
Tak jako lokomotiva může jet jen 
po železniční trati, strana, lokomotiva 
revoluce, může úspěšně kráčet vpřed, 
pouze pokud má správnou ideologii. 

Vztah mezi Korejskou stranou 
práce, která existuje pro lid, váží si 
jej a miluje jej, a lidem, je jako mezi 
matkou a dítětem. To je tajemství 
vítězného postupu KSP, vedené 
velkou ideologií čučche. 

Čučche je revoluční ideologií éry 
nezávislosti, kterou vytvořil a 
v revoluční praxi plně uplatnil 
zakladatel Korejské strany práce 
velký vůdce soudruh Kim Ir Sen 
(Kim Il Sung). 

Velký vůdce soudruh Kim 
Čong Il formuloval čučche jako 
celistvý systém myšlenky, teorie a 
metodiky a rozvinul ji 
v kimirsenismus (kimilsungismus) a 
vyhlásil přetvoření celé společnosti 
na základě kimirsenismu za nejvyšší 
program KSP. 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh 
Kim Čong Un vyhlásil, že 
kimirsenismus-kimčongilismus je 
vedoucí ideologií KSP a přetvoření 
společnosti na základě kimirsenismu-
kimčongilismu je nejvyšším 
programem KSP. 

Dějiny KSP jsou dějinami 
revolučních aktivit velkých vůdců 

soudruhů Kim Ir Sena a Kim 

Čong Ila, kteří vedli KSP cestou 
vítězství a slávy. Jejich celoživotním 
heslem bylo: Lid je mým bohem. 
Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim 

Čong Un uplatňuje toto heslo v 
praxi. To je tajemstvím jednomyslné 
podpory a důvěry korejského lidu 
Korejské straně práce. Pokud bude 
vedena velkým kimirsenismem-

kimčongilismem, bude KSP vždy 
vítězná. 

V dubnu čučche 14 (1925) byla 
založena Komunistická strana 
Koreje, ale zanikla roku čučche 17 
(1928) v důsledku represí japonských 
imperialistů a frakčních bojů 
v nejvyšším vedení. 

17. 10. čučche 15 (1926) byl 
založen Svaz za svržení imperialismu, 

aby ukončil éru temnoty a stagnace, 
útlak japonských imperialistů, frakční 
boje mezi vůdci hnutí za nezávislost, 
patolízalství k velmocem a 
dogmatismus. Velký vůdce soudruh 
Kim Ir Sen si uvědomil, že Korea 
nemůže být osvobozena dosavadním 
nacionalistickým a komunistickým 
hnutím, zasaženým frakčními boji, 
uctíváním velkých zemí a 
dogmatismem. Bojový program 
Svazu za svržení imperialismu se stal 
základem programu KSP, založené 
10. 10. čučche 1934 (1945). 

Na základě protijaponského boje 
soudruha Kim Ir Sena byla 3. 7. 
čučche 19 (1930) založena 
Společnost pro shromáždění 
soudruhů, první stranická organizace 
a předchůdce KSP. V květnu čučche 
23 (1934) byl vytvořen stranický 
výbor Korejské lidové revoluční 
armády a v květnu 25 (1936) 
Společnost pro obnovu vlasti, první 
protijaponská jednotná fronta 
v Koreji. 

10. 10. čučche 34 (1945) 
soudruh Kim Ir Sen ustavil Ústřední 
organizační výbor Komunistické 
strany Koreje. KS Koreje se sloučila 
v srpnu čučche 35 (1946) s Novou 
demokratickou stranou a vyhlásila 
ustavení Korejské strany práce, 
jednotné masové strany sjednocující 
nejen dělnickou třídu, ale také ostatní 
široké vrstvy pracujících mas 
v politickou sílu a naslouchající jim. 
Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen byl 
zvolen předsedou Ústředního výboru 
Korejské strany práce. 

V krátkém čase byly úspěšně 
provedeny demokratické a 
zemědělské reformy. V lednu čučche 
35 (1946) byl založen Demokratický 

svaz mládeže Koreje. Roku čučche 
37 (1948) byla 8. 2. založena 
Korejská lidová armáda a 9. 9. 

Korejská lidově demokratická 

republika a v červnu čučche 38 

(1949) Demokratická fronta pro 
znovusjednocení Koreje. 

25. 6. čučche 39 (1950) začala 
válečná agrese imperialistů USA a 

jejich jihokorejské 
loutkové kliky. Díky 
revolučnímu vedení 
soudruha Kim Ir Sena, 
skvělého vůdce se 
železnou vůlí, a Korejské 
strany práce, porazil 
korejský lid imperialistické 
agresory a zajistil svobodu 
a nezávislost své země. Do 
čtyř až pěti let po válce 
bylo provedeno socialis- 
tické združstevnění a 
znárodnění obchodu a 
průmyslu. Díky socialis- 
tické reorganizaci výrob- 
ních vztahů by ustaven 
v severní polovině Koreje 
pokročilý socialistický 
systém bez vykořisťování 
a útlaku. 
     3. sjezd KSP v dubnu 
čučche 45 (1956) stanovil 
důraz na třídní vzdělávání. 
Soudruh Kim Ir Sen učinil 

na 1. konferenci ideologických 
pracovníků v prosinci čučche 44 
(1955) radikální obrat v odstranění 
uctívání velkých zemí a dogmatismu 
a nastolení čučche ve všech sférách 
revoluce a výstavby. 

Plenární zasedání ÚV KSP 
v prosinci čučche 45 (1956) dalo 
vzniknout duchu Čhollimy výzvou 
učinit sto kroků tam, kde ostatní 
dělají deset. Soudruh Kim 
Ir Sen řekl, že hnutí Čchollimy je 
hnutím pro vytváření pokračujících 
inovací ve výrobě a technologii 
nebojácným skoncováním s konzer- 
vatismem, mysticismem, veškerou 
neaktivitou a stagnací, historickým 
hnutím pro zajištění vítězství nového, 
komunistického myšlení v oblasti 
ideologie a morálky čistým smetením 
veškeré zkaženosti a zpátečnictví 
zděděných po staré společnosti. 
V únoru čučche 49 (1960) 
soudruh Kim Ir Sen vytvořil duch 
Čongsanri a metodu Čongsanri, 
stranickou práci založenou na čučche, 
práci s člověkem jako hlavní věcí. 
Stanovil prioritu politické práce. KSP 
věnovala pozornost nezávislému a 
mírovému národnímu znovusjed- 
nocení, rozvoji hnutí zámořských 
Korejců a repatriaci japonských 
Korejců do socialistické vlasti. 

4. sjezd KSP v září čučche 50 
(1961) završil položení základů 
socialistické industrializace a přijal 
program jejího dokončení, nezá- 
vislého a mírového znovusjednocení 
a všestranné socialistické výstavby. 

Po Kubánské raketové krizi byla 
na 5. plenárním zasedání 4. ÚV KSP 
v prosinci čučche 51 (1962) přijata 
linie vojenské sebeobrany, ozbrojení 
všeho lidu a opevnění celé země. 

5. sjezd KSP v listopadu čučche 
59 (1970) stanovil úkol tří revolucí – 
ideologické, technické a kulturní. Do 

vedení KSP byl zvolen soudruh Kim 

Čong Il, který formuloval myšlenku 
čučche, vytvořenou soudruhem Kim 

Ir Senem, jako integrovaný systém 
ideologie, teorie a metody, 

kimirsenismus, v historické závěrečné 
řeči na 3. konferenci ideologických 
pracovníků KSP 19. 2. čučche 63 
(1974). Vyzval k pozvednutí praporu 

přebudování celé společnosti, armády 
a strany v duchu kimirsenismu, 
založeného na monolitní ideologii a 
revolučních tradicích. 

KSP iniciovala Hnutí rudých 

praporů tří revolucí a organicky 
kombinovala práci na změně myšlení 
lidí s hnutím kolektivních inovací 
v ekonomice, kultuře a obranném 

budování. 
Soudruh Kim Čong Il zahájil 

práci v Ústředním výboru KSP 16. 6. 
čučche 53 (1964) po promoci na Kim 
Ir Senově univerzitě. To bylo velkou 
událostí signalizující nový obrat ve 
výstavbě a činnosti KSP. 

Na 6. sjezdu v říjnu čučche 69 
(1980) KSP přísněji ustavila 
revoluční řád práce a železné 
disciplíny a povýšila krví zpečetěné 
vztahy s masami za účelem vytvoření 

jednomyslné skálopevné jednoty. Pod 
velením soudruha Kim Čong Ila celé 
armádě se 80. léta zapsala zlatým 
písmem do dějin čučche orientované 
výstavby armády a rozvinula 
Korejskou lidovou armádu v armádu 
nezlomně věrnou vedení KSP. 

