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DNEŠNÍ SOCIALISTICKÁ KOREA OBRAZEM 

Korejská ústřední tisková agentura, 2019 

OBČASNÍK * ČERVEN 2019 * VĚNOVÁNO 20. VÝROČÍ REGISTRACE ORGANIZACE 

25. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha 
Kim Ir Sena (15. 4. 1912—8. 7. 1994) si 
připomíná s hlubokým zármutkem, ale také 
s pýchou na hrdinnou Korejskou lidově 
demokratickou republiku, která pod 
moudrým vedením slavné Korejské strany 
práce skvěle provádí velkou věc předávání 
revoluce z generace na generaci a úspěšně 
provádí budování a obranu socialistické 
vlasti, čímž naplňuje odkaz svého 
zakladatele. 

K připomenutí neskonale velké osobnosti 
věčného prezidenta citujeme ze stati vážené- 
ho nejvyššího vůdce soudruha 
Kim Čong Una „Velký vůdce soudruh 
Kim Ir Sen je věčným vůdcem naší strany 
a lidu“ (20. 4. 2012): 

25 LET OD ÚMRTÍ VELKÉHO VŮDCE 

SOUDRUHA KIM IR SENA 

20 LET 
OD REGISTRACE 

SPOLEČNOSTI 
PEKTUSAN 

Společnost 
česko-korejského 

přátelství 
Pektusan byla 
založena na 

počátku 90. let. 
Předsedou byl 
Doc. PhDr. Josef Haubelt, DrSc., kterého 
později vystřídali postupně profesor RSDr. 

Ivan Hrůza, DrSc.; major Jiří Jarka a RSDr. 
Jaroslav Kafka. Od 16. 6. 2018 je předsedou 

RSDr. Jozef Servista. 
6. 1. 1999 se Společnost česko-

korejského přátelství Pektusan stala 
občanským sdružením po registraci Minis- 
terstvem vnitra ČR. Současné stanovy platí 
po převedení na novou právní formu 
zapsaného spolku od 17. 6. 2017. 

U příležitosti 20. výročí registrace své 
organizace vzpomínáme s úctou na všechny 
soudružky a soudruhy, kteří se podíleli na 
její činnosti a bohužel již nejsou mezi námi. 
V loňském roce nás citelně postihla ztráta 
Jiřího Jarky (15. 4. 1929-7. 2. 2018), 
v letošním roce byl těžkou ranou odchod 
Jaroslava Kafky (27. 3. 1943-25. 4. 2019). 
Oba byli nositeli Řádu přátelství I. stupně. 

Jiří Jarka (vlevo) 
a Jaroslav Kafka 
se Řády přátelství 

I. stupně 

(Pokračování na s. 3) (Pokračování na s. 2) 
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Velký soudruh Kim Ir Sen vedl pod 
praporem idejí čučche revoluční boj 
a budovatelské dílo k vítězství a takto 
dosažené nehynoucí revoluční úspěchy jsou 
navždy základem pevně zaručujícím splnění 
velkého díla socialismu v duchu čučche. 

Revoluční strana a politická moc i armáda 
jsou nejmocnější politickou zbraní, 
garantující prosazení, postup a vítězství velké 
věci revoluce. Historie prokázala, že o osudu 
revoluce a socialismu se rozhoduje podle 
toho, jak se buduje strana, politická moc 
a armáda a jak se politicky a ideově připraví 
lid. 

Jakmile byl v minulém století v některých 
zemích ve světě zmařen socialismus, 
imperialističtí reakcionáři sice halasně 
povykovali o „konci“ socialismu, ale 
socialismus našeho typu i při velkých 
politických výkyvech ve světě stojí bez otřesu 
a ve všech oblastech politiky, vojenství, 
hospodářství a kultury dosahuje epochálních 
pro- měn. (…) 

To, že se všechen lid ideově, silnou vůlí 
a vědomím mravního závazku pevně seskupil 
kolem vůdce a celá společnost tvoří jednu 
velkou rodinu, jejíž členové si navzájem 
soudružsky pomá- hají a vzájemně se 
usměrňují, představuje podstatnou zvláštnost 
socialismu našeho typu a je zdrojem 
nekonečné síly. Naše jednomyslná solidarita, 
při které se kolem vůdce ocelově pevně 
semkla celá strana, celá armáda a všechen lid, 
dnes neochvějně zajišťuje politickou stabilitu 
a pevnost našeho státu a společnosti a je 
mocnou hnací silou, která hájí socialistickou 
vlast a dynamicky urychluje revoluci 
a výstavbu. (…) 

