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22.října 1991
Vážení přátelé,
prostřednictvím šestnáctého Vex í.LoLc-d ckého dopisu Vás chceme
opět seznámit s výberem politicko-administrotivních změn ve světě v uplynulém roce. Tyto zID8ny se v mnoha případech již projevily
nebo se mohou projevit v budoucnu také ve státní vexilologii
n heraldice. Věříme, že i přes značné zpoždění, se kterÝm informace dostáváte do rukou, Vám opět pomůže ve Vaší odborné činnosti.
Výbor VK
Přehled událostí v'roce 1990

--------19.1edna - Nachičevanská ASSR vyhlásila nez áv Ls Lo s t na ÁzSSR i
SSSR. Deklarace byla po sedmi dnech opět zrušen3.(ČST)
1. února - V Rumunsku byla uzavřena dohoda hlavních poli t ckých sil
země o vytvoření Dočasné rady národní jednoty) která
povede zemi do prvních parlamentních voleb. Fronta národní spásy, ktern pOvodně převzala moc se stala politickou
stranou. (ČTK)
5.února - Princ Sihánuk oznámil v Pekingu změnu názvu Demokratické
Kampučie na KAMBODžA a návrat k vlajce z r.1948.
(FM-FIB 064/065)
8.února - Nejvyšší soud SFRJ prohlásil, že svazové republiky SFRJ
nemají právo na vystoupení z.federace.
9.února - Namibijské ústavodárné shromáždění přijalo ústavu nezávislé Namibiee
14.února - Nejvyšší sovět Lotyšska schválil některé ústavní změny.
2l.února - Vojenská junta v Lesothu zbavila "dočasně" zbytku moci
krále Moshoeshoe II .•'řen v březnu opustil zemi.
27.února - Nejvyšší sovět SSSR schválil návrh na zřízení funkce
prezidenta SSSR. Tuto ústn7ní změnu potvrdil 12.-13.3.
Sjezd lidových poslnnců.
l.března - Madarský pArlament z~ídil funkci prezidenta republiky.
I.března - Hlavní ministr Severovýchodní provincie Srí Lanky vyhlásil nezávislou DEMOKRATICKOU REPUBLIKU EALAM. (ND 2.3.)
c.4.března - Súdán a Libye se dohodly ns sjednocení obou zemí během
čtyř let. (RP 5 ,,) Q)
4.března - V Republice Ciskei (jihoafrický b3ntustan) byl proveden
státní převrat.
5.března - Jihoafrická republika vys181~ vojska do Ciskeie.
í
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I.března - SNR přijala ústavni zákon, kterým s,emění název Slovenské socialistické republiky na SLOVENSKÁ REPJBtIKA (Sb.)
se mění název České
6.března - ČNR přijala úst8vní zé.kon, kter;Ý.i!l
socialistické republiky na ČESKA REPUBLIKA. (Sb.)
došlo k neúspěšnému pokusu o státní
6.března - V Aťgh~istánu
převrat.
republika v SFRJ změnila název
8.března - Slovinnká socialis-::'ická
na SLOVINSKÁ REPUBLIKA. (Podle FWA došlo ke zmčně 7.).)
9.března - Gruzie nárokovsla obnovení nezávislosti země.
lO.března - Na Haiti byl proveden státní převrat.
II.března - Nejvyšší sovět Litevské sovětské socialistické republiky
vyhlásil úp.lnou nezávisl~st Litvy na SSSR a změnu názvu
na LlTEVSKA REFUBLIKA.
12.března - Estonská SSR vyhlásila svrchovanost v rá@ci SSSR. Návrh
na úplnou nezávislost Nejvyšší sovět ESSR neschválil.
lJ.března - Sjezd lidových poslanců SSSR definitivně zřídil funkci
prezidenta SSSR.
15.'března - Nejvyšši sovět SSSR odmítl právní platnost litevské nezávislosti.
15.března - Neúspěšný pokus o převrat ve státě Papua-Nová Guinea.
2I .•března - Byla vyhlášena nezávislá NAMIBIJSKÁ RERJBLIKA.
Hlavní město: Windhoek. Prezident: Sam Nujoma
23~března - Nizozemská vláda zveřejnila plán dalšího dělení Nizozemských Antil. Samostatnými částmi Nizozemí se mají
stát Bonaire, a Cura98o. Ostrovy Saba, Sint Maarten a
Sint Eustatius mají vytvořit jeden útvar.
(os.sděleni J.Poelse)
25,března - V Chártúmu byla schválena deklarace o integraci Súdánu
a Libye, podepsaná počátkem března. Předseda súdánské
vlády plánuje, že Súdán se sdruží s Libyí, Egyptem a
Sýrii v novém arabském seskupení.
29.března - Federální shromáždění ČSSR přijalo ústavní zákon, kterým
mění název Čeqkoslovenské socialistické republiky na
'
ĎESKOSLOVENSK8LFEDEBAT..rOO_ REPUBLIKA~ (Sb.-)
30.března - Nejvyšší sovět Estonské SSR přijal usnesení o státním
statusu (suverenitě) (ČTK)
3.dubna - V Bulharsku byla zřízena funkce prezidenta republiky.
J .dubna - Sovět nár-odnos t a SSSR schvál í.L návrh zákona o vystoupeni
republik z e SSSR~ Sovět SV[\zU NS SSSR zákon schválil
již 2l.břGznz:n
5.dubna - Ve Vendské republice (ban~ustan v JAR) byl proveden státní př-evr-at (FWA 91)
22.dubna - V Nigeru p:--oběhlneúspěšný pokuS o státní převrat.
23.dubna - Feder8.lní shr-omážděn
ČSFR achvá'Lí.Lo nový ústavní zákon,
kterým ee ~ění název Československé federativní republiky na ČESKA A S:.,oVENsr<:Á FEDERLTIVNf REPU3LIKA (Česká
D Slovenská Fer1e:
.."stivníRepublika) (Sb~)
Lvkvě tria - Pfeds;~d3 8ngolské or-gurrí.z.ace UNITA J .Savimbi vyzval ke
smiru ~ uko~čeni obč~nské vállG. Uznal dos Santose za
angclskéhc p:-2ziden"'.:3,
31e oG.Elítlmarxistickou vládu
e t rarry MPLA--SP.
'
í
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4.května - Nejvyšší Dovět Lotyšské SSR přijal deklaraci o svrchovanosti Lotyšska (v.rámci SSSR) .•Název Lotyšské SSR
se mění na LOTYšsKÁ RERJBLlKA.
8,kvetna - Nejvvššf sovět Estonské-SSR-ZlIl.ěn.iL.názv země na
ESTO~JSKÁ REJ:-1DLlKA..
.
c:.lJ.kvetna •.Město Gorkij v SSSR bylo přejmenováno na Nižnij
Novgorod. (ID 14.5.)
~?>
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170května