KSP otevřela v 70. letech 
radikální fázi nezávislého a mírového 
znovusjednocení třemi principy a 
pětibodovou politikou a v 80. letech 
návrhem založení Federativní 
demokratické republiky Korjo. Na 
začátku 90. let představila 
desetibodový program velké 
celonárodní jednoty pro 
znovusjednocení země. Podporovala 
boj nezávislých a rozvojových zemí a 
věnovala úsilí založení 
bezatomových, mírových zón 
v severovýchodní Asii včetně 
Korejského poloostrova a v ostatních 
regionech světa. KLDR hostila 
Světovou konferenci novinářů 
v červenci čučche 72 (1983), 
13. Světový festival mládeže a 
studentstva v červenci čučche 78 
(1989) a jiná mezinárodní setkání 
v Pchjongjangu, usilujíc o dosažení 
globální nezávislosti. 

Strana přikládala hlavní důraz 
mládeži a úspěšně vyřešila problém 
mládeže. Z iniciativy soudruha Kim 

Čong Ila byl v srpnu čučche 80 
(1991) ustaven první Den mládeže. 

V raných 90. letech podnikla KSP 
sérii tvrdých opatření, oznamujících 
poloválečný stav v zemi a 
deklarujících její rozchod se 
smlouvou o nešíření jaderných zbraní 
s ohledem na jaderné vydírání USA a 
obranu bezpečnosti a suverenity země 
a národa, čímž demonstrovala důvěru 
v jisté vítězství a nezlomně pevnou 
vůli. Pod praporem přestavby celé 
společnosti v duchu kimirsenismu 
uskutečnila KSP jednotu v ideologii, 
která v politických dějinách světa 
dosud nikde neexistovala, zajišťujíc 
vítězný pokrok revoluce a výstavby a 
pokládajíc hlavní mezník pro 
dokončení revolučního procesu 
čučche. 

8. 10. čučche 86 (1997) byl 
soudruh Kim Čong Il zvolen 
generálním tajemníkem Korejské 
strany práce a 5. 9. čučche 87 (1998) 
na 1. zasedání 10. Nejvyššího 
lidového shromáždění KLDR 
předsedou Výboru národní obrany 
KLDR. V práci „Proveďme pokyny 
velkého vůdce soudruha Kim 
Ir Sena pro národní znovusjed- 
nocení“, publikované 4. 8. čučche 86 
(1997), definoval tři principy 
národního znovusjednocení, deseti- 
bodový program velké jednoty celého 
národa a plán založení Federativní 
demokratické republiky Korjo, 
všechny předložené velkým vůdcem 
soudruhem Kim Ir Senem, jako tři 
charty národního znovusjednocení. 
V dubnu čučche 87 (1998) nastolil 
pětibodovou politiku velké národní 
jednoty. 

Korejský lid překonal náročný 

pochod s neotřesitelnou vírou a vůlí 
provést plán KSP k dosažení národní 

prosperity. Byla provedena 
všestranná vědecko-technická 
modernizace. V říjnu čučche 95 

(2006) a květnu čučche 98 (2009) 
byly provedeny úspěšné podzemní 
jaderné testy. 

Věc KSP kráčí vpřed velkou 
rychlostí pod vedením váženého 
soudruha Kim Čong Una, který je 
stejný jako prezident Kim Ir Sen a 
generál Kim Čong Il v ideologii, 
umění vedení a osobnosti. Vážený 
soudruh Kim Čong Un přejmenoval 
Pamětní palác Kumsusan, nejvyšší 
svatyni čučche, na Palác slunce 
Kumsusan, a zajistil, aby generál byl 
uchován ve své životní podobě, aby 
palác učinil věčným posvátným 
místem slunce. Odrážeje jednomyslné 
přání lidu, zajistil vztyčení soch a 
stěn s obrazy generála na různých 
místech země a den jeho narození, 
16. únor, ustavil Dnem zářící hvězdy, 
společně se Dnem slunce (15. dubna, 
výročí narození velkého vůdce 
soudruha Kim Ir Sena) největším 
národním svátkem. 

Na 4. konferenci KSP a 5. jednání 
12. Nejvyššího lidového shromáždění 

v dubnu čučche 101 (2012) byl velký 
vůdce soudruh Kim Čong Il 
prohlášen věčným vůdcem korejské 
revoluce, věčným generálním 

tajemníkem KSP a věčným 
předsedou Výboru národní obrany 
KLDR. Vážený soudruh Kim 

Čong Un, doprovázející generála 
Kim Čong Ila na cestě songunského 

vedení, věčně podporující revoluční 
věc čučche v pevné důvěře sloužícího 
mužstva a lidu, byl zvolen prvním 
tajemníkem KSP (na 7. sjezdu 

v květnu čučche 105 (2016) 
předsedou KSP) a prvním předsedou 
Výboru národní obrany KLDR (po 
7. sjezdu předsedou Komise pro 
státní záležitosti KLDR). V krátkém 

období poskytl skvělá východiska pro 
teoretické a praktické problémy všech 
odvětví revoluce a výstavby a vyzval 
k mocné ideologické ofenzivě. 

Linie souběžné ekonomické 
výstavby a budování jaderné síly byla 
završena 3. plénem 7. Ústředního 
výboru KSP 20. 4. čučche 107 
(2018), které rozhodlo o orientaci 
veškeré práci strany a státu na 
socialistickou ekonomickou výstav- 
bu. 

Strana klade důraz na mládež, 
rozvoj vzdělávání, posílení 
dvanáctiletého všeobecného vzdělá- 
vání, na rozvoj kultury, národní 
formou a socialistické obsahem, na 
zdravý životní styl a na sport. 

Uskutečňování snů a ideálů lidu 
v nejlepší zemi na světě je ovocem 

skvělé ideologie a vedení a 
vlastenecké oddanosti váženého 
soudruha Kim Čong Una, který vede 
národ s vynikající jasnozřivostí a 

neuhasitelným nadšením. Pod jeho 
vedením pokračují dějiny vítězství a 
slávy Korejské strany práce. 
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2    PEKTUSAN - 70 LET KLDR 

KLDR je socialistickou vlastí 
čučche, kde se uplatňují myšlenky a 
vedení velkých soudruhů Kim 
Ir Sena a Kim Čong Ila. 

Tváří v tvář zhroucení světového 
socialistického systému a zuřivé 
ofenzívy spojených imperialistic- 
kých sil k potlačení KLDR soudruh 
Kim Čong Il prováděl politiku 
songun (priorita vojenství), a tak 
čestně zachránil úspěchy socialismu, 
které jsou vzácným odkazem 
soudruha Kim Ir Sena, rozvinul 
KLDR do neporazitelné politicko-
ideologické mocnosti, jaderného 
státu a nepopiratelné vojenské síly a 
otevřel širokou cestu pro budování 
mocné socialistické země. 

Svrchovanost KLDR je tvořena 
dělníky, rolníky, vojáky, 
pracujícími intelektuály a všemi 
ostatními pracujícími. Pracující lid 
vykonává státní moc prostřednictvím 
svých zastupitelských orgánů – 
Nejvyššího lidového shromáždění a 
místních lidových shromáždění na 
všech úrovních. Všechny státní 
orgány v KLDR jsou založeny a 
fungují na principu demokratického 
centralismu. Orgány státní moci na 
všech úrovních, od krajského 
lidového shromáždění k Nejvyššímu 
lidovému shromáždění, jsou voleny 
na základě zásady všeobecného, 
rovného a přímého volebního 
práva tajným hlasováním. Voliči 
mohou kdykoli odvolat poslance, 
který ztratil důvěru. 

KLDR usiluje o dosažení 
úplného vítězství socialismu 
v severní polovině Koreje posílením 
lidové moci a důrazným 
uskutečňováním tří revolucí – 
ideologické, technologické a 
kulturní – a znovusjednocení země 
na principu nezávislosti, mírového 
znovusjednocení a velké národní 
jednoty. 

KLDR je podpořena politicko-
ideologickou jednotou všeho lidu na 
základě dělnicko-rolnického svazu 
vedeného dělnickou třídou. 

Stát revolucionizuje všechny 
členy společnosti a přizpůsobuje je 
dělnické třídě tím, že zintenzivňuje 
ideologickou revoluci a usiluje o 
přeměnu celé společnosti na 
sjednocený soudružský kolektiv. 

KLDR vykonává veškerou 
činnost pod vedením Korejské 
strany práce. 

Stát se drží třídní linie a 
posiluje diktaturu lidové 
demokracie, aby pevně bránil 
lidovou moc a socialistický systém 
proti všem podvratným činům 
nepřátelských prvků doma i 
v zahraničí. Zavádí metodu 
Čongsanri, pomocí které nadřízení 
pomáhají svým podřízeným, mísí se 
s masami, hledají řešení problémů a 
povzbuzují je k uvědomělému 
nadšení tím, že upřednostňují 
politickou práci, práci s lidmi. Stát 
rozhodně uskutečňuje Hnutí rudých 
praporů tří revolucí a další masová 
hnutí, aby maximálně urychlil 
budování socialismu. 

