
.rV E X I L O LOG I C K v D O P I S č , 6

členům Vexilologického klubu při OKD Praha 3

Praha 25. ledna 1981
Vážení přátelé~

již J pošesté dostáváte do rukou Ve x.í Lr.Log'i oký dr-p í.s ~ jeh'ž pro·_·
střednictvím vás chceme informova.t o některých dů.l ež í, týc:r~poli ti.cko-
administrativních změnách ve světě v r0ce 1950 a současně c~0eme do-
plnit i starší údaje. Mnohé změny se j~_ž projevily ne b.: projeví ve
státní vexilologii a heraldice, Sledo"T~'1í-+;ěchtouďá.l.o st f má tedy
pro moderního vexilologa prvořadý význa1JJ..

yDoplnky k událostem v letech 1978
_____ ~_ Ft ~ g3.3_~_. __-.. _

11. ledna 1978 - :t:'[t:'véHebridy získaly vnitřní au toncrm.í .
23. února 1978 - Spanělská poslanecká sněmovna s chvá.Lí.La rezoluci

konstatujicí~ že h~árské ostrovy jsou nedílnou
součástí Spanělska, HezoJ uce je reakcí na pr'.hláše-
ní OAJ o.právu Kanársl:ých ostrovů na sebeurčení.

?Ťehled ud~l~~tj v roce 1~80

10. ledna - Vietnam zdůraznil své nar0ky na Paracelské a Spratleyo-
vy ostrovy (čínsky Si-ša a Nan-ša).7. února - V Gibraltaru byl~ uspořádán~ hlasování, v němž se voliči
vyslov~li pro další setrvání území pod britsk~u správou.29. únera - Referendum v Andalusii schválilo definitivní auton0nillÍ
statut tétn španělské oblasti.

13. dubna - Salvadorští partyzáni prohlásili osvobozený departement
Chalatenango "Svobodnýin územím Salvadoru".

18. dubna - Britská kolonie Rhodesie se stala nezávislým státem pod
názvem REPUBLIKA ZnIIBi(B~IE, Hlavní město: Salisbury (Ha-
rare ?), prezident: Canan Banana.

20. května - V Quebecu proběhlo referendum ()budoucnosti země, jeh0ž
se zúčastnilo 8) % vnliČŮ. Z nich se 59,5 % vyslovilo
pro zachování statutu kanadské provinc.ie, pro odtržení a
nezávislost hlasovalo 40,5 %. .

28. května - Na novohebridském ostrove Espiritu Santo vypuklo separa-
tistické povstání, jehož vůdci proklamovali odtržení ost-
rova od Nových Hebrid. (1)

J, června - Separatisté na Espiritu Santo vyhlásili úplnou nez~vis-
Lo s t ostrova pod názvem Y;i;DEh.ACEVBI\IJuANA (hlavní město:
Luganville). (2)

11. června - Povstání novohebridských separatistů se rozšířilo i na
ostrov Tanna, jenž ohlásil své připojení k Federaci Ve-
marana ,

30. června - Dalším ohniskem separatistického hnutí na Navýc h Hebri-
dách se stal ostrov lVIalekula, jenž se stal "nezávislým
státem" jako PiliPUBLIKAN'dAKIAUTE (hlavní mě st o : l{orsup).24. července - Britsko-francouzské jednotky obsadily klíčové bod.y
ostrova Espiritu Santc, kontrolovaného dosud separatisty.
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· 30. července - Britsko-francouzské kondom.in:i,umFové Hebridy získalo
nezávislost pod názvem VAtmNťSiCAJ.illl?UBLIlůi,l-~lavní město:
Vila, ministersky pi;edseda: \lal tel' Lini, p:cezident: ?

Izraelska vláda prohlásila celý JeruzalC§m za "věčné a
nedělitelné hlavní město Izraele".5. srpna - belbický parlament schválil zákon o přGměně ~elgie ve
spolkový stát.v (3)

Jako odpověd na voj ens.cy puč 1 proveden;f 1é3. července,
byla v Bolívii ustavena 11egální "vláda náJ:'odní jeclnotyil.