- Ost.rov Bougainvi.lle (Papua Nová Guiuea) vyhlásil
ne :~Avi.slo3tpod názvem HEPUBLlKA ME1!;KAMi.JI.
.
(FM-FIB 64/65). Podle FS 5/90 má separátní stát n6~
zev REPUBLIKA BOUGAINVILLE. Hlava státu: Francis Ona.
21.května - Parla~nt JLDR schválil dohodu o sjednocení jcmenských
států. Podobně učinil par-Lcment JAR.
.
22.května - Jemenská lidová demokratická republika a Jcmenská
arabská republika vytvořily jednotný stát nnzvaný
JElv1ENSKÁ REPUBLIKA. Hlavní město: Saná. Pre z í.d.mt r
Alí AbdallDh Sálih$
5. června - Mo'Ldavská SSR změrrí.La svůj název na SO~TSKÁ
SOCIALISTICKA REPUBLIKA MOLD.{VIE;,.(Jméno Moldova použité
v denním tisku se podle DP ČTK 50/90 nedoporučuje.)
9.června - V.Kanadě bylo oznámeno, že bude vypracována dohoda,
která zahrne Quebec do ústavy z roku 1982 3 přizná
této provincii zvláštní statut.
9.~ervna - Nikaragujská prez í.d-nt ka vyhlásila oficiálně konec
občanské války v zemi.
12.června - Ruská SFSR vyhlásila svoji svrchovanost v rámci
SSSR.
18.června -Předsednictvo
ČNR přijalo zákonné opatřeni, kterJhn
byl oficiálně změněn název 6kresu Gottwaldov na
.
Okres Zlín~ Zákonné opatření schválila ČNR ;.7.90 ..
Samotné město Gottwaldov bylo přejmenováno na Zlín
už 16.12.1989 •.(Sb.)
2Ů'.cervna - Uzbecká SSR eyh.Láaí.La svrchovanost v rámci SSSR.
21.června - Chorvatská sociali8t~cká republika přijala nový
název země CHORVATSKA REPUBLIKA~
21.června - Gruzinsk6 SSR vyhlásila -svrchovanost v rámci SSSR.
2' .•června - SSR Molt.L<:vievyh Lás í.La svrchovanost v rámci SSSR ..
26.,cervna - Vedeni Srbska zrušilo autonomní statut Kosova .•
29sčervna - Bylo dohodnuto stodenní noratorium na litevskou nezávislost po z3hájení s ov čt skc--Lí. tevských rozhov Cl-Ú.
l,července .-Vstoupila v pí.atnos t měnová unie mezi SRN a 't-IDR'J
V rámci un í.e je společné. měna a hoaood
ské [) 30ciá],.
ní zákon,y"
2 .•července ... Slovinsko vyh'Láe Lo úplnou svrchovanost Fepublik;y
v r-ámei SFRJ..,
éř