Nezávislost, mír a 
přátelství jsou základními ideály 
zahraniční politiky a zásadami vnější 
činnosti KLDR. Stát vytváří 
diplomatické a politické, 
hospodářské a kulturní vztahy se 
všemi přátelskými zeměmi na 
zásadách úplné rovnosti, 
nezávislosti, vzájemné úcty, 
nezasahování do vnitřních věcí a 
vzájemného prospěchu. Stát 
prosazuje jednotu s lidmi na celém 
světě, kteří hájí svou nezávislost, a 
rozhodně podporuje a povzbuzuje 
boj všech lidí, kteří se staví proti 
všem formám agrese a 
vměšování a bojují za 
nezávislost svých zemí a národní a 
třídní emancipaci. 

KLDR se opírá o socialistické 
výrobní vztahy a na 
založení nezávislé národní 

ekonomiky. Výrobní prostředky 
jsou vlastněny státem a 
společenskými, družstevními 
organizacemi. Státní majetek hraje 
hlavní roli v hospodářském rozvoji 
země. Pozemky, zemědělské stroje a 
lodě, stejně jako malé a střední 
továrny a závody mohou být 
vlastněny společenskými, družstev- 
ními organizacemi. 

KLDR považuje trvalé zlepšo- 
vání hmotných a kulturních 
standardů lidu za nejvyšší princip 
své činnosti. Rostoucí materiální 
bohatství společnosti v zemi, kde 
byly zrušeny daně, je plně využito 
k podpoře blahobytu pracujících. 

Pracovní den má osm hodin. 
Délku pracovního dne stát snižuje 
v náročných povoláních a dalších 
zvláštních kategoriích práce. 

Národní hospodářství KLDR 
je plánovaným hospodářstvím. Stát 
podněcuje instituce, podniky a 
organizace v zemi, aby vedly vlastní 
nebo smluvní společné podniky se 
zahraničními korporacemi a 
jednotlivci a aby založily a 
provozovaly podniky různých druhů 
ve zvláštních ekonomických zónách. 

Při budování socialistické 
národní kultury se stát musí 
postavit proti kulturní infiltraci 
imperialismu a jakékoli tendenci 
návratu do minulosti, chránit své 
národní kulturní dědictví a rozvíjet je 
v souladu se současnou 
socialistickou situací. 

Stát bezplatně poskytuje 
vzdělání všem žákům a studentům 
a příspěvky studentům na 
univerzitách a vysokých školách. 
Udržuje všechny děti předškolního 
věku v jeslích a školkách na státní 
a veřejné náklady. Rozvíjí 
revoluční umění a literaturu, 
národní formou a socialistické 
obsahem. Ochraňuje korejský 
jazyk a rozvíjí jej tak, aby 
vyhovoval současným potřebám. 

Stát důkladně připravuje všechen 
lid na práci a národní obranu tím, 
že popularizuje fyzkulturu a sport 
a činí je jeho každodenním režimem 
a rozšiřuje sportovní dovednosti. Stát 
chrání životy lidí a zlepšuje zdraví 
pracujících prostřednictvím 
konsolidace a rozvoje systému 
všeobecné bezplatné lékařské péče 
a zlepšení okresního lékařského 
systému a systému preventivního 
zdravotnictví. Přijímá opatření 
na ochranu životního prostředí. 

Práva a povinnosti občanů jsou 
založeny na kolektivistickém 
principu „Jeden za všechny a všichni 
za jednoho“. Občané pracují podle 
svých schopností a jsou placeni 
v souladu s množstvím a kvalitou 
své práce. Právo na odpočinek je 
zajištěno stanovením pracovní doby 
a poskytováním prázdnin, placené 
dovolené, ubytování v lázních a 
prázdninových domovech na 
náklady státu a rostoucí sítí 
kulturních zařízení. Občané mají 
nárok na bezplatnou lékařskou péči a 
všichni, kteří již nemohou pracovat 
z důvodu stáří, nemoci nebo 
tělesného postižení, a seniorů a 
nezletilých, kteří nemají prostředky 
podpory, mají nárok na hmotnou 
pomoc. Toto právo zajišťuje 
bezplatná lékařská péče, rozšiřující 
se síť nemocnic, sanatorií a dalších 
zdravotnických zařízení, státní 
sociální pojištění a další systémy 
sociálního zabezpečení. 

Ženy mají stejné sociální 
postavení a práva s muži. Stát zajistí 
zvláštní ochranu matkám a 
dětem poskytnutím mateřské 
dovolené, zkrácené pracovní doby 
pro matky s několika dětmi, širokou 
síť porodnic, jeslí a mateřských škol 
a dalšími opatřeními. Stát věnuje 
velkou pozornost konsolidaci 
rodiny, základní jednotky 
společenského života. 

 

SOUČASNÝ ROZVOJ SOCIALISTICKÉ KOREJE OBRAZEM 

Z ÚSTAVY KLDR 

(Dokončení ze s. 1) 

Musíme vést silný boj s cílem zpřísnit morální 
disciplínu ve společnosti, nastolit socialistický 
způsob života a eliminovat všechny druhy 
nesocialistických praktik, aby se zajistilo, že 
všichni lidé, zušlechťujíce duševní a morální 
rysy, povedou revoluční a kultivovaný život. 

Kim Čong Un 
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Rodong sinmun odhaľuje cieľ 
americkej ideologickej 

a kultúrnej otravy 
 
Americká ideologická a kultúrna 

otrava je podlý agresívny krok, ktorý 
paralyzuje zdravé ideologické 
vedomie ľudí a koniec koncov 
zapríčiňuje zmenu režimu. 

Ak niekto padne do 
zajatia imperialistickej ideológie a 
kultúry, stáva sa bezmocným, nech 
má akúkoľvek vojenskú silu. Je to 
horká lekcia, ktorú píše história. 

Reakčná ideologická a kultúrna 
otrava vydláždila cestu pre agresiu 
imperialistov v minulosti, a aj teraz 
zohráva hlavnú úlohu v ich agresii. 

Akékoľvek zničené materiálne 
bohatstvo môže byť obnovené, ale 
nič nemôže napraviť duševnú a 
morálnu skazu ľudskej bytosti alebo 
ideologickú a kultúrnu skazu národa. 

Reakčná kultúra buržoázie je 
ideologickou otravou, ktorá 
spôsobuje, že ľudia morálne dege- 
nerujú, avšak socialistická 
ideologická kultúra je ideologickým a 
duševným pokrmom, ktorý plne 
uprednostňuje nezávislé požiadavky a 
tvorivé aktivity ľudových más. 

Socialistická ideologická kultúra 
je revolučná ideológia a kultúra, ktorá 
vyjadruje krásne sny ľudových más, 
ideálny, ušľachtilý a zdravý spôsob 
života a stelesňuje spravodlivosť a 
pravdu. 

Pokiaľ existuje revolučná 
socialistická ideologická kultúra, 
ktorá správne vyjadruje nezávislé 
požiadavky más, tak imperialistická 
reakcionárska ideologická kultúra sa 
nikdy nedokáže infiltrovať. 

Zmarenie imperialistických 
plánov ideologickej a kultúrnej 
otravy sa skýta ako akútna otázka, na 
ktorej závisí budúcnosť každej 
krajiny a národa. 

 
Rodong sinmun (Noviny práce), 

22. 4. čučche 107 (2018) 

 
Rozhodně odmítněme 

imperialistickou kulturu 
a způsob myšlení! 

 
Myšlenková a kulturní infiltrace 

ze strany imperialistů je odpornou 
reakční ofenzívou, která potlačuje 
sebevědomí nezávislých mas a 
podkopává jejich důvěru v soci- 
alismus. 

Imperialisté, posedlí intrikami 
agrese a loupeže, ovládnutí a 
podmanění, se bojí jednoty politicky 
probuzeného nezávislého lidu. Proto 
vyvíjejí veškeré úsilí na rozdrcení 
uvědomělosti lidu, na jeho odcizení a 

rozdělení. 
Pokud držíte 
myšlenky pevně 
ve svých rukou, 
pak se stanete 
vítězem – to je 
pravda, potvrzená 
praktickými 
zkušenostmi 
korejské revoluce. 
Korejská strana 

práce dala plný průchod revolučnímu 
nadšení lidových mas tím, že 
energicky vedla ideologickou práci, 
která nadchla všechen lid v těžkých 
časech revoluce, a tak vytvořila 
epochální zázraky v budování 
socialismu. Dokonce i tehdy, když 
byly v růz- ných zemích světa rudé 
vlajky revoluce staženy kvůli 
zlomyslným intrikám imperia- listů 
proti socia- lismu, socialismus v naší 
zemi vítězo- slavně pokročil. 

Priorita ideologie je hlavním 
klíčem k dosažení konečného 
vítězství v nelítostném konfliktu 
s  imperialisty a úspěšného postupu 
a dovršení socialismu. 

Ti, kdo se nedokáží vyzbrojit 
socialistickými myšlenkami, budou 
otráveni reakčními myšlenkami 
imperialismu. 

