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Vážení přát elé,

i prbstrednictvím sedmého vexilologického dopisu, který právě do-
stávát~ d~ rukou, vás c hc eme Lnf'or-movat o někt er j ch dtlle:žitych poli-
tick6~administrativních změnách a událostech ve světě v róce 1981 a
současně chceme doplnit některé starší ud a je ; ~\nóhe z uvedených změn
se již projevily neb8 sevbrzku projeví ve státní vexilclogii a heral-
dice~ ~iedování těchto událostí je pro každého vexilologa nezbytností
a má pro vexilologickou práci nesmírný v)znam.

Doplňky k uoslostem v letech 1979 a 1980
-----,----------

16. srpna 197~ - lV~a.uretánskáčást okupované Západní '3ahary} dosud
označovaná názvem Tiris a.l+-Ghar'bf j a] byla připojena k r\~eroku
p"d názvem Wad ed-Dahab.

srpna 1979 - Ostrovy Ga.n..tona End er-b ury - britska-aillericke kondo-
miniurn - byly s u... 6:ve:njID.... jmenemKanton a Enderbury připo jeny
ke Kí.r Lbat ské republice.

9. července 1980 - Na Palauských ostrévech proběhlo referendum o
us't av ě připravované Republiky BeLaus Referenda se zuč e.st n í Lo
ó9 % voličů, z nichž '78 % se vyslovile pro navrhovanou ústa-
vu, preti 19 %, neplatných hLas ů by Ls 3. %.

'15. září 1980 - Jihoafrické měst~ Mc.feking bylo pod jménemMafikeng
připojeno k tzv. Republice Bophuthatswana.

1. října 19PO- Belgické národnostní oblasti. Flandry a V a.Loneko zís-
kaly aut onemí í.,

11. listopadu 19PO - Byla par-af ováne dohoda mezi vLádcu Pal.auskýo h
, ostrovů, a v Ládou U8A o ,,,svobodném přidružení" ostrovů k USA.

16. prosince 1980 - Přijetím ustavního zákona byl Anguille defini-
tivně udělen statut britského s.áv LsLého území. /PoXlguilla ne-
ní součástí aut on-smnfho státu st. Kitts-Nevis./

Přehled událostí v roce 1981

1. ledna - Palauské ostrovy, součást svěřeneckého území USA Ticho-
mořské ostrovy, se staly separátní jednotkou pod názvem BE/
PUBLTICA BE~AU/hlavní měste. Koror; prezident H&uro I. Reme-
liik/. /1/

8. ledna - Bylo vydáno společné čadsko-libyjské komunike, které se
vyslovi10 pr~ komplexní jednetu obou zemí. /2/

5. března - Byla uzavřena peruánsko-ekvádorsKé dohoda o odpoutání
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sil v pohoří Condo:r , kde probíhaly boje na sporném uze mf r ezi
oběma státy.

9. března - Konalo se z e.s ed án f apo Leěnc liby jsko-·syrske komise.
připravující sjednocení obou zemío

14T dubna - Za {;.časti zástupc~ critske? belizskě a guatemalské vlády;
skončila ústavní konference ii Be Lí.zc , která rozbodla9::;e tato
samosprávná kolonie se stane ne z áv LsLým s t át em, Přesné datum ne-
by 10 st anov eno ,

26. července - Bylo oznámeno, ~e Belize získá ne z áv i.s Los't 21, z ář f ť ;r-.
21. z ář f - Byla vyhlášt=m8 nezávislost státu BELIZE., Hl.avn í měat o ,

Belmopan. Elavou státu je britské. kr-á l.cvna zastoupená generáJn.í
guve r-nérkou ; ministers~-() pfedseda, George Pr í.ce ,

1. října - Španělské Eor t e sy !parlaG:lent/ scnvůlily návrb aut onomn.írio
st atutu Asturie.

13. října - ŠpaniHske Kortesy schválily návrh aut.nnomn íno statutu
Kantabr~e •

20. října-Ve š paně.Lske ob Las t í. Andalusie se konalo referendum o au-
tonomním statutu. 89 7;' uč ast.n.íxů referenda se vyslovilo pro na·-
vrbovaný st atut • /3/

1. listopadu - Autonomní přidruženS stát Antigua získal plnou nezá-
vislost pod názvem AI.;r.r IGUA A BARBUDA.Hlavní měst o ~ Saint
John' s. Hlavou at at u zů.stává britská královna zastoupená gene~·
rálním guvernérem; ministersky předseda~ Vere Bird.