í
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2.cervence

- Poslanci albánské národnosti kosovského místního
parlamentu vyhlásili Kosovo za nezávislou a rovnoprávnou součást Jugoslávie a její .oddě.l.eníod Srbska.
3 •.če rvenee- ·---&rbeko.-~drní.t1-<>--odďěle'Irl,-K
os ova •
5..ěe-rvence- Srbský pcr-Lamerrt rozpustil org~
autonomní oblasti
Kosovo a zavedl tzv. nucenou správu.
l6ecervence - Ukrajinská SSR vyhlásilasvrchovanQst
v rámci SSSR.
22.července - Lidov~ sněmovnn NDR rozhodla O vytvoření nových
zemí ke dni sjednocení se SRNr O statutu Berlína má
být rozhodnuto až v rámci sjednocovacího procesu.
25"července - Srbové v Chorvatsku vyhlásili vlastní autonomii a
svrchovanost.
~5 ••
července - Fidžijská republika přijala novou ústavu.(NZZ 26~7.)
26.,července - Chorvatsko přijalo doplňky své ústavy) kterými r-ealizova1.o svrchovanost v rámci SFRJ" (FWA 91)
27.července - Běloruská SSR vyhlásila svrcnovancat v rámci SSSR.
21.července -Vůdce Národ~í vlastenecké fronty Libérie Ch.T~lor
se prohlásil prezidentem Libérie.
27.července - Zahájen neúspěšný pokus o převrat na Trinidadu.
Vzbouřenci se vzdali 1.8.
31.července - Bosna a Hercegovina vyhlásila svrchovanost v rámci
SFRJ. (Dle FWA 91 se tak stalo 1.8.)
l.srpna - Beninská lidová republika přija~a novou ústavu, kterou
se mění název státu na BE IllBKÁ REPUBLIKA.
2.srpna - Irácká armáda provedla invazi do Kuvajtu a svrhla emíra a dosadila prozatimní vládu.
7~srpna ~ Kuvajtská prozatímní vláda vyhlásila KUVAJTdKOU REPUBLIKU.
'
8~~rpna - Irák připojil Kuvajt ke svému územi.
I
'
13 Qsrpna - Karelská ASSR vyhlásila svrchovanost v rámci SSSR a
zIr.ěnilanázev na KARErq~ REHJBLlKA.
_
19 srpna - V :nldáveli:€ ob1ast; Budžak byla jednostranně vyhlášeno
GAGAUZSKÁ SOVErrBKÁ SOCIALISTICKA 'RElRJBLIKA v rámci
SSSR, ale mimo 'rámec'Moldávie. Hlavní město: Komrat ,
(tN 11.10.; dle -DO-JTK byla T',2publik~vyhlášena 20.8.)
22.-24.srpna - Neúspěšná libyjsko-ča4ská jednání o spornou oblast
-,
Aouzou.
'
Q

