
V E X I L O LOG I C K Ý D O P I S č. 13

~lenům Vexilologického klubu při OKD Praha 3
---------------------------------------------

Praha S.října 1988

Vá~"ení přátelé)
pr-oo t ře dn.í.c tv írn třináctého Vexilologického do-

pisu Vás již tradičně seznamujeme s vybranými politicko-administra-
tivními změnami ve světě v r.1987~Tyto změny se dříve nebo později ~
mohou projevit v úpravách státních symbolů.

Na závěr někte rých informací je v záv orce uvedena zkra tka pra-
mene, ze kterého bylo při sestavovágí p~eh~du čer~áno. Není-li pra-
men uveden) vychází údaj ze zprávy CTK, publ ikované ve většině našeho
denního tisku.

Výbor VK

Doplňky k událostem v roce 1986

duben 1986 - Argentinský prezident předložil návrh na vybudováni no-
vého hlavního města s názvem Argentia. (LaZ 1/87)

21.října 1986 - Statut Maréhallových ostrovů nabyl účinnosti.
(AA 87; dle FVA 88 až dne 23.10.86)

3" Lí.e t op=du 1986 - Statut Mikronés~cé f'ec er-ace naby L účinnosti. (Ai •. 87)

4.1istopadu 1986 - Statut Severních Marian nabyl účinnosti.(AA 87)
prosinec 1986 - V Indii byl p'řijat zá~on, podle kterého se dosavJdní

svazové teritorium ARUNAČALPP~DÉS stává svazovým státem Indie.

Přehled událostí v roce 1987

9.1edna - V Nikaragui vytsoupila v platnost nová ústava země o (F'I\A88)
27.1edna - Na Filipínách došlo k pokuDu o státní p~evrat.
leden - Proběhla další jednání mezí Velkou Británií a ::panělskem o

Gibraltaru.
1.února - :-i.eferendumv Etiopii se vyslov ilo pro novou ústavu země.
2.února - Referendum na Filipínách se vyslJvilo pro novou ústavu

země.
9.února - Představitelé filipínské vlády se setkali se zástupci

separatistické Fronty národního osvoboze nf J\=oro(r.INLF), aby
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jednali o přu padné v-ut.onom.íi :.1Uslimských obLaet f , Další
jednání byla ohLáš enc na 19.2. a 11.3.

lO.února - Haitské ústavodárné shr02áždění se lválilo návr~ nové
ústavy země. Ústava Dá být předl~žena referendu'29.3.).

ll.února - Vstoupila v platnost nová filipínská ústava.
23.března - V Sierra Leone došlo k neúspěšnému pukusu o státní

převrat.
26.března - By Ia par-af'cv ána dohoda o l\~acau-
lO.dubna - 7 Pek řngu byla podepsána dohode nez i Čínou a .i"ortugalskem

o budoucnosti Macaa.(Poznámka 1)
12.dubna - Jihoafrický prezident Botha prohlásil, že JAR bude pokra-

čovat ve vytváření "nezávislých" bantustanů.
16.-19.dubna - V Argentinň. pr-občh La neúspěšné vojenská vzpoura.

5.května - Tzv. "Zákonodárné shromáždční" bantustanu IG'Al'ID:2BEI.E
odhlasovalo "nezávislost" tohoto území. (LD 7.5.87,RP 4.12.87)
(Poznámka 2)

14.května - Na Fidži byl proveden státní převrat. (Poznámka J)
Jl.května - gÓA (hL'm i Panadž ) byla 'iv;whlášena25 .svazov 'm státem

Indie. Uzemí Diu a Dam2n zůstávají i nadále svazovým teritoriemo
(Fo 19.5. ;LaZ 9/87)

17.čerwna - V emirátu Šardža (součást Spojených arabských emirátů)
bc 1 proveden státní převrat. Do 24.6.došlo k urovnání situace
a původní panovník se vrátil k moci.

27. ~~rvna - Př edseda ť]'1 nské autonomní v lády byl sesazen e

•června - ~avní město Udmurtské AS~R se vrátilo k původnímu
jménu Iževsk •

•června - Referendum v Nigeru schválilo novou ústavu země.
29~července - Byla uzavřena dohodA nezi Indií a Srí Lankou o poskyt-

nutí autonomie támilským oblastem Srí Lanky. (Poznémku 4)
JO.července - Generální administrátor Ji~ozápadní Afriky (Na:Jibie)

oznámil, že v zemi se budou konat volby odděleně pro 11 etnic-
kých skupin.

8.srpna - Čsd vojensky obsadil libyjskou oblast Aouzouo (Poznámka 5)
27.-29. srpna - Na f LLí.p In ách pr-ob íhl pokus o vojenský př evr-at o

Jozáří - V Burundi byl proveden státní převrat.
lO.září - V Etiopii byla (s platností od 12 ozáří) vy hLáčcne nová

ústava, která mj. stanovuje nový úřední název státu ETIOPSY~
LIDOVĚ Dť:MOKRATICK.~ REPUBLIKA. Země je rozdělena na 24 správ-
ních a 5 autonomních oblastí. (LaZ 4/88) (Poznru~ka 6)

13.září - Na Nové Kaledonii pr'občh l o referendum o budoucnosti země,
které se vyslovilo pro "vnitřní autonomní postavení".