14. Lí.s't cpadu - Mezi Seneg&.lem a Gambií by 10 př edb ězriě dohodnuto vy-
tvoření j edno't.ného státu Senegamb i~, /4/

4. prosince - Jihoafrický b arrt us't án Ciskei byl prohlášen "nezávislou"
REPUBLIKOUCIqIGIo Hlavní mčs to , B'í.aho ; prezident o Lennex LQ
qebe. /5/

15. prosince - Izraelský p8Tlament přijal zákon, kt erym by ly okup0-
vane Co Lanaké výšiny, patříc í Sýrii, anektovány Izraelem.

I? prosince - Byla oficiálně podepsána dohoda mezi Senegalem a Gam-
bií o vytvoření konfederace Senegambie~ /6/

27. prosince - Dosavadní brazilské spolkove teritorium RONDONLl,. by Lr-
prohlášeno 23. spolkovým státem Brazílie. Elavn město" Porto
Ve.lbc-,

29. prosince - Senegalský parlament schv&lil dohodu o vytvoření Sene-
gamb i.e ,

V průběhu roku pokračovaly boje za nezávislost Západní Saba.ry a Na-
mibie •

. Mauritius vznáší nárok na Čagoske ostrovy, jez jsou nyní součást í
Britských území v Indickem oc eánu ,

V Namibii by ly v pusledních letech vytvořeny regionální "vlády II a
IJzákonodárné sbory" také pro oblast i obývané Damary a Rehoboty. Nyní
existuje v zemi. pět vlád pro africke obyvatelstvo /organizovane v
bantustánech/ a separátní správa pro bělochy.

Vánoční ostrov, který je sr-uč ás t f Kiribatské r-e pub Ltky ~ byl přejmen·:--
ván na Kiritima~i. -
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Byly změněny názvy někt er-yc n cst r-o ,
Byly změněny názvy jednotlivýcf.J.oat r-ovů Komorského aouo st r-ov f ,

Grande Comore - Njazida /.hlavni město ~ Iv~oronil
Anjouan - Nzwani jhlavni město: ruutsamudu/
Mohéli - r\'l"Wali/hlavní měst6: Fomboni/

9strov Msyotte, nadále spravovaný protiprávně Francií; je původním
obyv atež.st vetn nazýván Maho r é , '

"NezáVislý" barrt ust án Transkei vznesl nárok na jihoafrickÓu oblast
Východní Griqualando
Na poštovních znállikáchse v r. 1981 u západqsamojských zásilek vy-, ,skytl zkrácený název S~OA. Bližší udaje ~ možné změně ~edního ná-
zvu státu ne jsou zatím známy.

_._------

V prd.běhu uplynu+ého roku byly provedeny úspěšné státní převraty,
které neměly dosud za následek změnu názvu neb~ státního zřízení~
toto se stalo v Bolívii /308./, Středoafrické ;epublice /28.7./ a v
Ghaně /31.12./. Další dva pokusy byLy po několikadnech likvidovány:
Gambie /30.8./ a Bang Lad éš /30.5./.

Pozná~:
717 V červnu se v Belau konalo, .r-ef er-endum, které mělo schválit při-

družení země k USA; jeho výsledky zatím neznáme.
/2/

/3/

/4/

/5/

/6/

Společný libyjsko-č~dský stát vytvořen nebyl. Po odchodu libyj-
ských jednotek koncem roku se obnovila občanská válka v Čadu.
Referendum v Únoru 1980 předchozí návrh statutu odmítlo. V tomto
smyslu si opravte chybu ve Vexilologickém dopise č. ó. Do roku
1983 má být dokončena regí.onal;zaoe státu, všechny oblast i mají
získat autonomii, patrně diferencovanou. Celkem má být 16 tako-
výcht c oblastní, Nav ar-r a má mít "zvláštní .atatut ".

, -Jednání o utvůřeni Senegambie bylo vyvoláno neuspěš,nym pokusem
o převrat v Gambii v srpnu 1981. Pokus byl likvidován zásahem
senegalských jednotek.
Na základě dohody z Února 1981 byla v pr-ůbšhu roku k bantustánu
Ciskei připojena města King Williaú.l's Town a Be rLd.n ,

Konfederace 'Senegambie byla oficiálně vytvořena až 1.2.1g8.!?

Děkujeme všem člend.m klubu, kteří nás informovali a informují o dění
ve světě, ai již prostřednictvím výstřižkd. z n~vin a časopisd., nebo
jinými formami sdělení. Bez jejicb přispění by náš přehled jen sotva
mohl vznilmout.

Pavel F'ojt ík
Pavel Pejcha
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