Musíme ve všech oblastech 
společenského života natáhnout 
dvojité a trojité sítě proti komárům a 
rozhodně odmítnout myšlení a 
kulturu imperialismu. 

Bez ohledu na to, jak zoufale 
pracují imperialisté, nikdy si nebudou 
schopni podmanit lid, který je pevně 
vyzbrojen socialistickými myšlen- 
kami. 

 
Rodong sinmun (Noviny práce), 

6. 4. čučche 107 (2018) 
 
Za odstránenie ideologickej 

a kultúrnej otravy imperializmom 
 
Pre všetky národy, ktoré sa usilujú 

o nezávislosť a bojujú proti 
imperializmu, je dôležité, aby 
bojovali proti otrave dekadentnými 
ideológiami a kultúrou, ktorá je 
v skutočnosti bojom proti ich 
suverenite a dôstojnosti. 

Imperialisti považujú reakcio- 
nársku ideologickú a kultúrnu otravu 
za najefektívnejší spôsob, ako ľahko 
uspieť v ich agresii a 
dravých úmysloch. 

Degenerovaná reakčná ideológia a 
americký pohľad na 
hodnoty, ktoré boli 
použité ako vodítko 
pre agresiu, v súčas- 
nosti zohrávajú 
v tejto agresii 
hlavnú úlohu. 
Pre imperialistov je 
nastupujúca gene- 
rácia hlavným 
cieľom ich skorum- 
povanej ideologic- 
kej a kultúrnej 

otravy. 
Prostredníctvom filmov, novín, 

časopisov, internetu a iných médií, 
ktoré mladí ľudia veľmi používajú, 
ich imperialisti kazia a degenerujú, 
pričom šíria ilúzie o imperializme. 

Títo mladí ľudia, nakazení 
luxusom a pôžitkom, sa nevedomky 
zmenia na renegátov svojich krajín a 
poskokov imperializmu. 

Niektoré krajiny boli svedkami 
zmeny režimu a pádu vlády, pričom 
mladí ľudia prevzali vedenie a 
spôsobili chaos. To všetko preto, lebo 
boli nakazení imperialistickou 
ideologickou a kultúrnou otravou. 

Boj v ideologickej a kultúrnej 
oblasti je vojna bez streľby. A zlé 
výsledky tohoto boja spôsobia 
horšie následky ako porážka vo 
vojne. 

Buržoázna ideologická a kultúrna 
otrava je nebezpečnejšia ako hrozivý 
nepriateľ, ktorý prichádza do útoku 
so zbraňami. 

Akékoľvek váhanie a ústupok 
v ideologickej konfrontácii by otvoril 
cestu buržoáznej ideologickej a 
kultúrnej otrave a potom by pošpinil 
osud národa a krajiny. 

 
Rodong sinmun (Noviny práce), 

20. 1. čučche 107 (2018) 
 

Skupina Moranbong 
 
Skupina Moranbong, oblíbená 

mezi korejským lidem jako příklad 
umění založeného na čučche a 
ovládající celosvětové styly, byla 
uspořádána nejvyšším vůdcem Kim 
Čong Unem jako nová skupina 
„lehké hudby“ v r. čučche 101 (2012) 
jako nástupce Elektronického 
souboru Počchonbo, zřízeného 
vůdcem Kim Čong Ilem. 

Maršál Kim Čong Un ji nazval 
„Moranbong“ (česky „Pivoňkový 
kopec“ – místo v Pchjongjangu spjaté 
s revolučními boji, pozn. překl.). 

V červenci čučche 101 (2012) 
Kim Čong Un sledoval ukázkové 
vystoupení skupiny Moranbong a 
ocenil ji za to, že výrazně zlepšila 
všechny hudební prvky. 

Dalšími předními uměleckými 
soubory jsou Státní zasloužilý sbor, 
Soubor písní a tanců Korejské lidové 
armády, Umělecká skupina ÚV 
Kimirsensko-kimčongilského svazu 
mládeže, soubory Wangčesan, 
Čchongbong a Samčijon. 

 
Současná kultura KLDR 

 
V KLDR je vydáváno velké 

množství pestrých poštovních 
známek s tématikou revolučních 
výročí, úspěchů v budování 
socialismu, probíhajících agitačních 
kampaní a kulturních událostí či 
s vyobrazením či s přírodními 
motivy. 

Vzniká mnoho agitačních 
plakátů v duchu socialistického 
realismu. Jednotlivé školy, podniky a 
družstva mají svá revoluční muzea. 

Neustále vznikají nové revoluční 
písně, básně, romány a filmy. Velká 
část rozhlasového a televizního 
vysílání je vyplněna revoluční 
kulturou. Ta je reprodukována také 
na veřejných prostranstvích či ve 
stanicích metra. Zahraniční kultura 
se přebírá pouze v nepatrném rozsahu 
a jedná se především o vážnou hudbu 
či revoluční a populární tvorbu 
z bývalého SSSR a z Číny. 

Četné kulturní události jsou 
spojeny se státními svátky a připo- 
mínkami významných výročí a sou- 
časných budovatelských úspěchů. 
Pořádají se k nim masové taneční 
slavnosti, koncerty tradiční i 
moderní hudby, divadelní představení 
(včetně revolučních oper), 
vystoupení varietních umělců, 
sportovní akce, velkolepé ohňo- 
stroje. Pracující kolektivně navště- 
vují parky kultury a oddechu a 
restaurace. Velmi oblíbené je 
delfinárium Rungna či Loď služeb 
Mučige. 

Konají se velké a masově 
navštěvované festivaly ve vaření, 
výstavy soch z ledu, soch z cukru, 
festivaly květin kimirsenií 

(kimilsonghwa - orchidea) a 
kimčongilií (kimčongilhwa - 
begonie). Třicetiletou tradici mají 
mezinárodní jarní festivaly 
přátelství, s mnoha kulturními 
událostmi bylo spjato také pět 
mezinárodních festivalů ke 
chvále velkých osob hory 
Pektu. 

Kromě národních svátků se 
významně slaví Mezinárodní 
den žen a Svátek práce. 
Každoročně se konají národní 
výstavy korejských šatů, výstavy 
moderních obrazů, průmyslo- 
vého designu, poštovních 
známek a úspěchů vědy a 
techniky.  

Nově otevírány či moderni- 
zovány jsou domy třídního 
vzdělávání, podněcující nená- 
vist proti imperialistům a třídním 
nepřátelům.  

Velká péče je věnována 
výchově dětí a mládeže a 
rozvoji jejich dovedností. 
Umělecká představení dětí, 
zejména z Paláce školáků 
Mangjongde, fascinují celý svět. 
Kromě paláců školáků slouží 

k mimoškolní 
výchově dětí ve 
zdravém životním 
stylu a kolekti- 
vismu dětské 
tábory, např. Songdo- 
won a Mangjongde. 
Třídnímu uvědomění 
i fyzickému zocelení 
dětí a mládeže přispí- 
vají také studijní 
pochody do rodišť 

velkých vůdců. Mimořádná pozornost 
je věnována ochraně hmotného i 
nehmotného kulturního dědictví. 
K těmto otázkám se konají semináře. 
Je kladen důraz na uchování lidových  
písní, tanců, hudebních nástrojů, 
sportů, krojů či tradičních národních 
jídel. 

http://www.kldr.info/2018/04/22/rodong-sinmun-odhaluje-ciel-americkej-ideologickej-a-kulturnej-otravy/
http://www.kldr.info/2018/04/22/rodong-sinmun-odhaluje-ciel-americkej-ideologickej-a-kulturnej-otravy/
http://www.kldr.info/2018/04/22/rodong-sinmun-odhaluje-ciel-americkej-ideologickej-a-kulturnej-otravy/
http://www.kldr.info/2018/01/21/rodong-sinmun-vyzyva-na-odstranenie-ideologickej-a-kulturnej-otravy-imperializmom/
http://www.kldr.info/2018/01/21/rodong-sinmun-vyzyva-na-odstranenie-ideologickej-a-kulturnej-otravy-imperializmom/


Korejská lidově demokratická 
republika je jednou a jedinou 
socialistickou mocností na světě, 
která je důstojná nezávislostí, silná 
spoléháním na vlastní síly a mocná 
v sebeobraně. 

Na světě existuje nemálo zemí, 
nazývajících se mocnostmi pro 
obrovskou rozlohu nebo pro 
početné obyvatelstvo. Ale celková 
síla země a její strategická pozice 
nejsou definovány jejím územím ani 
zdroji a ekonomickou mocí. 

KLDR je malá v teritoriální 
velikosti a počtu obyvatel, ale 

úspěšně zachovala svrchovanost 
země a národa a právo na 
existenci vlastními obrannými 
prostředky jaderného odstrašení a 
uskutečňuje sny a ideály svého lidu 
jeden po druhém v konfliktní situaci, 
kdy se USA samy nazývají „jedinou 
supervelmocí“. 