23~srpna - L~dová sněmovna NDR přijala usnes~ní o sjednocéní se
SRN k 3.10.1990.
2~).f.-;rpn2
- Arménaká SSI1 vyh'Lás í.La svrchovanost v rámci SSSR pod
názvem ARMENSKÁ RERJBLIKA.
23oSTpn2 - Turkmenská s..SR vyhlásila svrchovanost v rámci SSSR.
24asrpnD - Tádžická SSR VYhl4sila svrchovanost v rámci SSSR.
25.srpna - Abchazská ASSR VJI7,,~ásilasvrchovanost pod názvem
ABCHAZsKÁ SOV.8TSY . SOCIALISTICYÁ REPUBLIKA. Dne 26 •.
8.
zrušit toto usnese, í gruzínský parlament a 31.8q jej
odvolal i nejvyššf sovět Abcházie.
- 4 -

28~srpna - Kuva j t byl vyh.Lášen 19.provincií Iráku při současné
úprGvě j~ho hranic. Provincie se děli na J okresy Kaz ámá , Džuhr'a , Nidá (di-.město AhmDdi). Z části
kuvajtského území bylo vy tv oř eno nov é území SDddámiját
al-Mitláa, které bylo připojeno k provincii Bosra.
JO.srpna - Tatarská ASSR v3hlásila svrchovanost v rámci SSSR pod
názvem ':CAT.illSKÁ SOvb'73KÁ SOC IALIST ICKÁ RERJBLIK...~
(Tatarstm1) a zárove; oc jednostrnnně vyhlásiln svazovou
r8CJublikou~
Jl .•ar-pne - Komí.eká !SSR vyhlá!'Jilaev rchovanoat pod nzvem Km\::rsr-::Á
SOvfJ'SKK SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA.. Požaduje statut svazevé republiky~
JI.srpne - Byla UZDvf>ena státr..i.
smlouva o sjednoceni NDR a SRN.
~IDR přistupuje k SF0T podle čl,2J ústavy SRN s platnosti
od J e IOc'90, Berlin byl určen ze hlavni město, s·idla
vlády a pnrlamentu budou určeny později. '
c , 2.září - Libye 8 Súdán podcpac Iv organizační plán s,jednocení obou
zemi. v politické; kulturní,hospodářské a bezpečnostní
oblasti. Sjednocení se p~edpokládá do roku 1994.
·2.září - V Libérii bylo vytvořena př-echodná vláda. (SS 4.9.)
2.září - V oblasti molG3vských Eěst Tiraspol, Bend0~, Rihnica
a Dubossary by La v;yhlášena separátní PODNESTROVSKÁ
MOIDAVSKÁ SOVETSKA SOC:i.LISTICKÁ REPUBLIKA.
J.záři - Moldavský parlament zrušil ro~hodnutí mimořádného sjez,du poslanců v Tiraspolu o vytvoření Podněstrovské
Moldavské SSR~ Separátní orgány ovšem i nadále faktic~ pokračují v činnosti.
5.září -.v Srbsku skončila veřejná rozprava o nové ústavě. Návrh
předpokládá zrušení autonomních oblasti Vojvodina a
Kosovo (při souč8sném p~ej~Gnování tohoto území na
Kcs.ov o a Metoohije).
10 zář'í - Jl.lbánštípos Lanc.l kosovského parlamentu přijali samostatnou ústavu Kosova a vyhlásili l.1zemiza republiku v
rámci SFRJ,~
..
20 .•
září ,..Ob Laat nf sovět Jihoosetinské autonomní oblasti vyhlásil
vy tvoř enf l,n.'FIiJOSE'l'n-lsi.CÉ 60vE;TSKÉ DEMOKRATICKÉ RElVSLIIcr
v rámci Gruzie~ (Podle některých informací se podobný
akt odehról již 10,8&90)
2'.září - Par19ment Udmurtské ASSR,vyhlásil svrchovanost a změnil
název c t át.u na lJDMUR'rSK{~ RERJBLIYJ.o
2ř.září - Jr. kut.ská i..3SR vyh11si18 evr-chovcnoe t v r6r::ciRSFSR a SSSR
;~ zm:~niÚl úřední název ne .i:...KUTSKÁ-SACHf\ SOIffi'lSKA
SOCIALIS~ICI(Á fCJ:::-.:nLIK/.
(Též se uvádí modifikace JakutGko0'0