25.září - Na Fidži došlo k novému státnímu p~evratu. Dne 28.9.byla
zrušena Gtávajíci ústava.

30.iáří - Na Srí Lance byla zřízena prozatíTní správní rada pro
řízení Severni 8 Východní provincie.

l.října - V Nigérii bylo Jznámeno vytvoř~ní dvou nových federál-
ních států s názvy Katsina a Akwa Ibom s účinností od 1.1.1988.

(jm)(Pozná:llka 7)
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6.října - Vůdce převratu na Fidži oznámil, že vyhlašuje Fidži
republikou.

16.~íjna - V Burkině (Burkina Faso) byl proveden státní převrat.
7.1istopadu - Tuniský prezident byl odvolán z funkce.

12.1istopadu - Srílanský parlament scuv ál í L návrh zákona o uděle-
ní omezené autonomie pro támilskou národnostní menšinu.

25.1istop8du - Francouzské ITárodní shro:náždění schválilo návrh
zákona o statutJ Nové Kaledonie.

30.1istop8du - V p'La t nos t vstoupila nová úst ava Afghánistánu, která
mění stávající úřední název (Afghánská demokratická r-e pub Lí.ka )
ma AFGHÁNS:KÁ ~lJ!~IPTTKA.

19.prosince - Francouzské Nárcdní shromáždéní schvál~l) definitivni
znění statutu Nové Kaledonie.Podle tohoto,již čtvrtého statu-
tu za poslední tři roky získá l\~ová Kaledonie vnitřní autonomii.
Stetut vstoupi v platnost po místn'ch volbách, které ~a~í
probčhnout bšhem jednoho roku.

3l.prosince - V bantustanu Transkei rnezávislém"od r.1976) bvl
provecen státní převrat .

•prosince - Poručenská rada OSN doporučila Radě bezpečnosti OSN
ode jnout mikronéskýrn oe t r-ov ům poručenský statut

Různé informoce
Lib;ye - V zemi bylo rozhodnuto vybudovat nové hlavní mě st o AI-Džofor.--- - (LD 31.8.87)
~§.!}g~~ne- Za hlavní město ban tust aru. Kangwane je nyní uváděno

Kanyemanzene , (FWA 88). Dosud bylo za hLav nf mč st o uváděno
Ekulindeni.

Pozriámkv :-----~~-

(1) Čína převezme správu Macaa dne 20.12.1999. ",~acaosi i po té po-
nechá na 50 let stávající kap italistický hosxxtář-eký systém a
samosprávu podobně jako Hongkong.

(2) Informace tiskových 8gentur o bantustanecj bývají často nepřesné.
Dosud není jasné, zda jde teprve o příprevný krok k vlastnímu
vy~lášení loutkové nezávislosti či již o vlastní akt prohlášení
~nezáv .isLo et i". Ban t.ust.any, které vst oupily do tohot o stádia
svého "ús tavn í ho výv o.je " vydávaly při této příležitosti své první
poštovní zriámky , V př í padě Kwandebele není dosud o jeho známkách
nic známo.

() Generální guvernér Fidži př evrat odmí t I , Dne 2205. byl vy t.vri.ven
tzv" poradní výb or' se zástupci svržené i p.ič i et í.cké vlády.
Tím došlo k jistému kompromisu, který vša~~ vydržel jen do začát-
ku podzimu, kdy došIl) k převratu novému.
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(4) Severní G Zápr-dn í provinc ie Srí Lanky byly podmf nč ně ::,jednoce-
ny. V čele nové provincie bude guvernér..:: hlavní ::1iniotr jme-
novaný ús t.ředrrí vl ádnou. Do konce roku 1988 má v C OGdV.éldní
Výchcdrif prov inc ii prob e hnout referendum o této ot ázc e o

(5) Území Aouzou považuje Libye za součást svého území a od r.197J
je zde liby j s 1-::á vojen sk á posádka. Dne 28.8. obsadila Libye
území epě t svými jednotkami, a Le boje s č~dGkou ar-rád ou pokra-
čovaly i n8dále.

(6) Autonomními oblastmi \Etiopie jsou "Critrea, TigI'E" 0GPden,
Diredawa a ASDb.

(7) Stát KATSINA (hl.město Kat.e í na ) byl vytvořen ze severní části
státu Kaduna. Stát AKJiJ.,. mo ~ (hl.město Uy o ) byl vy t.voř-en z
části státu Cross River nG západ od řeky Cross.

Použité zkratky pramenů:

AA =

P'A -

jm =

LaZ =
LD =
Pa =
RP =

Atlas Annual. A Supplement to the National Geogrephic J.t .c.s
of the "orLd ,
Fischer '\.'eltalmanctch. Fisc.l.er 'I'acchenbuch Verlag. Frc..Lk .•
furt a •..:.
osobní informace Ing.J .Mar tyk áne , který v době vyh Láš en f
nových nigérijskýc států tuto zemi nc.vš t í v í.L .•
Lidé a zemč
Lidová d3mokracie
Provda
Rudé právo

Připravili:
Pavel Fojtík, doc.~mDr.Ludvík L~uc~.:.,CSc., Pavel Po j cha ,
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