Čučche jako vlastnost je pravou 
přirozeností socialismu a samostatnost 
v politice, soběstačnost v hospodářství 
a sebeobrana při národní obraně představují 
cestu trvalých vítězství, blahobytu a rozkvětu 
socialismu našeho typu. Samostatná politika 
umožňuje i v jakkoliv obtížné a složité situaci 
nastolit a důsledně uskutečňovat linii 
a politiku v souladu se základními zásadami 

revoluce a se samostatnými požadavky 
a zájmy lidových mas a vede tak revoluci 
a budování dále k vítězství a ve vztazích se 
zahraničím uplatňuje úplnou suverenitu 
a rovnost a dává tak výrazně najevo 
důstojnost své země a její majestátní podobu. 
Soběstačné národní hospodářství a národní 
kultura v duchu čučche umožňuje překonat 
nejvyspělejší ukazatele našimi silami, naší 
technikou a s našimi zdroji a vybudovat 
vědeckotechnickou velmoc 21. století i silnou 
zemi znalostní ekonomiky a také zahájit nový 
zlatý věk kultury a umění. Sebeobranné síly 
národní obrany, jejichž jádrem je lidová 
armáda, chrání nedobytnou hradbou 
socialistickou vlast proti imperialistické 
agresi, spolehlivě tak vojensky garantují 
budování silného státu a důvěryhodně 
zajišťují mír a bezpečnost na Korejském 
poloostrově a v Asii. (…) 

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen skvěle 
vyřešil otázku převzetí velké věci revoluce 
a připravil pevnou záruku, aby bylo možno po 
staletí a generace vítězně přejímat a dovršovat 
velkou věc revoluce čučche. 

Vůdce nepovažoval přejímání revolučního 
díla za pouhou otázku předání řídícího 
postavení v době výměny revolučních 
generací, ale za otázku nezbytnosti držet se 
po generace pevně vůdcových revolučních 
myšlenek a revolučního díla a udržovat jejich 
záři. Považoval to za velmi závažnou otázku, 
která rozhoduje o budoucím osudu revoluce 
a věnoval jejímu řešení zvláštní pozornost. 

Vůdce vysvětlil, že při převzetí 
revolučního díla je základem otázka vůdcova 
nástupce a tento problém zcela a bezchybně 
vyřešil. Současně věnoval velké úsilí 
dokonalému přejímání a rozvíjení revolučních 
tradic a spolehlivé přípravě nové generace 
jako dědiců revoluce a přispěl tak k velmi 
dobrému výsledku této činnosti. Díky 
vůdcově vynikající prozíravosti a moudrému 
řízení se podařilo vytvořit skvělý vzor pro 
řešení otázky přejímání velkého díla revoluce. 

 
(Plné znění na www.kldr.info.) 

(Dokončení ze s. 1) 
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Delegace Společnosti 
česko-korejského přátelství 
Pektusan a České skupiny 
pro studium a uskutečnění 
myšlenky čučche z České 
a Slovenské republiky, 
vedenná 1. místopředsedou 
soudruhem Lukášem 
Vrobelem, navštívila ve 
dnech 12. – 18. dubna 
čučche 108 (2019) na 
pozvání Korejského svazu 
společenských vědců Korej- 
skou lidově demokratickou 
republiku, aby se zúčastnila mezinárodní 
konference a oslav národního svátku Dne 
slunce u příležitosti 107. výročí narození 
velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena. 

14. dubna se uskutečnila konference 
o myšlence čučche v Lidovém paláci kultury.  
Za českou skupinu pronesl projev 
1. místopředseda soudruh Lukáš Vrobel.  

Sedm zahraničních účastníků převzalo 
odpoledne v paláci Nejvyššího lidového 
shromáždění Řád přátelství I. a II. stupně za 
práci pro rozvoj vztahů přátelství 
a spolupráce s KLDR. Řád přátelství 
I. stupně byl udělen čtyřem osobnostem 
z Mongolska, Rakouska, Ruska a Thajska, 
Řád přátelství II. stupně třem dalším, mezi 
nimi 1. místopředsedovi Společnosti česko-
korejského přátelství Pektusan a České 
skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky 
čučche soudruhu Lukáši Vrobelovi. 