o

Sacha SSRo

)

28.září ...V Srbsku bylo schválena:: vyhlášena nová ústava, která
mimo jiné mění název Srbské socinlistické republiky na
SRBSKA REPUBLIXl':,

o

I.října - V Kninu byla opět vyhlášena autonomie Srbů v Chorvatské
republice.

~.. 5 -

'.řijna - Německá demokratická republiko přistoupila ke Spolkovd
republice Nťmecko~ ~a jejím území byly vytvořeny nové
spolkové země. BERLíN (Berlin; hrome: Berlin), Br~NIBORSKé) (Br-andenburgj, hl.m. t Po t.sdam}, :QURYNSKO {Thur-í.ngen ; hl-orn.:Erfurt), ME:ra:;ENBUBSK()-..PŘI:;1)Nf
?JMOŘANSKO
(Mecklenburg---Vorpommern;. hl.m.: Schwer-í.n) , SASKO
(Sachsen; h1~m?: Dresdcn) a SASKO~~rnALTSKO
(Sachsen Anhe.l, t; hl •.
m, ~ Magd8burg) •.
4.řijna - Na filipínském oct rově Mí.ndana o vypuklo povstání, při
kterém byla vyhlášena nezávislá FEDERATIVNÍ REPUBLIKA
MTIJDANAOo
č:'
:!...
5.října - V Adygejské autonomní oblast~ (RSFSR) byla jednostranně
vyhlášeno. ADYGEJSKÁ AUTONOMNf SOWTSKÁ SOCIALISTICKÁ
P.EPUBLIKL. Zůstává součásti :RSFSR.
6.října - Polšti poslanci v Litvě rozhodli o vytvořeni o.utonomniho územního útvaru v rámci Litvy.
6.řijna - Povstání nQ Mindannu bylo potlačeno.
S,října - Burjatská ASSR vyhlásila svrchovanost a změnila název
na Bt:'ŘJATSK4 SOVĚT".3KASOCIALISTICKÁ REFJBLIl<A.
.
II.října - N~jVýš~:t sovět Baškirské A..SSRvy-hlásil svrchovanost pod
názvem státu BAŠKIBSKf~ SOVĚTSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA <guškortostan)~
18.~ijna - Kalmycká).SSR vyhlásila svrchovanost pod názvem KAh~cKÁ
SOVĚTSyJ- SOCIALISTICKÁ HEPUBLIKA.
19.řijna - Fakttcky Bk0nčilo prezidentské dvojvládi v Libanonu •
.•Aun uprc •.1 ze země.
22.října - Marijská ASSR vyhlásila svrchovanost pon názvem MARI~~~
SOVETSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA-REPUBLIKA
MARIJELc
(Též Republika Marij El.)
24.října - Čuvašská ASSR vyhlásila svrchovanost pod názvem ~UVAŠSKÁ
SO~TSKÁ
SOCIALISTICKÁ RERJBLIKA-RERJBLIKA
ČAVAŠEN.
25.října - Nejvyšší sovět Kazašské SSR přijal deklaraci o svrchovanosti v rámci SSSR.
.
26.října - Nejv~šši sovět Kirgizské SSR přijal změnu názvu země SOVETSKÁ SOCIALISTICKÁ REFUBLIKA IC..'RGY2STÁN.,
2 •.
listop3d~ - Mosambická lidová republika přijala novou ústavu,
která mění název státu na MOSAMBICl0-\REPUBLIKA •
2.1istopadu _.Společnost přntel karpatských Rusínů vyzvala předGtovitele SSSR n USSR k přej@enování a přďtvoření Zakarpatské oblast i na J.utonomní republiku Podkc rpat okou Rus.
(OD :3.11. )
9.11stopodu - Nepláský král vyhlásil novou ústavu země.
l4.listoPQdu - V Súdánu bylo oznámono potlBčení pokusu o převrJt.
l4.1istopadu - Gruzínské. SSR přijalD nov·t název GRUZfNSKÁ. REPUBLIKA.
Z~hájeno obdobi pfechodu k plné nezávislosti.
l5.listopadu - Velké nároórrí
~~hr~r:~6.ždění
Bulharské lidové repuhlilq
pří.jc Lo nový název z.nnč BUIBAFSKÁ RE:?UBLIT..A.
l8.1istop3du - Nach.í ěevanské P-SSR v Ázerbájdžánu vyhlásilD svr-cho.
V,(~:lOGt
(v r ámct ÁzSsn) pod názvem NAC~ITČEVA!;SKÁ AlJTO-o

