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Praha lO.května 1989
Vážení přátelé,
prostřednictvím čtrnáctého Vexilologického
dopisu Vás již tradičhě seznamujeme s vybrRnými politicko-administrativními změnami ve SVět8 v uplynulém roce. Tyto zmčny se
dříve nebo později mohou projevit také úpravami státních symbolů. Není-li u příslušného data uveden pramen, vychází informace
ze zprávy ČTK, zveřejněné ve většině našeho denního tisku~
Výbor VK
Přehled událostí v roce 1988
l.ledna - V Nigérii oficiálně vznikly dva nové federální státy
KATSINA a AKYNA 180M. (jm)
IO.února - V Bophuthatswaně došlo k neúspěšnému pokusu o státní
převrat.
21.února - Nejvyšší sovět Náhorní Karabašské autonomní oblasti
schválil rozhodnutí o připojení k Arménské SSR. Požácal
Nejvyšší sověty Ázerbajdžánské SSR, Arménské SSR a.:""SSRo
souhlas (potvrzení) tohoto aktu. (Poznámka č.l)
.•..
26.února - Panamský prezident byl sesazen.
8.března - V Demokratioké republice Sv.Tomáš a Princův o. byl
pot Lačen pokus o státní př evra t.
16.března - V Libérii byl zmařen pokun o státní převrat.
25.března - UNITA oznámila, že ve m~stě Jamba v jihovýchodní Angole
vytvoř ila vlastní "vládu". (RP 26.3.)
l.d~bna - V Čín"ě byl zveřejněn návrh na ustavení nové provincie
Liang Si-ang na ostrově Chaj-nan. (ID 2.4.)(Poznámka č~2)
4.dubna - Pověřenci ~IDR a Západního Berlína podepsali dohodu
o výměnp. území.NDR připadnou st4vající enklávy Západního
Berlína na území NDR a část hraničící se čtvrtí Prenzlauer
Berg. NDR obdrží 87,3 ha a Záp.Berlín 96,7 ha. Rozdíl
vyrovná západoberlínský senát částkou 76 mil. DM. (ID 5.4.)
13~dubna - Na ostrově Chaj-nan byla ustavena nová provincie •
. "(AA 88,FWA 89)
24.dubna - Na Nové Kaledonii proběhly volby do regionálního
parlamentu. (FWA 89)
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J.května - V Londýně byla z8h~jena mezinárodní konference o
Angole a Namibii za úňast± AngolY, Kuby, JAR a USA. V
průběhu roku se konaly další schůzky.
ll.k~ětna - V Guatemale byl potlačen ~okus o státní převrat.
26.května - Libye uznala čadskou vládu prezidenta H.Habrého.
(l~oznámka J)
č

••

JI.května - Filipíny oznámily, že ~osilují svou přítomnost
na Spratlyho ostrovech, protoze i další zeme, které si na
ostrovy činí nárok}tam vysílají vojenské posily. (Poznámka 4)
J.června - V Ugandě byla podepsána mírová smlouva mezi vládou
a protivládní Ugandskou lidově demokratickou armádou (UPDA).
15.června - Nejvyšší sovět Arménie vyslovil souhlas s připojením Náhorního Karabachu k Arménii a obr?til se na Nejvyšší
sovět SSSR, aby tuto otázku posoudil.
l7.června - Nejvyšší sovět Ázerbajdžánu odmítl žádost Náhorního
Karabachu o připojení k Armér.íí ,
19.června - V pákistánském J?éšáváru se pokusily afghánské opozičn í síly.vyt voři t exilovou "prozatímní vládu" v e Le s
předsedou Ahmadem Šáhem"
20.června - Na Haiti byl proveden státní př evra t , (Poznámka č.5)
26.č'ervna - Byla podepsána dohoda o Nové Kaledonii. (Poznámka č.6)
28. če rvna - Alž'írsko a Libye se dohodly, že v září uspořádají
referendum o spojení obou zemí v jeden státní celek.
O konání referenda není zatím k dispozici žé.drá informace.
12.července - Nejvyšší sovět Náhorní Karabf'šsk~ autonomní
oblasti přijal rozhodnutí o vystoupení z Azerbájdžánské
SSR a požádal o přejmenování IJáhorního Karabachu na
Arcašskou· arménskou autonomní oblast. Večer t éhož dne
bylq toto rozhodnutí prohlášeno prezídiem Nejvyššího sovětu Azerbájdžánu za nezákonné a zrušeno.
lJ •července - V Libérii b:~·lzmařen další pokus o státní pře vrat.
l8.července - Prezídium ~=jvyššího sovčtu SSSR jednalo o rozhodnutích Nejvyšších sovětů Arménie a bzerbájdžánu o Náhorním
Karabachu.