Večer 14. dubna se konala recepce 
v Hotelu Korjo k oslavě Dne slunce za účasti 
poradce Ústředního výboru Korejské strany 
práce a poslance Nejvyššího lidového 
shromáž- dění, dřívějšího dlouholetého 
tajemníka a později místopředsedy ÚV KSP 
soudruha Kim Ki Nama. Všechny přítomné 
potěšilo, že soudruh Kim Ki Nam osobně 
obešel desítky přítomných zahraničních 
hostů, aby se s každým pozdravil. 

Během pobytu v Koreji delegáti 

Společnosti Pektusan ocenili vysokou 
revoluční morálku korejského lidu, který si 
i v těžkých časech úpadku světového 
socialistického hnutí udržuje vysokou třídní 
uvědomělost a nepřipouští buržoazně deka- 
dentní úpadek, zahálčivou morálku 
a rozkladný egoistický konzumní způsob 
života, nýbrž naopak staví na kolektivismu 
a rozhodně brání pronikání jedu buržoazního 
a reakčního způsobu myšlení. 

Velké poděkování Společnosti 
za umožnění návštěvy KLDR a vzornou péči 
a služby patří Korejskému svazu spole- 
čenských vědců, pracovníkům velvyslanectví 
KLDR v Praze v čele s mimořádným 
a zplnomocněným velvyslancem soudruhem 
Kim Pchjong Ilem, průvodci česko-
slovenské delegace soudruhu Ču Mjong 
Wonovi a vedoucímu průvodců soudruhu 
Pak Kum Ilovi, pracovníkům Korejského 
svazu společenských vědců. 

DELEGACE SPOLEČNOSTI PEKTUSAN NAVŠTÍVILA KLDR, 
1. MÍSTOPŘEDSEDA PŘEVZAL VYZNAMENÁNÍ 
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6.-7. 3. - Druhá národní konference 
základních propagandistů strany.  
10. 3. - Volby poslanců 14. Nejvyššího 
lidového shromáždění. Soudruh 
Kim Čong Un volil ve volební místnosti 
číslo 40 volebního obvodu číslo 10 
v Pchjongjangu. Hlasování se zúčastnilo 
99,99 % zapsaných voličů a 100 % 
z nich hlasovalo pro kandidáty na 
poslance do Nejvyššího lidového 
shromáždění, registrované v příslušných 
volebních obvodech.  

12. 3. - Ústřední volební komise zveřejnila seznam 687 poslanců zvolených do 
Nejvyššího lidového shromáždění. 

25.-26. 3. - 5. shromáždění velitelů a politruků rot Korejské lidové armády pod vedením 
soudruha Kim Čong Una. 

1. 4. - Se zahájením nového školního roku zavedena povinná výuka korejského 
národního bojového sportu tchekwondo na základních a středních školách v celé zemi. 
začátek dubna - Soudruh Kim Čong Un vedl výstavbu okresu Samdžijon, turistické 

oblasti Ončchon, turistické oblasti Wonsan-Kalma a navštívil zrekonstruovaný obchodní 
dům Tesong v Pchjongjangu. 

9. 4. - Soudruh Kim Čong Un vedl rozšířené zasedání politického byra ÚV Korejské 
strany práce. 

10. 4. - Soudruh Kim Čong Un vedl 4. plenární zasedání 7. Ústředního výboru KSP. 
12. 4. - 1. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění znovuzvolilo 

s. Kim Čong Una předsedou Komise pro státní záležitosti KLDR. Soudruh Kim Čong Un 
přednesl projev „O socialistické výstavbě a domácí a zahraniční politice vlády republiky 
v současné etapě“. Předsedou prezídia Nejvyššího lidového shromáždění byl zvolen 
s. Čche Rjong He, předsedou vlády s. Kim Če Rjong. 

16. 4. - Soudruh Kim Čong Un vedl letecký výcvik bojových pilotů Korejské lidové 
armády. 

18. 4. - Ve Wonsanu se konalo přísežné shromáždění provincie Kangwon za dosažení 
prudkého vzestupu socialistické výstavby, následované přísežnými shromážděními ostatních 
provincií a přímo řízených měst. 

24.-27. 4. - Soudruh Kim Čong Un navštívil ruský Vladivostok, kde vedl jednání 
s prezidentem Ruské federace V. V. Putinem. 

