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17.září 1993

V, ~ , ř át Lénzen~ prs. e e,
prostřednictvím sedmnáctého Vexilologického dopisu Vás chceme
tradičně seznámit s výběrem politicko-administrativních změn
ve světě. Mnohé zm8ny se již projevily i ve státní vexílologii
a heraldice a proto doufáme, že jejich přehled Vám pomůže v
odborné práciv Děkujeme všem členům a spolupracovníkům klubu
za če.tné doplňky informací. Omlouváme se za značné zpoždění,
se kterým dostáváte informace za rok 1991, věříme, že v budoucnu'
určité technicko ....organizační potíže kolem vydávání VD pominoue

Administrativní změny v posledních letech jsou v agen-
turn~m zpravodajství často publikovány nepřesně a zmateně. Tam,
kde je k téže události více dat nebo jde o údaje neověřené,
výslovně na tyto skutečnosti upozorňujeme.

Ke změnrun v bývalém SSSR se v budoucnu ještě jednou
souhrnně vrátíme, jakmile budou doplněny všechny chybějící úda-
je. Výbor VK

Přehled událostí v roce 1991

7.1edna - Prezident SSSR zrušil gruzínské usnesení o zrušení
jihoosetské autonomie i usnesení o nezávislosti Jižní
Osetie.

7.1edna - Neúspěšný pokus 'o státní převrat na Haiti.
lO.ledna - Gruzie odmítla prezidentské výnosy o J.Osetii jako

vměšování do vnitřních gruzínských věcí.
ll.ledna - Chorvatský ústavní soud zrušil statut samo zvané ar-b-

ské autonomní oblasti Krajina (SS 12.1.)-
11.-13.1edna - Ozbrojená akce SSSR proti Litvě, pbkus o obnovu

Litevské SSR.
20.1edna - Liberijský viceprezident se prohlásil prezidentem.
20.1edna - 93 % úcastníků referenda o autonomii Kr~u se vyslo-

vilo pro obnovu Krymské ASSR. (Iz. 21.1.)
25.ledna - Sesazen somnlský prezident S.Barré. (29.1. jmenován

Jednotným kongresem Somálska nový prezident.)
25.ledna - Makedonie vyhlásila svrchovanost v rámci SFRJ.
27.ledna - V Ciskei proběhl nezdařený pokus o státní převrat.

I.února - Kabardinsko-balkarská ASSR vyhlásila státní svrcho-
vanost v rámci SSSR pod názvem KABARDINSKO-BALKARSKÁ
SOVĚTSKÁ SOCIALISTICKll REPUBLIKA. (MR)

4.února - Súdán byl vyhlášen za federaci 9 států. (MF 6.2,)
FWA 92 uvádí tuto změnu k 6.2. s těmito názvy států:
Centrální stát, Chórtúm, Kordofán, Severní stát, Dar-
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6.února

fur, Východní stát, Bahr al-Ghazal, Horní Nil,
Ekvatoríja ..

- Hlavní město Kirgízie Frunze bylo přejmenovt~o na
Biškek. (Iz.6.2.)

- Ázerbájdžánskó SSR změnila název na ÁZERBÁJDŽÁNSKÁ
REPUBLIKA.

- Litevský parlament schválil ústavní zákon o litevském
státu jako nezávislé demokratické republice. (DP 12/91)

, , ,
- Ukrajinský parlaillentrozhodl o obnově KRYJASKE AUTONO~~I

SOVĚTSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY. (DP 12/91, Iz.13.2.)
- Publikovtn úmysl Čukotského autonomního okruhu vystou-

pit z Magadanské oblasti RSFSR jako Čukotská sovětská
autonomní republika. (Iz.18.2.)

- Republika Srbská Krajina přijala vlastní ústavu.
Slovinský parlament schválil rezoluci O možnosti oddě-
lení od Jugoslávie.

- Chorvatský parlament nadřadil své zákony zákonům federál-
ním.

c5.února

11.llnora

l2.února

2l.února

l8.února

19.února
20.února

28.února .- Srbská nár.rada v Krajině se vyslovila pro oddělení
od Chorvatska. (ČsR 28.2.)