·V

'

.
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20 .•:Listopadu _.Nejvyšši

sovět Karačajevsko-čerkeské

autonomní

~~!~~!i~~~8t~~4~~~~~s~~~~a~ggi~~~~~ihPod
REPUBLlKA. (+ - doplňte AUTONOMNt)
Zůstává v rámci RSFSR.
22 •.
listopadu - Francouzské Nár-odnf shromážděni rozšiřilo aut.onomí.I
Korsiky.
22.listopadu - Samozvané
JIHOOOETINSKÁ solffiTStiDEMOt:RATICKÁ REPUBLIKA jednostr3nně vystoupila z Gruzie a zůstává v rámci
SSSR jako samostatný útvar,
2J.listopadu - Gr~zinský p8rloment zrušil rozhodnuti o odtrženi
Jižni Osetie.
25.listopsdu - V Pod'něsterské Moldavské SSR se konaly volby.
27&listopadu - Moldavský parlament anuloval volby do parlamentu
Podněsterské Moldavské SSR.
27.listopadu - Čecensko-ingušská ASSR vyhlásila svrchovanost a údajně i p,lnou nezávislost na SSSR pod názvem ČEČENSKO-INGU~SKA REPUBLIKA..
.
29.listopadu - Rezoluce RB OSN stanovila ultimatum Iráku na vyklizeni okupovaného ~vajtu a obn~eni jeho nezávislosti.
Termin: 15.I.l99l.
JO.listopadu - Mosamoická ústava vstoupila oficiálně v platnost.
2.prosince - Vlastenecká armáda spásy v Čadu převzala moc v zemi.
J.prosince - Neúspěšný pokus o převrat v Argentině.
5.prosince - Předseda arménského par-Lame ntu vyhlásil, že Arménie
nepodepiše novou svazovou smlouvu~
II. prosince - Gruzinský parlament zrušil Jihoosetinskou autonomní
oblast, která se jednostranně vyhlásila republ Lkou,
12.prosince - Federálni shromážděni ČSFR přijalo"kompetenčni zákonU.
12.prosince - SSR Kjrgyzstán vy-hlásila svrchovanost pod názvem
REpUBLIKA KYRGY'ZSTAN.
12.prosince - Nejvyšši sovět Jižní Osetie opět vyhlásil zákon o
svrchovanosti v rámci SSSRo
14.prosince - Karakalpacká !SSR vyhlásila svrchovanost v rámci
Uzbekistánu pod názvem KARAKALPACKÁ SMTSKÁ
REPUBLIKA.
(Též se uvádí název Sovětská republika Karakalpakstán).
21:. prosince .•.Srbská menšina v Chorvatsku potvrdila autonomii a
vytvořeni SRBsKÉ AUT01JOLm OBIJ-i.STI
KR10INA.
2l.prosince - Chorvatsko přij~lo novou ústavu.
22.prooince - Rada bczpcčnos t OSN schválila zrušení poručenskéhó
statutu nsd Severními Mari8nami, Marshallovými ostrovy
D MiJil''':'t.l'éekou
f'edreracic
.
22.p:':'Jsince.- Prezident SSSR vydal výnoay o zrušeni jednostraně vyhlášenýc h z-opublik v Moldi"ivii(Gagauzské a Podněaterské).
23. pros ince - Ve Slo7insku proběhlo ref'erendum o suverenitě země_
25.prosince .-V SUrin9ffiubyl proveden státni převrat.
í.
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27.prosince

- Slovi~~kc

-_

-

.•.