4. a 9. 5. - Soudruh Kim Čong Un vedl cvičnou střelbu obranných jednotek na první 
linii a na východní a západní frontě. 

13. 5. - Společné shromáždění organizací pracujícího lidu k důkladnému provedení 
úkolů, stanovených s. Kim Čong Unem na 1. zasedání 14. NLS a na 4. plénu 7. ÚV KSP. 

18. 5. - Slavnostně otevřena Továrna na pramenitou vodu Tesongsan v Pchjongjangu. 
22. 5. - Ústřední slavnostní setkání oslavilo 80. výročí bitev v oblasti Musanu, které pod 

vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena znamenaly přelom v protijaponské válce. 
22. 5. - Ústřední seminář za hluboké osvojení a uvedení do praxe historického 

politického projevu s. Kim Čong Una na 1. zasedání 14. NLS a linie 4. pléna ÚV KSP. 

(Dokončení ze s. 5) 
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Jejich odkaz nás zavazuje k získání 
a aktivizaci následníků ve velkém díle 
přátelství s lidovou Koreou a obhajoby věci 
socialismu. 

Chceme dnes poděkovat tehdejšímu 
přípravnému výboru, který pracoval ve 
složení: s. Jiří Jarka (jako mluvčí výboru), 
s. Doc. PhDr. Josef Haubelt, DrSc., 
s. RSDr. Marie Hrůzová. Je třeba ocenit 
odvahu a postoje členů tohoto výboru, že se 
odvážili k tomuto kroku v době, kdy KLDR 
byla brána jako nebezpečná, zločinná a byla 
vůči ní přijímána restrikční opatření, zejména 
USA. Jejich podporu KLDR lze v tuto dobu 
charakterizovat jako výraz postojů proti 
kapitalistickému vývoji v naší republice po 
kontrarevoluci v roce 1989. 

Organizace po registraci nabrala dech 
a pustila se do velikého díla, které i dnešní 
generace Pektusanu rozvíjí a pokračuje 
v idejích čučche a songun, které jsou úspěšně 
naplňovány v KLDR. Je třeba uvést, že vedle 
členů výboru se do činnosti Pektusanu 
zapojovala řada dalších soudruhů 
a soudružek. Jelikož nelze vyjmenovat celé ty 
zástupy konkrétních osob, uvedeme alespoň 
několik za všechny. Jedná se například o 
s. Brunnerovou, Hrůzovou, Boučka, Lundáka, 
který je také nositelem vyznamenání KLDR, 
RSDr. Jiřího Svobodu, Jakeše, Webera, 
Hájkovou, Křížka, Ivančákovy a mnoho 
dalších, kteří přispívali k prohlubování 
znalostí našich občanů o KLDR. 

Celý výbor svou neúnavnou prací získával 
pro činnost Pektusanu nové členy a příznivce 
KLDR. Je třeba konstatovat, že tehdejší 
členové výborů ve vedení společnosti strávili 
mnoho a mnoho času mezi občany. Nekonaly 
se jenom schůze výborů, ale byly 
organizovány besedy s občany téměř po celé 
republice. Tím byly získáváni další noví 
členové. Společnost rovněž zaslala dopis 
OSN v němž žádala, aby USA byly 
odsouzeny za zločinnou válku vůči KLDR. 

Plénum jako nejvyšší orgán Společnosti 

provedlo v roce 2017 zásadní změny ve 
složení výboru společnosti. Do společnosti 
vstoupila řada mladších soudruhů 
a soudružek. Celé vedení se omladilo. Vedle 
předsedy byli zvoleni také dva 
místopředsedové. Dle nových stanov byli do 
Pektusanu přijati také soudruzi ze Slovenské 
republiky. Tím se působnost rozšířila také do 
bratrské země. 

Činnost současného Pektusanu je 
pravidelná a její práce je prezentována díky 
nové mladší generaci na stránkách internetu, 
kam jsou umísťovány aktuální informace 
o dění v KLDR, našem životě, zveřejňovány 
jsou i překlady různých dokumentů apod. 
Řada informací je získávána pobyty našich 
soudruhů a soudružek Pektusanu v KLDR. 

Cílem Pektusanu není hovořit pouze mezi 
členy a sympatizanty, ale naplňovat odkaz 
těch, kteří nám vytvořili podmínky pro dnešní 
činnost Pektusanu. 