28.února - Dokončeno osvobození Kuvajtu.
únor Přijata nová ústava republiky Ciskei. Od března převe-

dena správa rezortů spravedlnosti, financí, dopravy a
země~ělství smluvně na JAR. (FWA 93)

l.března Thajský král sch álil rozatímni ústavu .•
l.března - Rada národní spásy Čadu přijala "Národní chartu" do

doby schválení nové ú:'stavy.
3.března - Estonsko. a Lotyšsko se v referendech vyslovily pro ne-

závislost. (V Estonsku 78%, v Lotyšsku 73,1 % účast-
níkt'i.FWA 92)

5.března - Irák zrušil platnost anexe Kuvajtu z r.1990.
7.března - Usnesením Nejvyššího sovětu SSSR byly změněny nezákonné

dekrety a výnosy zaměřené v minulosti proti neruským
národnostem:
- Výnos předsednistva NS SSSR (dále jen Výnos) z 28.8.

1941 o přesídlení Němců z oblasti Povolží;
- Výnos ze 7.9.1941 o administrativním uspořádání

bývalé republiky Němců v Povolži;
- výnos z 27.12.1943 o likvidac~ Kalmycké ASSR a zří-

zení Astrachaňské oblasti v RSFSR;
- výnos z 30.6.1945 o přeměně Krymské ASSR na Krymskou

oblast;
- Výnos z 9.1.1957 o zřízení Kalmycké AO;
a další... (Iz.14.3.)

9.března· - B urundi próvedfo referendum o ústavě. (FWA 93)
17.března - Referendum v SSSR se vyslovilo pro zachování SSSR jako

svazku suverénních republik! Pro se vyslovilo 76,4 %
dčastníků referenda. .

·26.března - V Mali proveden státní převrat, o den později byla
zrušena dosavadní ústava. V aie země Rada národního
usmíření.
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29. března - V Nigeru přijata nová ús t.ave,
3I.března - Rada n6.rodníhp usmíření v Mali předals moc do rukou

Pro zatímního výboru -pr-o blaho lid u.
31.w.L"ezna- V Gruzii se 89% účastníkú re:ferenda vyslovilo pro obno-

vu gruzínské nezávislosti.
I.dubna - Výkonná rada Krajiny vyhlásila připojení k Srbsku.
3.dubna -Federální vlúda sFŘJ odmítla připojení Krajiny k Srb-

sku.
4.dubna - Srbský p~rlamen~ odmítl připojení Krajiny.

I9.dubna - Grui~nsk;t parlament přijal zákon o obnově nezávislé
GRUZINSKE REPUBLIICf.

15.dubna - Albánská lidová socialistická repub~ika přija~a novou
ústavu, kterou se mění název státu na ALBÁNSKA REPUBLI-
KA.

20.dubna - Deklarace o evr-chcvanoet l Tatarstánu z 30.8 .•90 byla
začleněna do tatarské ústavy.

30.dubna - V Lesothu byl proveden státní převrat. (DP 21/91),
11.května - Angola přijala novou ústavu ze.ně , (DP 25/91)
l2.května ...V Krajině proběhlo referendum za připojení k Sr-bsku,

Souhlasně se ~Jslovilo asi 90 % účastníků.
l3.května - Da8est~nská ASSR změgila úřední název na DAGESTÁNS~Á

SOVETSKA SOCIALISTICKA REPUBLIKA - REPUBLIKA DAGESTAr~;
l4.května - Molda s Ý parl ent neschválil deklaraci o n&~~~is-

losti. (DP 25/91)
l5.května - Čečensko-ingušská ASSR změnila název země na ČEČENSl(O-

INGUŠSKÁ REPUB~IY~. (Iz.1605.)
l8.května - Somálské národní hnutí vyhlásilo na území někdejšího

.• Britského Somálska ne závislou REPUBLIKU SOMALILANDt>
(Ačkoliv správný překlad do češtiny by zněl Somálsko,
používáme aGenturní přepis , aby nedošlo k záměně s
řádnou Somálskou republikou.)