Již 70 let od svého založení 9. září 
čučche 37 (1948) provádí KLDR 
nezávislý rozvoj a dosahuje 
prosperity myšlenkou čučche, 
založenou prezidentem Kim 
Ir Senem v letech mládí ve třicátých 
letech minulého století. Díky této 

myšlence dosáhl korejský lid 
vítězství ve válkách proti 
japonským a americkým 
imperialistům a vybudoval zemi 
nezávislou v politice, soběstačnou v 
ekonomice a spoléhající na vlastní 
síly v národní obraně. 

Spojené státy setrvávají 
u jaderných válečných cvičení pro 
napadení KLDR a nechutných 
manévrů k její izolaci a potlačení, 
aby odstranily socialistickou Koreu, 
kráčející vpřed cestou socialismu.  
Ale všechno se obrací proti USA. 
Naopak, KLDR se stala mocnou 
zemí, která způsobila dramatickou 
změnu světových politických a 

vojenských dynamických struktur. 
Unikátní politika songun (vojenství 
na prvním místě), která ztělesňuje 
myšlenku čučche a duch sebevědomí, 
posílila KLDR v zemi konstruující a 
vypouštějící družice, jednu z pěti 
světových mocností s balistickou 
raketou, která byla vypuštěna 
z ponorky, jednu ze tří světových 
mocností vlastnících technologii 
mobilní mezikontinentální balistické 
rakety a sílu, které se podařil test 
vodíkové bomby určené k umístění 
na mezikontinentální balistickou 
raketu. 

Navzdory zoufalým snahám USA 
a nepřátelských sil proti 
KLDR vybudovala KLDR řadu 
monumentálních staveb, jako je 
Pektusanská elektrárna hrdinné 
mládeže, Vědecko-technický 
komplex, lyžařské středisko 
Masikrjong a ulice Rjomjong. 

KLDR pevně kráčí vpřed po cestě 
nezávislosti, songunu a socialismu 
pod vedením váženého nejvyššího 
vůdce soudruha Kim Čong Una, 

který uskutečňuje věc nezávislosti 
prosazenou a rozvinutou prezidentem 
Kim Ir Senem a vůdcem Kim 
Čong Ilem, a jejich touhu 
po budování velmoci.  

 
 

Korejská ústřední tisková agentura - 
KCNA, http://www.kcna.kp 
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SONGUNU A SOCIALISMU 

MARŠÁL KIM ČONG UN, NEJVÁŽENĚJŠÍ VŮDCE DNEŠNÍHO SVĚTA 

8. ledna slaví narozeniny vážený 
soudruh Kim Čong Un, nejvyšší 
vůdce Korejské demokratické 
republiky, a tato příležitost je 
oslavována korejským lidem a 
pokrokovými lidmi světa. Od té doby, 
kdy se soudruh Kim Čong Un stal 
v prosinci čučche 100 (2011) vůdcem 
KLDR, změnil osud korejského lidu, 
který se začíná těšit prosperitě a 
bohatství, všem hmotným výhodám 
socialismu korejského stylu. Pod 
vedením soudruha Kim Čong Una 
bylo v posledních letech uskutečněno 
mnoho nových projektů, jako jsou 
ulice Čchangdžon a Rjomjong, 
Vědecko-technický komplex na 
ostrově Ssuk, jezdecký klub Mirim, 
Tedonggangská ovocná farma, 
Pektusanská elektrárna mládeže, 
dětská nemocnice Okrju a mnoho 
dalších nových staveb. Navzdory 
drsným sankcím uloženým KLDR se 
hrubý domácí produkt lidové Koreje 
pod vedením soudruha Kim 
Čong Una zdvojnásobil. Ekonomika 
KLDR prožívá rozmach díky Kim 
Čong Unově strategii samostatného 
rozvoje a spoléhání na vlastní síly. 
Průmysl informačních technologií 
vzkvétá v posledních několika letech, 
o čemž svědčí v KLDR například 
výroba smartphonu Arirang. 

Soudruh Kim Čong Un 
formuloval teoretické aktivity a 
revoluční myšlenky velkých vůdců 
soudruhů Kim Ir Sena a Kim 
Čong  Ila do komplexního ideologic- 
kého systému kimirsenismu-
kimčongilismu. Kimirsenismus-
kimčongilismus je doktrínou 
zaměřenou na lidi, která považuje lidi 
za nejcennější a nejmocnější bytosti 

na světě. 
Kimirsenismus-kimčongilismus 

objasnil cestu, kterou bude sledovat 
korejská revoluce v budoucnu, tj. 
cestu nezávislosti, songunu a 
socialismu.  

Nejvyšší vedení KLDR trvale 
odolává jakýmkoli pokusům o 
„reformy“, „otevření se“ a 
„kapitalistické metody“ tím, že 
udržuje čistotu revoluční linie 
myšlenky čučche a politiky songun. 
Maršál Kim Čong Un věrně udržuje 
revoluční dědictví prezidenta Kim 
Ir Sena a předsedy Kim Čong Ila, 
usmívěvavé portréty velkého 
prezidenta a velkého předsedy se 
nacházejí všude v KLDR a v srdcích 
a myslích všech Korejců.  

Soudruh Kim Čong Un 
absolvoval Kim Ir Senovu 
vojenskou univerzitu v Pchjongjangu. 
V září čučche 99 (2010) byl zvolen 
členem Ústředního výboru Korejské 
strany práce a místopředsedou 
Ústřední vojenské komise KSP a byla 
mu udělena hodnost generála 
Korejské lidové armády (KLA). 

V prosinci čučche 100 (2011) byl 
jmenován nejvyšším velitelem KLA. 
V dubnu čučche 101 (2012) byl 
zvolen prvním tajemníkem KSP a 
členem politického byra a prezídia  
politického byra ÚV KSP a 
předsedou Ústřední vojenské komise 
KSP a prvním předsedou Výboru 
národní obrany KLDR. 

V červenci čučche 101 (2012) mu 
byla udělena hodnost maršála KLDR. 

Na 7. sjezdu KSP v květnu čučche 
105 (2016) byl zvolen předsedou 
KSP. Tato funkce nahradila v čele 
strany dřívější funkci prvního 
tajemníka. Od června čučche 105 
(2016) je předsedou Komise pro 
státní záležitosti KLDR, která 
nahradila dřívější Výbor národní 
obrany KLDR. 

 

Tak dlouho, dokud velký kimirsenismus-kimčongilismus osvětluje cestu před námi a máme 
jednomyslnou jednotu všeho sloužícího mužstva a lidu okolo strany, jsme si jisti, že budeme 
vítězní. 
Kráčejme všichni vpřed dynamicky směrem k zářivé budoucnosti, podporujíce nádherný plán, 
nastolený na sedmém sjezdu Korejské strany práce, rozvíjet se v mocnou socialistickou zemi.  

 

Kim Čong Un 

http://www.kldr.info/2017/09/09/69-let-kldr-lidova-korea-kraci-vpred-cestou-nezavislosti-songunu-a-socialismu/
http://www.kldr.info/2017/09/09/69-let-kldr-lidova-korea-kraci-vpred-cestou-nezavislosti-songunu-a-socialismu/
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(Pokračování na s. 6) 

Z DĚJIN PŘÁTELSTVÍ 

Československá republika uznala 
KLDR ihned po jejím založení jako 
jeden z prvních států a navázala s ní 
diplomatické styky na úrovni 
vyslanectví již 21. října 1948. 
V únoru 1954 bylo vyslanectví 
povýšeno na velvyslanectví. 

Normální rozvoj styků byl 
narušen korejskou válkou, avšak i 

během ní působil v 
KLDR za obtížných 
podmínek čs. zastupi- 
telský úřad. Za války a 
bezprostředně po ní se 
široká čs. veřejnost 
v duchu internaciona- 
lismu účastnila aktivně 
hnutí za morální a 
materiální pomoc spra- 
vedlivému boji korej- 
ského lidu proti 
americkému imperia- 
lismu. Jen výtěžek dobro- 
volných sbírek dosáhl do 
února 1955 50 milionů 
Kčs. 
     Po skončení války 

poskytlo Československo lidové 
Koreji nezištnou bezplatnou pomoc a 
pomáhalo obnovit továrny, elektrárny 
a doly za účasti stovek čs. specialistů.   
Již v průběhu války i po ní působili v 
KLDR čs. zdravotníci. Tisíce 
korejských sirotků a studentů se učily 
na různých stupních škol v ČSR a 
později ČSSR, což pomohlo rozšířit 

počet specialistů, zejména 
technického směru.  

Od dohody o příměří v r. 1953 až 
do pádu „sovětského bloku“ 
pracovala v Koreji čs. vojenská 
delegace jako člen Dozorčí komise 
nezávislých států (společně 
s Polskem, Švédskem a Švýcarskem).   
Každoročně v Měsíci solidarity s 
bojem korejského lidu za odchod 
amerických vojsk a mírové 
sjednocení vlasti pořádaly orgány 
Národní fronty a družební podniky 
v Československu četná shromáždění 
na podporu spravedlivých požadavků 
korejského lidu. 