Společnost Pektusan měla a má velmi 
dobré kontakty s organizacemi, které se 
zabývají vztahy se zahraničními strukturami, 
které mají rovněž navázány kontakty se 
zástupci KLDR. Musíme ocenit velice dobré 
vztahy s velvyslancem ambasády v Praze 
soudruhem Kim Pchjong Ilem a jeho 
spolupracovníky. Poskytují nám pravidelné 
informace, které pro svoji činnost 
potřebujeme. Současně pro naše delegace 
zajišťují vše potřebné, co je s cestami 
spojeno. 

Naše delegace se zúčastňují na pozvání 
korejské strany různých  festivalů, akcí 
čučche organizovaných k různým výročím, 
které jsou svátky KLDR. Zintenzivnění 
vzájemných vztahů nastalo po roce 2017, kdy 
se zvýšila aktivita Společnosti Pektusan díky 
tomu, že ve společnosti začali působit mladší 
členové ovládající jazyky a výpočetní 
techniku. 

Činnost naší Společnosti byla také 
ohodnocena tím, že tři naši soudruzi se stali  
nositeli Řádu přátelství I. stupně a další 

(Pokračování na s. 4) 

20 LET OD REGISTRACE SPOLEČNOSTI PEKTUSAN 
(Pokračování ze s. 1) 

http://www.kldr.info/kim-cong-un-o-socialisticke-vystavbe-a-domaci-a-zahranicni-politice-vlady-republiky-v-soucasne-etape/
http://www.kldr.info/kim-cong-un-o-socialisticke-vystavbe-a-domaci-a-zahranicni-politice-vlady-republiky-v-soucasne-etape/
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Společnost česko-
korejského přátelství 
Pektusan a Česká 
skupina pro studium 
a uskutečnění myš- 
lenky čučche přines- 
ly na svých inter- 
netových stránkách 

české znění projevu váženého nejvyššího 
vůdce soudruha Kim Čong Una „O socia- 
listické výstavbě a domácí a zahraniční 
politice vlády republiky v současné 
etapě“, předneseného 12. dubna čučche 108 
(2019) na prvním zasedání 14. Nejvyššího 
lidového shromáždění Korejské lidově 
demokratické republiky. 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce v projevu 
vyzývá k intenzivnějšímu boji za formování 
celé společnosti na principech kimirsenismu-
kimčongilismu a provádění revoluční linie 
nezávislosti v budování a činnosti státu. 
Odmítá snahy nepřátelských sil o prodloužení 
ekonomických sankcí a o odzbrojení KLDR 

jako prvního kroku ke svržení socialismu. 
„Tak jako jsme ukončili dlouhodobou 
jadernou hrozbu silou jaderných zbraní, 
musíme zmařit sankce nepřátelských sil 
silou soběstačnosti a samostatnosti,“ 
konstatuje. 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce stanovuje 
v projevu úkoly pro jednotlivá odvětví 
národního hospodářství. „Samostatná obra- 
nyschopnost je mocnou a cennou zbraní 
pro obranu suverenity naší republiky,“ 
uvádí a dodává: „Vždy bychom měli mít na 
paměti železnou pravdu, že mír může být 
zaručen pouze mocnou vojenskou silou, 
a měli bychom se držet principu 
sebeobrany a pokračovat v budování 
obranyschopnosti země.“ 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se ve své 
řeči věnuje také rozvoji socialistické kultury, 
zdravotnictví, vědy a techniky. „Zavedení 
socialistického způsobu života a morální 
disciplíny je vážným politickým bojem 

členové jsou nositeli Řádu přátelství 
II. stupně. 

Akce organizované KLDR jsou na 
vysokém organizačním stupni zabezpečení. 
Delegace navštěvují památná místa KLDR, 
muzea, setkání s pracujícími, zúčastňují se 
mezinárodních konferencí, svátků Den 
slunce a Dne zářící hvězdy, vojenských 
přehlídek, divadelních představení, 
hudebních festivalů a koncertů, sportovních 
akcí, pokloní se sochám velkých vůdců 
soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, 
navštíví  posvátnou horu Pektu, kde se 
narodil věčný prezident KLDR soudruh 
Kim Ir Sen, navštíví Palác slunce 
Kumsusan, kde jsou uchována těla 
zesnulých velkých vůdců. 

Probíhá rovněž mnoho kulturních 
a sportovních akcí za účasti nejen delegací, 

ale i obyvatel Pchjongjangu. 
Mimo hlavního města, kde probíhá 

veliká výstavba nových a moderních 
bytových domů, ulic apod., se delegáti mají 
možnost seznámit také se životem venkova. 