19.května - V Chorvats~u proběhlo referendum, ve kterém se 94% ú-
ča$tník\i vyslovilo pro nezávislost země.Srbská menšina

. referendum bojkotovala.
2l.května - Etiopský prezident uprchl ze země.
23.května - Sovětská socialistická republika Moldávie změnila

název na REPUBLIKA rOLDÁVIE (Republika Moldova)~(Izo2305.)
24.května - Provedena změna ústavy RSFSR - pojem "autonomní repub-.

lika" nahrazen termínem "republika RSFSR".
24.května - Moc v Eritreji přešla pod .vládu Eritrejské lidové osvo-

bozenecké fronty EPLF.
28.května - Moc v Etiopii př evza'La ~t.i:i.::,,<r~ Hevoluční demokratic-

ká fronta etiopského lidu (EPRDF). -
Podle (HL 93/94) byl v blíže neurčeném termínu změněn
název země na pouhé ETIOPIE. (FWA a DP 51/91 uvádí i
nadále původní název státu.)

/
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29.května - EPLF ~Ttvořila v Eritreji vlastní prozatímni vládu.
30.května - Krajina se prohlásil~ samostatnou součástí SFRJ se

všemi atribpty stá~u.
31.května - V portugalském Bicesse byla podepsána.~í~ovávsmlouvamezi MPLA·a UNITA končící 16 let trvaJ~c~'obcanskou

válku v Angole ~
4.června - Konžská lidová republika změnila název na KONŽSKÁ'

REPUBLIKA. Znak obsahující tento název byl ovšem
přijat již 15,květnao (FF č.5)

5.června - Zrušeny dva ze tří rasistických zákonu v JAR (o půdě
a o pozemkovém Vlastnictví.)

7.června - Makedonská socialistická republika změnila úřední ná-
zev na MAKEDONSKÁ REPUBLIKA.

8.června - Během druhé etapy ustavujícího prvního gečenského .
sjezdu byla vyhlášena nezávislá ČEČENSKA REPUBLIKA.(MR)

•

lO.června - Ve Rwandě vstoupila v platnost nová ústava.
25. června - CHORVATSrCÁ REPUBLIKA a SLOVINSKÁ REPUBLIKA vyhlásily

plnou nezávislost na Jugoslávii.
Přijata nová ústava Burkiny Faso (DP 28/91; dle
FWA 93 byla přijata v červenci~)

l7.června - Zrušen poslední rasistický zákon v JAR o registraci
obyvatelstva. (FWA 93) .

c2.!1ervence - Vydán výnos prezidenta RSAFR o decetralizaci stát-
ní správy republik, oblastí a kraju.

3.července - Prozatímní vlády Etiopie a Eritreje uzavřely dohodu
o právu Eritreje na aa.noe t.at.nývývoj. (DP 34/91)

3.červcnce - RSFSR přijala zákon kterým byl změněn statut čtyř
z pěti autonomních obiastí přb soúGasné změně názvu:
Adygejská autonomní oblast = SOVĚTSKÁ SOCIJlliISTICrZÁ
REPUBLII~~ ADYGEJSKO, Karačaje~sko-čerkeská 40 =
KARAČAJEVSKO-ČERKESKÁ SO&ĚTSKA SOCI.~LISTICK.A REPUB~I-
~, Hornoalt0jská AO = HORNOALTAJSKA sovĚTsKÁ ,
suCIALI$TICKA TIEPUBLII~A,Chakaek á AO = CHP.KASKA
SOVĚTSKá SOCIALISTICKA REPUBLIKA. (MR)
- V platnost ve t oupd.La nová ústava Kolubie. (FWA 93)
- V Brioni uzayřeny dohody o třiměsíčn~m moratoriu
na nezávislost Chorvatska a Slovinska •

l2.července - V platnost vstoupila nová ústava Mauretánie podle
kte:r;ése úř edru název zem~ mění na ARABSKÁ A AFRICKÁ
ISLAMSKÁ REPUBLIIQ. wffiURETANIE. (MR - ~0ija i Afrika
segondja 1/92)

12.července - Přijata nová ús tava Bulharska.
2.srpna - Socialistická republika Černá Hora z.něrri.La název na

REPUBLIKA ČERlTÁ HORAo

červen

•

5.července
8.července

3.srpna - Na Komorách proveden neúspěšný pokus o státní př evr at ,
3.srpna ~ Přijata nová dstava Zambie.
9.srpna - Národní konference v Nigeru pozastavila platnost ústa-

vy.
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9.srpna - Národní konference v Mali sC1válila návrh nové ústa-
vy.

l4.srpna - V Laosu byla schválena nová istava.
17.srpna - Pět ze šesti madagaskarských provincii se jednostranně

prohlásilo federálními státy. Názvy těchto celků a-
gentur.ní zprávy neudávají. (DP 38/91)