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen 
navštívil Československo v l. 1956 a 
1984. Předseda vlády ČSR Viliam 
Široký navštívil KLDR v r. 1957 a 
prezident republiky Antonín 
Zápotocký v r. 1959. Delegace KSČ a 
KSP se vzájemně účastnily svých 
sjezdů. Obě země několikrát 
navštívily delegace na nejvyšší 
úrovni. V r. 1973 vedl čs. delegaci do 
KLDR generální tajemník ÚV KSČ 

Gustáv Husák a v r. 
1988 generální tajem- 
ník Miloš Jakeš. 

Československo 
poskytlo KDLR cennou 
dokumentaci a postupy 
především v oblasti 
strojírenské výroby. 
Zaškolovalo korejské 
specialisty v čs. 
závodech a ústavech. 
Probíhala také inten- 
zivní kulturní výměna. 
Na Filosofické fakultě 
University Karlovy bylo 
založeno Centrum korej- 
ských studií a v Orientál- 
ním institutu Čs. akade- 
mie věd rozsáhlá knihovna korejské 
literatury. Od r. 1972 byly 
organizovány hromadné turistické 
zájezdy do KLDR. 

Zhroucením socialismu v ČSSR 
byly vztahy mezi Československem 
(resp. následnickými státy) a KLDR 
vážně narušeny. Po kontrarevoluci 
Československo uznalo jihokorejský 

loutkový režim a navázalo s ním 
diplomatické styky. 

Po obnově kapitalismu byla 
založena Společnost česko-
korejského přátelství Pektusan, 
Asociace slovensko-korejského 
přátelství a česká a slovenská skupina 
pro studium myšlenky čučche. 

Předseda vlády Antonín Zápotocký uděluje vlajku 
KLDR pracujícím podniku Motorlet v Praze 

10. 5. 1952 

Generální tajemník ÚV KSČ s. Miloš Jakeš 
s velkým vůdcem s. Kim Ir Senem 

v Pchjongjangu v r. 1988 

DELEGACE SPOLEČNOSTI ČESKO-KOREJSKÉHO PŘÁTELSTVÍ PEKTUSAN A ČESKÉ SKUPINY 
PRO STUDIUM A USKUTEČNĚNÍ MYŠLENKY ČUČCHE V KLDR V L. 2017 - 2018 

Zleva Alexander Velitš, 
místopředseda ÚV KSP Kim Ki Nam, 
Nataša Weberová a Lukáš Vrobel 

 
Delegace Společnosti česko-

korejského přátelství Pektusan a 
České skupiny pro studium a 
uskutečnění myšlenky čučche tvořená 
členy výboru Natašou Weberovou, 
Lukášem Vrobelem a Alexandrem 
Velitšem navštívila ve dnech 13. – 
20. dubna 2017 Korejskou lidově 
demokratickou republiku, aby se zde 
zúčastnila mezinárodní konference a 
setkání zahraničních přátel KLDR 
u příležitosti 105. výročí narození 
věčného prezidenta Kim Ir Sena. 

Kromě konferencí o myšlence 
čučche v Lidovém paláci kultury 
členové delegace navštívili 19. 
festival kimirsenií, zúčastnili se 
recepce za přítomnosti místopředsedy 
ÚV Korejské strany práce soudruha 
Kim Ki Nama, sledovali vojenskou 
přehlídku na Kim Ir Senově náměstí 
za účasti váženého nejvyššího vůdce 
soudruha Kim Čong Una 
s následnou manifestací pracujících a 
masovými tanečními slavnostmi a 
v Paláci slunce Kumsusan uctili 
památku velkých vůdců soudruhů 
Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, kteří 
jsou zde zachováni ve své životní 
podobě. 

Součástí programu byla rovněž 
návštěva Kim Ir Senova rodiště 
v Mangjongde, položení květin 
k sochám velkých vůdců na vrchu 

Mansude, sportovní hry a zábavné 
odpoledne stoupenců čučche, 
prohlídka Muzea Vítězné 
vlastenecké národně osvoboze- 
necké války, Velké lidové studovny, 
Muzea hnutí mládeže, Vědecko-
technického komplexu, Dětské 
nemocnice Okrju, Věže čučche a 
obchodního domu Minje. 
Členové delegace, kteří všichni 

byli v Koreji poprvé, byli nadšeni 
návštěvou šťastné země socialismu 
a po návratu uspořádali četné akce 

na její propagaci a podporu. 
 
První místopředseda Společnosti 

česko-korejského přátelství Pektu- 
san RSDr. Jozef Servista navštívil 
KLDR ve dnech 11. – 18. srpna 
2017, aby se zúčastnil pátého 
mezinárodního setkání „Sláva 
velkému pektusanskému národu“ – 
Festivalu 2017 ke chvále velkých 
osob hory Pektu.  

Program byl zahájen v sobotu 12. 
srpna setkáním delegátů v oválném 
sále restaurace hotelu Janggakdo.  
Stejného dne se konal piknik pod 
širým nebem se zpěvem písní 
z různých částí světa. V neděli 
13. srpna navštívili účastníci Palác 
slunce Kumsusan – mauzoleum 
velkých vůdců soudruhů Kim 
Ir Sena a Kim Čong Ila, a 

Mangjongde, rodiště věčného 
prezidenta generalissima Kim 
Ir Sena. Odpoledne odletěli do 
Samčijonu, kde byli ubytováni 
v hotelu Pegabong pod horou 
Pektu. V krásném prostředí 
přírody před hotelem vyslechli 
koncert Svazu dětí. V pondělí 14. 
srpna odcestovali autobusy a 
osobními automobily do rodiště 
velkého vůdce soudruha Kim 
Čong Ila v pektusanském tajném 
táboře a následně na plošinu u 
Nebeského jezera pod vrcholem 
hory Pektu. Navštívili také velký 
památník v Samčijonu, 
připomínající hrdinské činy 
velkého vůdce soudruha Kim 
Ir Sena v protijaponské válce. 

Shromáždění k pozdravu slunce na 
vrcholu hory Pektu (Pektusan), 
posvátné hory revoluce, byl přítomen 
místopředseda ÚV Korejské strany 
práce soudruh Kim Ki Nam, který byl 
čestným předsedou Mezinárodního 
přípravného výboru pro shromáždění 
ke chvále velkých osob hory Pektu, 
členové korejského přípravného 
výboru a přední představitelé 
organizací přátelství s KLDR.  

V úterý 15. srpna proběhlo 
v Lidovém paláci kultury 
v Pchjongjangu shromáždění ke 
chvále velkých osob hory Pektu a 
předání darů určených pro nejvyššího 
představitele KLDR soudruha 
maršála Kim Čong Una. Mezi nimi 

byl i dar od Společnosti česko-
korejského přátelství Pektusan. 
Program pokračoval předáním 
ocenění zástupcům jednotlivých 
delegací. Soudruh Servista byl 
oceněn Řádem přátelství II. stupně. 
Následoval banket.  

Ve středu se konalo v Lidovém 
paláci kultury Setkání solidarity 
s korejským lidem, ve kterém soudruh 
Servista zasedl v předsednictvu. Akci 
pořádaly Mezinárodní výbor pro 
shromáždění 2017 – Chvála velkým 
osobám hory Pektu – a Korejský 
výbor solidarity s lidem světa. Hlavní 
projev přednesla soudružka Kim 
Čong Suk, předsedkyně Korejského 
výboru pro kulturní vztahy se 
zahraničím a předsedkyně 
Korejského výboru solidarity s lidem 
světa. Účastníci odeslali dopis 
drahému váženému vůdci 
soudruhu Kim Čong Unovi a 
schválili deklaraci mezinárodní 
solidarity s lidem KLDR. Následně 
byli někteří představitelé zahranič- 
ních delegací, mezi nimi i soudruh 
Servista, přijati předsedou prezídia 
Nejvyššího lidového shromáždění 
soudruhem Kim Jong Namem. 
Soudruh Kim Jong Nam ocenil 
činnost Společnosti Pektusan a 
poděkoval za podporu KLDR 
v současné obtížné mezinárodní 
situaci. Následovala slavnostní večeře 
za účasti místopředsedy ÚV Korejské 
strany práce soudruha Kim Ki Nama a 
předsedkyně Korejského výboru 
solidarity s lidem světa soudružky 
Kim Čong Suk. Po večeři následovalo 
setkání s odborníky z vývoje satelitů, 
vědci a techniky z oblasti vesmírného 
výzkumu. 

Čtvrteční program zahrnoval 
návštěvu Muzea Vítězné vlastenecké 
osvobozenecké války a společné 
přátelské setkání účastníků 5. 
mezinárodního festivalu ke chvále 
velkých osob hory Pektu, které se 
uskutečnilo v basketbalové tělocvičně 
v ulici Čchongčchun. V té se 
shromáždili všichni delegáti a byly 
předneseny projevy, s hlavním 
projevem soudružky Kim Čong Suk. 
Následovala návštěva Paláce školáků 
Mangjongde s velkými sály pro 

rozvíjení rozmanitých zájmů dětí, 
např. zpěvu, hry na hudební nástroje, 
sportu, bojových umění, baletu, 
vyšívání, vaření atd. Děti představily 
své písně. Hostům byla představena 
tradiční korejská kuchyně s možností 
ochutnávky rozmanitých jídel.  