19 •.
července - V New Orleansu byla ustavena. exilová haitská
vláda (předseda Ní.cho Las Es tiverne) •
20. července - V Hav aně b;yly zveřejněny zásady mírového řešení
situace v Angole a Namibii. '
26.července - Po nepokojích odstoupil barmský prezident U Nei Win
a byl vystřídán U Sein Lwinem.
Jl.č·ervence - Belgická pos Lane c ká sněmovna schválila návrh zákona o federalizaci Belgie. (FWA 89)
'l.srpna - Jordánský král oznámil; že Jordánsko přerušuje správní a právní svazky s Předjordánskem a předá svrchovanost
nad tímto úz emfm paLea t í.nckérnu obyva teLs t vu ..
T.srpna - Bel~ický senát schválil návrh zákona o federalizaci
Belgie s účinností od 1.1~1989.
č
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8.srpna - Účastníci rozhovorů o urovnání krize na jihu Afri~
(v Angole a Namibii) se dohodli na zastavení palby_
12.srpna -.Po několikadenních nepokojích odstoupil barmský prezident U Sein Lw ín , Novým prezidentem se stal Maun Maun.
18. srpna· - OSN navrhla uspořád6ní referenda na Západní Sohaře
o budoucnosti tohoto území.
20.srpna - Vstoupilo v platnost př'íměří mezi Irákem a iránem.
26.srpna - V Ženevě se us~ute~nila první schůzka zástupců Maroka a Fronty POLISARIO.
9~září - Barmská opozice vytvořila vlastní prozatímní vládu
(předseda U Nu , prez í.če nt gen.U Win Maun).
9.září - Skončily r-ozhovory o Angole a Namibii. (Poznámka s.t,
l8.září - Barmská armáda provedla státní převrat (gen .•80 I-J1aun).
Nová vláda obnovila původní úřední název státu BARMSKÝ SVAZ.
l8.zář'í - Na Haiti byl proveden další s t át nf převra t (gen.Prosper
Avril). (Poznámka č.8)
2l.září - Rada bezpečnosti OSN schválila rJ ~n.J.referendao budoucnosti Západní Sahary.
2l.září - Na území Stěpanakertu a Agdamského okresu v Náhorním
Karabachu byl vyhlášen mimořádný f;t,ava.z ákaz vycházení.
22.září - Libanonský prezident A.Džamaíl jm8noval těsně před
ukončením svého mandátu vojenskou vládu (gen. Michel Aún).
(Poznámka
9)
23.září - Brazilský Národní kongres schválil návrh nové ústavy
země.
5.října - V platnost vstoupila nová ústava Brazílie.
21.října - Jihoafrická vláda jednost;rar.!"./i
odložila dohodnuté .
datum k plnpní rezoluce o N~mibii z 1.11.1988 na 1.1.1989.
3.1istopadu - 83 % voličů se v Alžírsku vyslovilo v referendu
pro navrhované změny ústavy~
3.listopadu - Na Maledivách doš10 k pokusu o státní převrat.
6.listopadu - Ve Francii a jejích zámořských územích a departementech se konalo referendum o budoucnosti Nové Kaledonie.
l5.listopadu - V noci ze l4.na 15.11. byl na mimořádném zasedání Palestinské národní rady v 'Alžíru vyhlášen nezávislý
PALESTINSKÝ STÁT. Za hlavní m~sto byl vyhláŠen'Jeruzalém.
ČSSR nezávislý Palest inský ~;tát uznala.
25.listopadu - V Jugoslávii byly vyhlášeny změny úo t.avy,
l.prosince - Nejvyšší sovět SSSR schválil zákon o změnách
ústavy SSSR.
19.prosince - Vanua t ský prezident byl zásahem ar..
aády uvržen do
domácího vězení. (Poznámka č.lO).
22.prosince - V sídle CSN v New Yorku byla podepsána třístranná
dohoda mezi Angolou, JAR a Kubou o urovnáni nituace v jihozápadní Africe a dále dohoda mezi Ari-o Lou a Kubou o časovém
plánu stažení kubánských vojsk z Angoly. (Poznámka čell)
č ,
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Poznámky :
(1) Náhorní Karab~šská autonomní oblast byla ustavena7.7.192J
jako součást Azerbájdžánu. Zahrnuje území obývané arménským
obyva telstvem. '
(2) Nová provincie má být zvláštní ekonomickou zónou Číny. Hlavní
postavení zde mají mít smíšené podniky se zahraniční účastí
nebo společnosti výlučně v zahraničníni vlastnictví.