~8",-22.srpna - Pokus o státní převrat v S.3SR.
20.srpna - ESTONSKÁ REPUBLIKA vyhlásila plnou nezávislost.
2l.srpna - LOTY~Sf~ REPú~LIKA ~yhlásila plnou nezávislost.
24.srpna - Ukrajinská SSR vyhlásila plnou nezávislost pod názvem

UKRAJINA. (Agenturní zprávy uvádějí Ukrajinská republi-
ka)

25.srpna - BĚLORUSKÁ SSR vyhlásila plnou nezávislost.
26.srpna - Vy~ášena nezávis~ost PODNĚSTERSKÉ MOLDAvSrcÉ sovĚT-

SKE SOCIALISTICKE REPUBLIKY. (MR)
.27.srpna - REPUBLIKA MOLDOVA vyhlásila plnou nezávislost.

Hlavní město Kišiněv je nově označováno názvem Kišinau.
27.srpna - V Nigérii bylo vytvořeno devět nových federálních stá-

tŮ.i (DF 38/9l,FWA 93)
30.srpna - ÁZERBÁJDŽÁNSKÁ REPUBLIKA vyhlásila plnou nezávislost.
31.srpna- REPUBLIKA KYRGYZSTÁN vyhlásila plnou nezávislost.

(Den nezávislosti dle lz. je 1.9.)
31.srpna - UZBECKÁ SSR vyhlásila plnou nezávislost~

I.září - Uzbecká SSR změnila název na REPUBLIKA UZBEKISTÁN.(Iz.2.9.)
l.září - Tádžická SSR změnila název na REPUBLIKA TÁDŽIKISTÁN

. (Iz.2.9.)
2.září - Nezávislost Podněsterské Moldavské SSR (YWA 93: 3.9.)

~.září - Vyhlášena nezávislost NÁHORNÍ KARABAŠSKÉ REPUBLIKY
na územi Náhorní Karabašské AO a Šumjanovské oblasti
jako reakce na vyhlášení nezávislosti Ázerbájdžánu.

4.září - Mimořádná schůze nejvyššího sovětu KrYmské ASSR při-
jala deklaraci o státní suverenitě KrYmU v rámci
illcrajiny. (Iz. 5.9.)

6.září - Mírové jednotky OSN iniciovaly příměří na Západní Saha-
ře.

6. září - SSSR uznal nezávislost Litvy, Estonska a Lotyšska.
- Nabylo platnosti přejmenování Leningradu na Sammt -

Peterburg.
- Referendum v Makedonii se vyslovilo 74 % pro nezávi-

slost. (FWA 93)
- Plnou nezávislost vyhllásil& .-~.J' ·f. l:·~·T.:\.. ·."2ď::::r:l:j

. REPUBLIKA TÁDŽIKIST ÁN •., .
B,yl zveřejněn návrh, aby Krasnodarský kraj byl po

oddělení Adygejska přeměněn na Kubáňskou oblast a
hla~ni město aby bylo přejmenováno z Krasnodaru na
Jekaterinodar.

6. září

8. září

9.září

11. září
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l2.září - U Trebinje v Bosně a Hercegovine ~la vyhlášena
Srbská autonomní oblast Hercegov1na. (VP 13.9.)

15.září - Proklamována Makedonská republika (FWA 93)
lQ.záři - Běloruská SSR přijala název REPUBLIKA BĚLA RUS (Republi-

ka Bělorusko. (1z 20.9.)
2l.září - Referendum v Arménii potvrdilo nezávislost země.

Pro hlasovalo 99% z~častněných voličů.
23.zá:ř-í--REPUBLIKA ARMÉN1E vyhlásila plnou nezávislost.
24.září - Rusko a Německo uzavřely předběžnou dohodu o obnově

Volžskoněmecké republiky. (VP 25.9.)
30.září - Na Haití byl proveden státní převrat.

září - Referendum se vyslovilo pro suverenitu Kosova.
l.října - V Togu proveden pokus o státní převrat.
l.října •..V Sierra Leone l:'yle e~~'\'Tólenanová ústava,
4.října - V Nigérii nabyly účinnosti územně správní změny.

Vzniklo 9 nových států a dva byly přejmenovány •.7.října - Slovinsko obnovilo po skončení tříměsíčního moratoria
svoji plnou nezávislost.