Dalo by se ještě mnoho psát o tom, co 
delegáti a návštěvníci v KLDR vidí a mohou 
posuzovat své poznatky z domova 
a konfrontovat je přímo se životem, který 
žijí obyvatelé KLDR. 

Všichni si přejí, aby KLDR žila v míru, 
ve sjednocené zemi a měla dostatek 
vlastních sil k zabezpečení své země. Dále 
požadují, aby USA už konečně podepsaly 
s KLDR mírovou smlouvu. 

Řadu podrobností o životě KLDR 

a o naší činnosti naleznete na našich 

internetových stránkách www.kldr.info 

nebo na internetových stránkách KLDR, 

např. Korejské ústřední tiskové agentury 
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a ostrým třídním bojem za ochranu 
a dodání slávy naší ideologii a systému,“ 
osvětluje. 

Projev je zaměřen také na úsilí o národní 
znovusjednocení a zahraniční politiku 
socialistické Koreje. „…Žádný pokrok 
v mezikorejských vztazích ani žádné ovoce 
míru a blahobytu nelze očekávat, pokud 
bude nadále dovoleno provádět 
bezohledné manévry jestřábím silám 
v jihokorejské armádě, jež pokračují 
v zahaleném nepřátelství obnovou vojen- 
ských cvičení, …a pokud nebude 
vykořeněna anachronická arogance a 
nepřátelská politika Spojených států, 
které vytvářejí umělé překážky v cestě 
zlepšování vztahů svými svévolnými 
hrubými požadavky,“ zní rozhodné 
stanovisko nejvyššího vůdce korejské 
revoluce. 

„Tak jako se vlny vzdouvají, když 
fouká vítr, čím více bude americká 
politika nepřátelská vůči KLDR, tím 
tvrdší bude naše protiakce,“ vzkazuje 
vážený soudruh nejvyšší vůdce 
imperialistům a reakcionářům. „…Americ- 
ký styl dialogu s jednostranným prosa- 
zováním jejich požadavků nám 
nevyhovuje, ani o něj nemáme zájem.“ 

„Vláda republiky bude posilovat 
a rozvíjet vztahy přátelství a spolupráce se 
všemi zeměmi světa, které respektují 
suverenitu naší země a jsou s ní přátelské, 
a bude postupovat ruku v ruce se všemi 
mírumilovnými silami světa k nastolení 
stálého a trvalého mírového mechanismu 
na Korejském poloostrově,“ uzavírá. 

 
České a anglické znění projevu 

naleznete na www.kldr.info. 

1. 1. - Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un přednesl novoroční projev, ve 
kterém vytyčil heslo „Otevřme novou cestu pokroku socialistické výstavby pod vlajícím 
praporem soběstačnosti!“ 

7.-10. 1. - Soudruh Kim Čong Un navštívil Čínskou lidovou republiku na pozvání 
soudruha Si Ťin-pchinga, generálního tajemníka ÚV KS Číny a prezidenta ČLR. 

14. 1. - KLDR oslavila 60. výročí Dělnicko-rolnických rudých gard. 
24. 1. - Nejvyšší lidové shromáždění KLDR vyhlásilo 8. červenec – den smrti velkého 

vůdce soudruha Kim Ir Sena – a 17. prosinec – den smrti velkého vůdce soudruha 
Kim Čong Ila– za dny státního smutku.  

27. 1. - Umělecký soubor KLDR vystoupil v Pekingu v přítomnosti generálního 
tajemníka ÚV KS Číny a prezidenta ČLR s. Si Ťin-pchinga. 

8. 2. - Soudruh Kim Čong Un navštívil Ministerstvo lidových ozbrojených sil 
u příležitosti 71. výročí založení Korejské lidové armády a zúčastnil se koncertu a recepce 
k tomuto výročí. 

11. 2. - Konalo se Národní setkání velících důstojníků Dělnicko-rolnických rudých gard. 
27. 2.-2. 3. - Soudruh Kim Čong Un navštívil Vietnamskou socialistickou republiku, 

kde se zúčastnil 2. summitu s prezidentem USA Donaldem J. Trumpem a setkal se se 
s. Nguyễn Phú Trọngem, generálním tajemníkem ÚV KS Vietnamu a prezidentem 
Vietnamské socialistické republiky.  
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