ťJ) Až dosud Libye podporovala opoziční "vládu národní jednoty GUNT" - 'Viznapř. Vexilologický dopis č.12.
(4) Na Spratlyho ostrovy si činí nárok ~ína, Vietnam, Malajs'ie a
Tchaj~an. Filipíny je nazývají Kalayan (=Svoboda). (RP 1~6.)
(5) Státní převrat 1p!OvedlHenry Namphy, který byl 17.6. odvolán
z funkce velitele ozbrojených sil.
(6) Nová Kaledonie se na 1 rok vrátí pod francouzskou správu, pak
bude na 10 let rozdělena na tři autonomní oblasti, z nichž
dvě budou spravovat Kanakové a jednu Evropané. Po této době
bude uspořádáno referendum o nezávislosti. (SS 9.7.)
Podle ~~A 89 se nová Kaledonie rozdělí na oblasti Sever, Jih
a Loyauté.
(7) Angola, Kuba, JAR a USA potvrc,ily záměr zahájitplnční rezoluce
č'.435 RB OSN o Namí.b í.f 1.11.1988.
(8} Jde o 73. vojenský převrat v historii Haiti.
(9) V Libanonu vzniklo faktické dvojvládí. Podle ústavy měla
převzít moc nynější vláda Sálima Húse , které vyslovili podporu
představitelé levicových stran a islámských sil.
(10)'Prezident G.Sokomanu se pokusil 16.12.1988 odvolat premiéra
W.Liniho a nahradit ho svým synovcem B.Sopem. Dne 18.12.
Sopeho uvěznila armáda a následujícího dne byl zajat i
prezident, když Nejvyšší soud republiky rozhodl, že jeho
pokus byl neústavní.
(11) Třístranná dohoda stanoví, že rezoluce RB OSN č.435 ~ roku
1978 o poskytnutí nezávislosti Namibii se začne uplatnovat od
1.,4.1989. Dekolonizační proces proběhne v ročním přechodném
období za přítomnosti Prozatímních jednotek OSN v Namibii
(UNTAG). K 1.11.1989 mají být v zemi uspořádány volby a dne
1.4.1990 bude vyhlášena nezávislost Namibie.
y

GI;'onsko
D~plňující informace k Vexilolo:;ickému dopisu č.13:
Dne 30.5.1987 byl v nepřítomnosti premié:-- Motzfeldt sesazen
'Vlastní stranou Siumut a koaliční Inuit. Do čela Siumutu byl
zvolen L.Johansen, čímž se stal autometicky i novým premiérem.
Hned druhého dne ,po návratu do Nuuku, po určitých ÚGtupcích
se však do funkce vrátil J •.
Motzfelclt. Jak vynlývá z denního
tisku, mělo by Motzfeldtovo sesazení 27.6.1987 být opakovanou
akcí vládnoucích koaličních stran.
dr.J.Landr.rgott
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r§2g§=Noy~_Q~~g~
Ve Vexilologii č •.7I na str.1386 - 1393 byly publikovány provinční
vlajky této zemč. FWA 89 publikoval rozlohy a počty oQyvatel,
v níže uvedené ta~u1ce tak můžeme doplnit údaje našeho článku.
.
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(1) Provincie Fly River, Oro a San aun "rA 89 neuvádí !
(2) ísto provincií u edených v pozn.l vádí F1!,A89 provincie
jiné - Northern, 'estSepik a !,estern.Neni známo, zda v
letech 1982-1Qe7,(tedy od uveřejněni provinčních vlajek v
púvodním papujsko-novoguinejském prameni po uzávěrlrostatistiky)
došlo k částečné 3J.Jlěn~
administrntivního Len ěn f země nebo k
přejmenování provincií.
(3 J FWA 89 uvádí pod názvem Chimbu.
č
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M~~in9rodní adresář vexilo1ogQ
Nizozemský vexilolog Jos 80els (Geyaartsborg 11,6228 AG Maastricht,
Nizozemsko) zamýšlí vydat v promnci t.r. mezinárodní vexilologický
adresář a požádal nás, abychom o jeho záměru informovali č~eny
našeho klubu.Kdo má zájem, aby byl v adresáři uveden, necht sdělí
J.Poelsovi své gméno,adresu a zaměření ve vexilologii (anglicky,
německy nebo nizozemsky) .Adresář,jehož cena lJt..je
2 dolary, bude
trvale přistupný v klubovní knihovně~Objednávky nevyřizujeme 1
lm
Připravili:
Pavel FOjtik, doc.RNDr.Ludvík Mucha,CSc., Pavel Pejcha
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