12. srpna - Filipíny obsadily Spratleyovy ostrovy v Sihočíns~ém moři.
30. srpna - Ve Vanwa t ské :i.~epublice (bjv. Nov é .(~eb:-cidy)bylo defini-

ti vně potlačeno separatistické povstání na o st r'ovecn .J;s-
piritu Santo, jAalekula éi dalších. l:'orrnáll1ě tak zaní.s La
li'ederace Vemarana a .llepublika 1;") l"lakiaute.

10. zá~í - Libye a Syrie uZ2v~ely dohodu, poale které budou oba sta-
ty sjednoceny. (4)

30. :C'íjna - V kfuli:cském exilu pro běh.l a ko runov ace nového \iíl~anského
cís~řen J.tezy Páh.Lav í.ho II.

15. prosince - Cadské h.Lavn.í ~llGstol~"djamenuopustily voj enské j edllot-
ky byvaLého mí.n.í.s t ra obrany h , Hab rého a s t áhLy se do t~a-
merunu. 'I'ím skončila několikaletá obč anaka va~ka, do níž
zasahovala mj. i bývala koloniální metropole Cadu .t'Tancie.

22. prosince - V Galicii probě~lo :-ceferendum o definitivním autonom-
ním statutu této španělské oblasti. "

během Y8ku p:coběl'llo lilidové :-ceferendum" v jihoafrickém bantustánu
Ciskei, které se úuajně vyslovilo P.i.'O vyhla.šení "nezavislé ií.ejjubliky
CisH:ei;i .

nyla ustavena J.{EPubL~ 3~LAU(byv~ ~alauské ostrovy); přesné da-
tum, odkdy se nového nazvu UZ1va, Den1 známo.

Pro b í ha.Ly neúspěšné rozhovory zaa tupců :Wgypta, Izraele a "JSA o.-tzv. palesti.nské autonomii.

V pTŮběhuroku 1~80 došlo k ~ásledujícím státním převratům, jež
neměly za následek změnu názvu státu nebo změnu zi:'ízení: .
Libérie (12.4.), Ugandc(13.5.), bolívie (18.7.), Surinam (~5.2. a
14.0.; /s,», ':L'urecKo(11.9.), Guinea-.3issau (14.11.) a ~1:orníVolta
(25.11.).

P°.BlBI~]l :
(.1) .2ovstání vedl J. btevens, kter~" již v roce 1975 vyhlásil v se-

verních ot.Last ech J.iovyC'áEebrid (včetně o. l!;spiritu Sant o)
"nezavislouli iH~"i2::-ciamelsl(ou:i:'ederaci.

(2) POZd8ji se k ]'ederdci Verna.rana pří.po jLl.y i ost r'ovy Aoba a Amb-
ryn. Př eana data nejsou známa.

(3) ~elgie se bude skladat ze dvou s~olkovJch oblastí, Valcnska a
Vlamska. II/-aporizí.m r-, 1982 budou v obou oblastech uspoř-adany
volby do regionálních parlamentů a budou utvoŤenj ~egionální
vlády. Otázka postavení hlavního m~s~a Bruselu ma byt vyfe~eria
do konce reku 19b1.

(4) Všeobecn;,i lidový kongres LALSDschválil sjednocení .30.9. Dohoó.a
předpokládala, ~e během jeclnoho m8síce se představitelé obou
zenú se j dou k .)ed.uaní o, společném parlamentu a vladě. Zda k to-
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mu sku t ečr.č do š Lo a jaké'výsledky jednání mě Lo , není známo.
I p~ prvním převratu zůstal v čele státu dosavadní prezident,
kterého zbavil funkce až převrat druhý. ,

N& přání některých členů klubu podáváme dálesouhrnny přehled"
současného administrativního uspořádání Tichomořských ostrovů USA.', .
(svěřeneckého území OSN):
SEVERl\IfJlllARIAUY
Společenství Severních Marianských ostrovů
Commenwea Lth of the Northern IvlarianaIslands
hlavní město: Saipan
vztah k USA: IIP~litická unie"
hlava státu:
zákonedárná moc:
výkonná moc:
15.2.1975

9 •7.1975

25.2.1976
1.4.1976

8.1 .1978

- ua avř-ena tzv. asociační smlouva e vytY:9ŤenJ;:S~verňí-~h
Marian a jejich vztahu k USA v rámci po stupnéh e ústav-ního vývoje' - --

- referendum schválilo navrhovanou změnu statutu vyplý-
vající z asociační smlouvy
vyhlášen nový statut Severních Marian

- Severní Mariany byly oficiálně vyčleněny ~z ~lichomoř.-
ských ostrovů .