Soudruh Servista ocenil uskuteč- 
nění tohoto setkání, které by se 
nedalo uspořádat nikde jinde na 
světě, srdečnost všech korejských lidí 
a popřál jim mnoho úspěchů v další 
výstavbě a obraně socialismu a 
udržení mírové situace na Korejském 
poloostrově. Od své minulé návštěvy 
KLDR v r. 2012 zaznamenal 
podstatné pozitivní změny v životě 
korejského lidu a rozvoji socialismu.  

 
U příležitosti Dne slunce, 106. 

výročí narození velkého vůdce 
soudruha Kim Ir Sena, navštívila 
KLDR ve dnech 12. - 19. dubna  
2018 delegace Společnosti česko-
korejského přátelství Pektusan a 
České skupiny pro studium a 
uskutečnění myšlenky čučche tvořená 
místopředsedou Lukášem Vrobelem a 
členkou výboru Natašou Weberovou.  

Delegace se zúčastnila tří 
konferencí o myšlence čučche 
v Lidovém paláci kultury, kde 
referovala a na dotazy odpovídala 
vedoucí oddělení Korejského svazu 
společenských vědců profesorka Mun 
Čong Suk. Dalším programem byla 
návštěva Pchjongjangského pedago- 
gického institutu. Prohlédli jsme si 
jeho revoluční muzeum i probíhající 
výuku budoucích učitelek. 
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Krásným zážitkem byla prohlídka Věže 
čučche a jejího okolí. Ačkoli jsme zde byli 
přítomni už v minulém roce, znovu jsme byli 
uchváceni nádherným výhledem na hrdé 
socialistické velkoměsto Pchjongjang. 

Prohlédli jsme si také Vítězný oblouk, další 
ze symbolů města. Postaven byl v r. 1982 a 
připomíná dvacet let bojů proti japonské 
okupaci, vedených velkým vůdcem 
soudruhem Kim Ir Senem v l. 1925 – 1945. 
V jeho blízkosti jsme navštívili obchodní 
centrum na výstavišti Wolhjang, ve kterém nás 
překvapila prodavačka hovořící dobře česky, 
protože studovala v Praze.  

V sobotu 14. dubna jsme sledovali 
dokumentární film k výročí 40 let od založení 
Mezinárodního institutu myšlenky čučche (IIJI) 
a následně jsme se zúčastnili národního setkání 
ke Dni slunce na pchjongjangském krytém 
stadionu. Do velkého sálu proudily tisíce 
slavnostně naladěných lidí, vojáci i civilisté 
často s řadou vyznamenání za zásluhy 
v budování a obraně socialistické vlasti. 
Nadšení ve velkém sále, vyzdobeném 
obrovským rudým praporem s obrazem 
usměvavého věčného prezidenta a řadou hesel, 
nelze popsat slovy. Na tribuně stála čestná 
stráž, zahrnující všechny služby ozbrojených 
složek, s jejich prapory. Nadšený potlesk 
doprovázel příchod i odchod nejvyšších 
představitelů Korejské strany práce, státu a 
společenských organizací. Řadu ovací sklidil i 
bojovný projev soudruha Kim Jong Nama, 
předsedy prezídia Nejvyššího lidového 
shromáždění KLDR a člena prezídia 
politického byra Ústředního výboru Korejské 
strany práce. Vyvrcholením slavnostní 
atmosféry bylo jednohlasné skandování tisíců 
po provolávání hesel na podporu KLDR, 
Korejské strany práce a váženého nejvyššího 
vůdce soudruha Kim Čong Una: 
„Manse!“ („Ať žije!“) 

Působivá byla i večerní procházka na Kim 
Ir Senovo náměstí. 

Ráno v Den slunce, 106. výročí narození 
velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, 
navštívili delegáti studijních skupin myšlenky 
čučche Palác slunce Kumsusan, nejposvátnější 
místo revoluce, mauzoleum velkých vůdců 
soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila. 
Poklonili jsme se v hluboké úctě jejich památce 
u katafalků. Následně jsme navštívili zahradu 
paláce, plnou slavnostně naladěných Korejců, 
kteří sem proudí oslavit státní svátek a vzdát 
úctu svým zvěčnělým nejvyšším předsta- 
vitelům. Oblíbeným místem společných 
fotografií je fontána se sousoším vojáků a 
vojákyň Korejské lidové armády. 

Následovala návštěva 20. festivalu 
kimirsenií, orchidejí pojmenovaných po velkém 
vůdci soudruhu Kim Ir Senovi. Ta byla 
doslova přeplněna davy návštěvníků. Jednotlivé 
organizace, podniky či vojenské útvary 
připravily vlastní výstavku kimirsenií 
doplněných obrazy a modely představujícími 
revoluční tradice i současný rozvoj lidové 
Koreje a soutěží mezi sebou o nejhezčí 
expozici. U každé výstavky stojí soudružka 
v pestrém lidovém kroji. Ty nosí také 
průvodkyně, ale i mnohé návštěvnice 
slavnostních akcí u příležitosti státního svátku.  

Následovala prohlídka rodného domu 
velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena 
v Mangjongde. Po ní jsme zhlédli 
v Pchjongjangském cirkuse část 
probíhajícího 31. jarního festivalu přátelství – 
vystoupení akrobatů z Ruska, Běloruska, 

Thajska a Singapuru. Večer patřil recepci za 
účasti vedoucích představitelů Korejského 
svazu společenských vědců v Diplomatickém 
klubu Tedonggang.  

V pondělí 16. dubna jsme po další části 
konference navštívili pchjongjangské metro, 
proslavené svými honosnými stanicemi 
s výzdobou v duchu socialistického realismu, 
který ještě zdůrazňuje reprodukovaná 
budovatelská hudba. Cestovali jsme ze stanice 
Puhungjok (Prosperita) do stanice Kesongjok 
(Triumfální), kde jsme vystoupili u Vítězného 
oblouku. Vezla nás nová souprava 
zkonstruovaná vlastním úsilím korejských 
pracujících, kterou cestoval i vážený nejvyšší 
vůdce soudruh Kim Čong Un, jak uvádí rudá 
pamětní tabulka. LCD obrazovky v nových 
vozech metra zobrazují informace nejen o trase, 
ale i o času, rychlosti, teplotě, a dokonce i 
obrázky významných objektů na povrchu, pod 
kterými metro projíždí. To vše v korejštině i 
angličtině. 

Hluboký dojem v nás zanechal i druhý den 
návštěvy 31. jarního festivalu přátelství, kdy 
v divadle Pochodeň (Ponghwajesulkukčan) 
vystoupily ruské pěvecké a taneční soubory, 
japonská zpěvačka a umělci z organizace 
Korejců žijících v Číně. Hlediště ocenilo 
nadšeným potleskem, když ruští umělci zpívali 
korejsky píseň o maršálu Kim Čong Unovi. 

Radostně byly přijaty také vlastenecké a 
revoluční písně v podání japonské 
sólistky a Korejců z Číny, kteří všichni 
rozhodně podporují KLDR. 
V úterý jsme se po ránu vypravili na 
kopec Mansu (Mansude), známý 
památníkem korejské revoluce, 
tvořeným sousoším velkých vůdců, po 
jehož stranách řady revolučních 
bojovníků a budovatelů obklopují 
obrovské rudé prapory se znakem 
Korejské strany práce a vlajkou KLDR. 
Za památníkem je umístěno 
rozlehlé Muzeum korejské revoluce, jež 

bylo cílem naší prohlídky. Navštívili jsme 
expozici o počátcích revoluční činnosti velkého 
vůdce soudruha Kim Ir Sena, která tvoří jen 
asi jednu setinu z celkové plochy expozic 
muzea. Mimořádným dojmem působí 
nadživotní barevná socha otce korejského 
národa v uniformě generála protijaponských 
partyzánů.  

V rozlehlém areálu Kim Ir Senovy 
univerzity jsme si prohlédli její revoluční 
muzeum a elektronickou knihovnu, zřízenou 
v r. 2010 na popud velkého vůdce 
soudruha Kim Čong Ila. Poté jsme se 
přemístili do Paláce školáků Mangjongde, 
postaveného v r. 1989 a kompozicí svých 
budov připomínajícího objímající náruč matky. 
V nádherných prostorách paláce, který slouží 
rozvoji talentů školáků po jejich vyučování, 
nám malé soudružky předvedly své zpěvy a 
tance, gymnastiku, hru na tradiční korejský 
strunný nástroj kajagum, na moderní elektrické 
klávesové i strunné nástroje, společně s chlapci 
pak i kaligrafii, hru na harmoniku, míčové hry a 
skoky do vody. Viděli jsme také výuku fyziky a 
práce s počítačem. S radostí jsme pozorovali 
důraz na třídní vzdělávání a zdravý životní styl 
od nejútlejšího věku. Zvlášť to vynikne ve 
srovnání s výchovou a využitím volného času 
českými dětmi, respektive dětmi všude 
v kapitalistických zemích.  

