "výkonná komise" (vláda) a "shr-oméžd
(parlament), ovšem s omezenÝmi právy.
Smlouvu schválilo 31 •.
8.1984 referendum v: Mar oku (99,97% pro)
a libyjský Všeobecný lidový kongres.
(6) Podle některých pramenů.byl statut změněn 31.8.1984. .
Informace některých tiskových agentur o udělení nezávislosti je
chybná.
Ve Vex í.Lo l o-rí.ckém dopise
9 611 oRravte chybný údaj ne str.l.
V dubnu 1981 obdržel autonomii bantustan KVJDndebele (.9 n kol
Kangwane , jak je omy Lo:nuvedeno).
(7) Zásadní změna spočívá v ustavení tříkomorového parlamentu
(Národní shromáždění). Sněmovna pro bělochy má 187 míst,
"Sněmovna reprezentantů" pro míšence 85 mand át a "Poslanecká sněmovna" pro Indy 45 mandát
~ernoši budou mít "samosprávný rozvoj"·v bantustanech. Prvního kola voleb se zúčastnilo 22 ..
8. jen 18% a 2.kola 29.8. jen 17% registrovaných
"barevných voličů" •.
(8) Ke schválení statutu je třeba 75% hlasů. Mezi referendy v letech 1983 a 1984 Qy la pat rně podepsána nová dohoda .Datum aktu
není známo.
(9) Podle dohody předá Velká Británie Hongkong pod čínskou svrchovanost dne 1.7.1997. Bude'vytvořena zvláštní administrativní
oblast s názvem "Hongkong-Č'í.na'",
podléhající přímo autoritě
ústřední čínské vlády.Zvláštní správní oblast bude vybavena
širokou autonomií v oblastech právní,hospodářské,obchodní,finanční a celní.Bude mít možnost uzavírat s jinými státy či
orgeniz8cemi samostatné dohody nepolitického charakteru.Kompetence místních orgánů se nebude vztahovat jen na oblast zahraniční politiky [\obrany.Na dobu 50 let nebude v zemi nastoleno socialistické zřízení, ani nebude prováděna socialistická
politika.
(lO)Kromě těchto tří ostrůvků šlo ještě20 další drobnější ostrův~1
a skaliska o celkové rozloze 457 km • Dne 19010.1984 bylo mezi
Chile a Argentinou d oaaženo základní dohcdy kter-ouargentinská
strana schválila referendem 25.11.1984 .Smlouvou byla pot.trzena
suv,erenita Chile nad ostrovy na východním konc i průlivu Beagle,
vč.přilehlých teritoriálních vod.Chilská strana se zřekla nároku nr.::
200mílové výsDdní hospodářské pásmo. Za rozhraní sfér
vlivu je vyhlášen pc Ltdn fk my su Horn (tj.67·16'03" z.d.)Dohoda neřeší nijak vz ájemn nároky v Antarktidě.
(ll)V Nové Kaledonii se v červenci 1984 mělo konat referendum o
úpravě statutu, v r.1989 pak referendum o nezávislosti. Dne
18 •.
11.1984 se Konaly volby do místního parlamentu, které boj-.
kotovalD FLNKS (Kanacká socialistická fronta národního osvobození). Její představitelé vyhlásili kanacký stát. Podle
některých agen t ur' zní název kanackého státu "Kana cká socialist ická republika".
(5)
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.Ludv fk Mucha ,CSc.

Pavel Fojtík
Pavel Pejcha

R.\JDr.I':iojmír
Šlachta

- 4 -

í.