- nový statut vstoupil v platnost
, ,.lvIIAROl'J"-ESKA]'EDERACE

Federativní státy mikronéské
Federated .S~ates of Mí.cr-enesí.a
hlavní mesto: Kolonia (na o. Ponape)
vz t ah k USA: "svobodné pi~idruženíli.-
hlava státu: prezident
zákonodárná moc: Kongres
vÝKonná moc: vláda

STÁT KUSAIE (Kosrae)
hl~vní město:

- STAT :fOJJAPE
hl~vní město: Kolonia

- STAT TRUK ~
hLavnf město: Mo±Ú-

- S~eAT YAPhlavní mě sto : Colonia guve rné r tod 8.1.1979
- referendum v l'tikronésii,distrikty Truk, ",Yap"Ponape

a Kusaie (Kosrae) se vyslovily pro vytVůren~ federace
- zv6~en Kongres FSM
- zvolen prezident FSM
- dokončene předaní pravomocí novým orgánům

12.7.1978

2-1.3.1979
15.5, 1979
1.10.1979

guvernér od 1.1.1979

guvernér od 1.5.1979

guvern~r od 25.9.1978

I~SHALLOVY OSTROVY
Marshall Islands
hlavní město: Majuro
vztah k USA:
hlava státu: prezident Amata Kabua (od 1.5.1979)
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z.akonodarná moc: ldtijela (parlament)
vykonná mOc: vlada
12.7.1978 - r'e í'e rendum v .,dk:i.:'onésii, l,ia,rs!:lallovy ostrovy se vyslo-

v i Ly pro vlastní ap rávu
- na i~rshallovych ostroveCh ~yla ustavena vlastní vlada

a zvolen prezident (referendum o ~stavě bylo 1.3.1979)
zV!nQ)Bnparlament Na:l.'shallovych os t rovů( .1O• 4'. 19 79

,
PALAUSKEOSTrtOVY
Republika 3elau
Republic of ~elau
hlavní město: ~oror
vzta'1. k USA: "svobodné spoj/ttní"
hlava státu:
zákonodárná moo.
vykonná moc:
12.7.1978

::;.1. 1979
1.1. nebo

referendum v Iv1ikronésii, :C'alauské ostrovy se vysTovily
pro vLas trif spravu

- referenQum o ús t avě Hepublii.I..YPalau (Be Lau )

1.7.1960 - us t averia Hepublika .Ďelau (p:česnó datum nez.name)

Svěřenecké území TichomořsKé ostrovy bylo ustaveno 1b.7.1~47 a
by.I o l~ozd.ěleno na tJ distriktů (J.Vi.arié.iIlY,1Iarsha-llovy o, , PaLau , '-'-'ruk,
Yap a Ponape ) s hlavním mě s t em ~aipan. . .

Po vyčlenění ~Brian v T. 1~76 byl od 1.1.1977 z časti distriktu
Ponape vydleněn novy distrikt ~osrae (Kusaie). adyž se v r. 1~78
l\:arshallovy o. a PaLau ské o. OdLU-cly začlenit do př-í pr avovaných Fe-:-
derativních statů mí.k.roné skych , byly ZbYVBJící ctjři distrikty pře-
mé.něny v č Leriaxé státy f'eu er-cce .

~~9ny (JeJich~ data Jste nalezli v~ vexilolo~ickych dopisech)
nabudou plné mezí.na.codnf platnosti teprve pp ukončení poručens1cé
spravy v r. 1981. ~~'ověvzniklé útvary svěří Spojeným státům americ-
kym .branu, 0evel~llí g8.riany a PaLau (:belau) i z.ahr-aní.čnf zéilezitosti.

Dekujeme všem členům klubu, kteří přispěním do výstřižkovéno archí-
vu pomch.Lí, při seste.vování tohoto vexf.Lo Log.í ckého dopisu, a těšíme
se na bpoluyraci i v tomto roce.

.ťavel :l!'ojtík
Pavel ?ejcha .-.~

• 11--. ,..
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