8.října - Chorv,tsko obnovilo po skončení tříměsíčního moratoria
SVOj1 plnou nezávislost.

c9.října - Vyhlášena REPUBLIKA KOSOVO.
ll.října - Udmurtská SSR se přejmenovala na un~nrnTsKoU REPUBLlICU.
l3.října - Pět ve6nických sovětů s kompaktním německým osídlením

se v referendu vyslovilo pro zřízení německé národnost-
ní oblasti v úmské oblasti.

l3.října - Proběhl neúspěšný pokus o převrat v Cadu.
15.října - Republik9vý parlament Bosny a Hercegoviny deklaroval

svrchovanost země. (~NA 93)
l8.října - Arménie, Bělorusko, Kazachstón, KYrgyzstán, Tádžikis-

tán, TurkLlenistán a Uzbekistán podepsaly smlouvu o
, ekonomické spolupráci. .

l8.října - Ázerbajdžánský parlament přijal formálně zákon o nezá-
vislosti země. (DP 47/91)

2l.října - V Kososvu byla ustavena samostatná vláda na základě
zářijového referenda. (DP 47/91)

22.října - Albánie uznala nezávislost Kosova. (DP 47/91)
23.října - Mezinárodní mírová konference 'o Kambodži skončila

podpisem mírové dohody. (DP 47/91)
25.října - Tatarská SSR vyhlásila plnou nezávislost na RSFSR.

V dekla~aci nezávislosti je použit název REPUBLII(A
TATARSTAN. (Iz.25.l0.) .

25.řijna - Židovská AO vydala rozhodnutí o vyhlášení autonomní
republiky. O definitivním řešení má rozhodnout záko-
nodárný sbor RSFSR, (DP 47/91, 1z.26.10.)

27 .•října - Turkmenská SSR vyhl éa í.La plnou nezávislost pod názvem
TURKMENISTÁN. -
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25.-27.října - V S8ndžaku proběhlo referendum, ve kterém se.70%
zúčas něných vyslovilo pro územní autonomii v rámci
Srbska.

30.října - Obla~tní sovět Židovské autonomní oblasti vyhlásil
jednostrenně ŽIDOVSKOU AUTONOMNí REl'UBLIKU. (Iz.31.1ú.)

31.října - Předseda Krasnojarského kr-a jsk ého sovětu informovalo
úmyslu přeměnit Krasnojarský kraj na J1!nisejskou
republiku a vytvořit další autonomní okrt+h - ruský_

2.1istop0du - Prezident Čečenska vydal výnos o státní suverGni-
tě a výnos o ruštině a čečenštině jako o státních ja-

. zycich. (Tz , 5.11.)
3.1istopadu - Korjacký autonomní okruh se jednostranně prohlá-

sil autonomní suverénní republikou. (EP 35)
5.1istopadu - Podněsterská Moldavská SSR se přejmenovala na

PODNĚSTERSKOU MOLDAVSKOU REPUBLIKU. (MR)
9.1istopadu - Zambie přijala novou ústavu. (FWA 93)
9.-l1.1istopadu - Referendum v Bosně a Hercegovině se vyslovilo

pro stervání v Jugoslávii.
13.1istopadu-Karelskú SSR vyhlásila svrchovanost.
14.1istopadu - Státní rada SSSR zrušila ústavu SSSR.
18.1istopadu - Makedonský par18ment vyhlásil nezávislost

REPUBLIKY MAKEDONIE. (DP 51/91; F\VA 93 uvádí 19.11.)
20.listopadu - Makedonie přijala novou ústavu. (FWA 93)
20Tlistopadu'- orodoQ Sihánuk byl uznán za předsedu Kambodže.
21.1istopadu - Byla ~Jhlášena nová ústava Rumunska. (DP 51/91)
21.listopadu - Mongo].ská li:lová republika změnila název na

MONGOLSKA REPUBLIKA. (DP 51/91)
25.listopadu - Bývalé státy SSSR neparafovaly novou svazoVou

smlouvu.
26.listopadu - Ázerbajdžánský parlament zrušil autonomní statut

Náhorního Karabachu.
27.1istopadu - Státní rada SSSR formálně zrušila usnesení ázer-

bajdžánského par-Lamerrtu o Náhorním Kar-abachu,
28.listopadu - V Togu byl proveden vojenský převratl

listopád - V Etiopii byJ.o vyhlášeno nové správní členění země
na 14 obl~stí (dosud 29).

l.prosince - V Zakarpatské oblasti se 80% účastníků vyslovilo
vytvoření madsrské -autonomní oblasti. (Iz.2.l2.)

l.prosince - Referendum v Podněsterské Molc1ávii se vyslovilo
pro nezávislost. (Iz. 2.12.)