-

vyhlásilo svrchovanost v rámci SFRJ.
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Bez bližšího časového určení byly v SSSR dále vyhlášeny jednostr8nně následující státoprávní změny:
- Jamaloněnecký autonomní okruh se prohlásil JAMALO!:-iĚHECKOU
REPUBLIKOU. (Podle HN z 14.8.91 jdQ o dvě republiky)
- Kabnrdinsko-balk~rská ASSR vyhlásilo svrchovanost jako
KABLRD TIJSX:Z\
SSR
- Tuvinská ASSR vyh'Lás í.La svrchovanost
- Severoosetinská ASSR vyhlásila svrchov~nost jako SEVEROOSETnJsKÁ REFUBLIY~
Brazílie: Na z ák'lndě př-echočných uat anovenf l,•.13 brazilské úe t avy
--------ze dne 5.10.1988 byla spolková teritoria AY~PÁ a RORA~~
~řetvořeno ve spolkové státy. Z části státu Goiás byl vytvoren další spolkový stát TOCbNTINS (hl.m. Miracema do Tocantins). Jediným spolkovÝm teritoriem zůstává Fernando de
Noronha.
Změny měly -nabýt platnosti nástupem guvernérů nových s t átů
v roce 1990. ~~esná data nejsou zatím k dispozici.
(Meu Brasil Brasiliero,s.72,84,85)
č

Zkratky pr~enů:

ČST=c;eskosl venská televize, DP aTK=Dokumentočni
přehled ČTK,FB*The Flag Bulletin, fl~-FIB = Flugmaster,
FWA=Fischer \ielt a.lmanach, HN=Hospodářské noviny,
LN=Lidové noviny, ND=Neu66 Deutschland, NZZ = Ncue
Zuricher Zeitung, OD=Občanský deník, RP=Rudé právo,
Sb.= Sbirkn zákonů, SS=Svobodné slovo.
Není-li pramen uveden, je informace doložena více
materiály.
Sestavili: Mgr. Pavel Fojtík, d oc .Rl\lDr.Ludvík!JIueha,
Jan Dvořák,In;;:.Jaroslav Mar-tykán ,
~~gr.PaveL Po jcho, A.N .Basov

~--- --~-_.--------------~----------------------------------~
K d~spoz~ci je omezeno množs~ví klubovního pracovního materiálu
"STATOPRÁVNf zMĚ1-rI V SOVĚT~~K::ť:~I
SVAZJJ 191 T-1991" (19 str.).
Zájdmci o tento !l'l8~eriál
ne chf z aš Lou v obá'Lce 6,- Kčs nebo šest
poštovních známek a l"n .. !<~Č8:13 adresu Mgr.P Fojtíka - viz déle.
e

D'OJ.EŽITÉU~ORNĚNf
ČVCI,fj~Yí KLUBU !! J r r : I!! ! 1·1 !!! r r : !!! I!!
K 31.12 ..
1991 zaniká Obv odrif kulturní důn v Praze ').V současné době
probíhá jednání o regir,trr;;ci
v~ jcko Sm.10~lt.Jtného sdružení. O způsobu
placení členských př f spěv xů budete infon:cváni dodatečně. Veškerou
~O~§12Q!}~§.gcivýboru VK '';š do odvclání zCisílejte výhrBdně na osobní
aOřesy t ěcht o členů výboru~
doc ..
RNDr. Ludvík Mucha ,CSc"' Pod lipami 58, 130 00 Pr-aha j
Mgr.pavel Fojtík, Dr-eycr-ova 612, 152 00 ,Praha 5
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