I.prosince - Referendum v Gagauzii' se vyslovilo pro nezávislost.
l.prosince - Referendum na Ukrajině potvrdilo nezávislost země.
l.prosince - V Lnguš aku se 92,5 9(; voličů vyslovilo pr-é suverénní

Ingušsko.
4.prosince - Chorvatsko přijalo zákon o svobodách národnostních

měnš í n,
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- V Thajsku byla pI'ijats nová
- Rusko, Ukrajina Q Bčlorusko
nik SSSR a podepsaly úmluvu o
nezávislých států.

8.prosince - Referendum v Rumunsku schválilo 77,3% hlasů novou
ústavu.

10.prosince - Referendum v Náhorním KST'obachu se vyslovilo pro
nezávislost Náhorní Karabašské republiky.

10.prosince - l}azašská SSR se pi"ejillenovalana REPUBLIKU KAZACH-
STAN. (ČsT lO.12.)16.l2.vyhlásila nezávislost.

l2.prosince -Abuja se stala oficiálně hlavním městem Nigérie.
(FWA 93)

19.prosince - Vlády srbských 8utono ,nich oblastí v Chorvatsku vy-
hlásily společně REPUBLIKU SRBSKÁ KRAJINA j8,ko sou-
část Jugoslávie. (LN,MF 20 .12J.•)

20.prosince\ - Parlament Bosny a Hercegoviny rozhodl, že požádá
o uznání nezávislosti země.

2l.prosince - Bývalé republiky SSSR vyjma pobaltsk;ý"cha Gruzie
vytvořily definitivně Společenství nezávislých států.

2l.prosince - Srbové v oblasti bosenské Krajiny vyhlásili vlastní
republiku. (LN 23.12.)
- Jižní Osetie vyhlásila nezávislost na Gruzii.
- Byla přijata nová ústava Slovinska .•
- Prezident SSSR abdikoval. Večer spuštěna vlajka SSSR.
- Ruská sovětská socislistickáJfederativní republik~
přijala nová ú~edni poj~enování - RUSKÁ FEDERACE a
RUSKO
- Nejvyš~í sovět SSSR odhlssoval zánik SSSR.
- Tatarstán jednostranně oznámil'svůj vstup do
S~olečenství nezávislých států. (Iz~27.l2.)
- Referenda v Uzbekistánu a Ázerbajdžánu potvrdila
ne závislost obou zemí,~

30.prosince - Ve Vietnamu byla přijata nová ústava.
30.prosince - Židovská AO (AR) požádala orgány Ruské federace o

.přiznání avr'c hcve noe t i.v- (ČsT 30.12.)
- Oznwneno, že sjezd kab8rdinského národa přijal
rozhodnutí o obnově kabardinské státnosti.
Referendum lrolkarců se vyslovilo pro ustavení samos-
tatné republiky.

7.prosince
8.prosince

ustavR. (~~A 93)
vyhlásily v Minsku zá-
vytvoření Společenství

2l.prosince
24.prosince
25.prosince
25.prosince

26. prosince
26.prosince

29.prosince

3I.prosince

V průběhu roku se prohlásily šednostranně svrchovanými re'publika-
mi Aginský :aurjatský autonomní okruh, Ust-ordynský burjatský AOk,
Něnecký AOk~ Tajmyrský AOk, Chantyjsko-mansijský AOk, Eve~~ovský
AOk. (EP 35) bližší informace o datech a názvech nejsou k dispozi-
ci.

Sestavil Mgr.P.Fojtík
Použité zkratky: ČsR= Čs. rozhlas, ČsT= Čs.televize, DP = pokumentač-
ní přehled ČTK, FF = .Flaggenforum, EP = Emblemes et pavillons,lz. = lzvestija1 FWA 93 = Det Fischer Weltalmanach, MR = informace
M.V.Revnivcev, LN = Lidové noviny, VF = Večernik Praha, SS =
Svobodné slovo, MF = Mladá fronta dnes.
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