„Byli jste jenom v Pchjongjangu, ale na 
venkov vás nevzali – tam byste teprve něco 
viděli!“, říkali a psali nám mnozí odpůrci 

KLDR a pochybovači po naší návštěvě 
v minulém roce. Inu, rok uplynul a na 
venkově jsme byli. Ve středu jsme jeli 
do Hjangsanu, města v provincii Severní 
Pchjongan, 150 km od Pchjongjangu. A 
neviděli jsme nic, co by mělo otřást naší 
důvěrou v KLDR. Navzdory krutým a 
naprosto nespravedlivým sankcím a blokádě 
a nutnosti velkých investic do národní 
obrany z důvodu neustálých výhrůžek ze 

strany imperialistů a jejich patolízalů se 
korejský venkov rozvíjí v duchu socialistického 
kolektivismu. Všude vidíme obdělaná pole a 
udržované sady se vzorně ostříhanými a 
upravenými stromy. V krajině pracuje mnoho 
zemědělců na polích a při pasení stád. Probíhá 
také regulace vodních toků a rozsáhlá kampaň 
obnovy lesů. Na traktorech při polních pracích 
často vlají rudé prapory, můžeme vidět také 
jednotlivé pracovní skupiny pochodující v čele 
s rudým praporem. Leckde se orá ještě se 
zvířaty. Odpůrci KLDR to zesměšňují, ovšem 
Korea nemá naleziště ropy pro pohon strojů a je 
to právě nátlak zahraniční reakce, který jí 
znemožňuje dostatečný přísun ropných 
produktů. Bránit nezávislému státu 
v hospodářském rozvoji a potom ho 
zesměšňovat za to, že se nemůže dostatečně 
rozvíjet, to je logika imperialistických vlků a 
válečných štváčů.  

Cestovali jsme po velkolepě dimenzované 
dálnici s minimálním provozem. Ano, 
v důsledku nátlaku nepřátelských sil není 
dostatek dopravních prostředků ani pohonných 
hmot, ale dopravní infrastruktura je 
dimenzována pro lepší budoucnost. Co by za to 
dali občané kapitalistických zemí, sužovaných 
dopravními kolapsy! Dálnice i jiné silnice jsou 
sice poměrně rozbité, neboť země musela 
v posledních letech řešit jiné priority, nicméně 
dochází k rozsáhlým opravám. I na venkově 
vidíme důraz na ideologii, dokonce uprostřed 
polí vlají rudé prapory a na vesnicích i 
v nezastavěné krajině vidíme agitační hesla, 
pomníky a památníky. 

V Hjangsanu jsme dojeli do Muzea 
mezinárodního přátelství Mjohjangsan, 
vybudovaného v tradičním korejském stylu a 
obsahujícího dary velkým vůdcům a matce 
Koreje soudružce Kim Čong Suk ze zahraničí. 
Prohlédli jsme si část expozic s dary velkému 
vůdci soudruhu Kim Ir Senovi, mezi nimiž 
byla i řada těch z bývalého Československa, a 
s dary váženému nejvyššímu vůdci 
soudruhu Kim Čong Unovi, mezi nimi rovněž 
od příznivců z České a Slovenské republiky. 
Poklonili jsme se působivým nadživotním 
barevným sochám velkých vůdců a hrdinky 
protijaponské války soudružky Kim Čong Suk, 
matky generalissima Kim Čong Ila. Na terase 
muzea jsme si od průvodkyně poslechli 
procítěnou recitaci Kim Ir Senovy básně „Hora 
Mjohjang za podzimního dne“ a potěšili se 
krásným výhledem do krajiny. 

Zajímavým zpestřením programu byl piknik 
mezi balvany u potoka v přírodní rezervaci pod 
štítem Pirobong. 

Návštěva blízkého kláštera Pohjon nás 
přesvědčila o skvělé péči lidové Koreje o své 
kulturní dědictví. Středověký buddhistický 
klášter byl za Vítězné vlastenecké národně 
osvobozenecké války zničen americkými 
imperialisty, ale následně obnoven do své 
původní podoby. Dnes jej navštěvuje nejen 
velké množství domácích i zahraničních turistů, 
ale i školáků, kteří v okolí pobývají na rekreaci. 
V areálu jsme potkali velké množství pionýrů, 
kteří po zjištění skutečnosti, že jsme přáteli 
KLDR, nám nadšeně mávali a salutovali 
pionýrským pozdravem. Zajímavostí je, že i na 
sportovních oděvech nosí rudý šátek. 

Uvnitř kláštera nás přivítal korejský 
buddhistický kněz. Jedna z mladých průvodkyň 
sepjala ruce k modlitbě a prosila, aby tak byla 
vyfotografována. Nepálští soudruzi ji následně 
začali přesvědčovat, že náboženství je opium 
lidstva. KLDR zajišťuje svým občanům 
svobodu náboženského vyznání, pokud 
neslouží k podvracení státu a společenského 
řádu. Většina občanů se řídí heslem velkého 
vůdce soudruha Kim Ir Sena: „Mým bohem je 
lid.“  

19. duben byl dnem odletu. Stejně jako před 
rokem jsme byli naprosto nadšeni pobytem 
v pevnosti socialismu a nejpokrokovější zemi 
na světě. Oproti kapitalistickým zemím je to 
úplně jiný svět, v tom nejlepším smyslu. 
Většina cizinců ho nedokáže pochopit, ale 
pravda je pravdou, i když je v menšině. Nový, 
lepší svět bez nezaměstnaných, žebráků a 
bezdomovců, bez vykořisťování a třídních 
protikladů. Země, která zajišťuje svému lidu 

vše potřebné a 
chrání jej před 
jedem buržoazní 
ideologie.  

Stejně jako 
v minulém roce 
jsme neviděli žádné 
obrazy zkázy a 
utrpení, zdrcujícího 
dopadu sankcí ani 
příznaky rozkladu, 
o kterém nepřátelé 
lidové Koreje a 
pochybovači tak 
rádi mluví, již 70 
let marně očeká- 
vajíce „zhroucení“ 
KLDR. Naopak 
podpora lidu osvo- 
bozené severní části 
republiky svému 
vedení je obrovská 
a z našeho pohledu 
fascinující, stejně 
jako touha po 
národním znovu- 
sjednocení, nikoli 
však za každou 
cenu, za cenu 
likvidace socialis- 
mu a uvržení do 
područí imperialismu jako v případě Německa 
na konci 80. let. Velké diplomatické úspěchy 
vedoucí ke zlepšení vztahů s Čínou a 
jihokorejským režimem v žádném případě 
neznamenají inspiraci čínskou liberalizací, 
plnou úpadkové západní kultury, a už vůbec ne 
jihokorejským brutálním kapitalismem plným 
chudoby a patolízalství k okupantům. KLDR 
rozhodně zachovává princip absolutní 
soběstačnosti, usiluje o spravedlivý mír a 
společenský pokrok, je hrdá na úspěchy své 
obranyschopnosti a bezpochyby nemíní 
sebevražedně jednostranně odzbrojit tváří 
v tvář po zuby ozbrojenému nepříteli.  

Lidová Korea překonala období nejtěžších 
zkoušek a chystá se důstojně oslavit zářijové 
70. výročí svého vzniku. Je si dobře vědoma, že 
se musí spoléhat na vlastní síly, vycházející 
z jednomyslné jednoty svého lidu. Největší 
ideologickou hrozbou je rozbití této jednoty, 
proto jsou zcela namístě opatření k její obraně, 
jako je oddělení telefonních linek a internetu 
KLDR od zbytku světa a izolace od veškeré 
buržoazní kultury. Byli jsme svědky důkladné 
kontroly toho, zda cizinci přijíždějící do KLDR 
nejsou šiřiteli ideologicky závadných materiálů, 
a je to zcela pochopitelné. Ze stejného důvodu 
se cizinci v KLDR pohybují pouze 
v organizovaných skupinách s místními 
průvodci. 

Společnost v KLDR je vychovávána a 
organizována přísně a disciplinovaně, což je 
v současné mezinárodní situaci naprosto 
nezbytné. Současně je příkladem toho, jak 
skvělých úspěchů může lid dosáhnout, pokud je 
jednotný a uvědomělý. 

Za umožnění našeho pobytu v KLDR, 
vzornou organizaci programu a zajištění 
veškeré péče patří naše vřelé poděkování 
Korejskému svazu společenských vědců 
(KASS), průvodci soudruhu Kim Kang Namovi 
(zaměstnanci KASS), vedoucímu průvodců 
soudruhu Čche Kangovi (zástupci tajemníka 
sekretariátu KASS) a velvyslanectví KLDR 
v Praze. 

Lukáš Vrobel 

ČESKÉ DELEGACE PŘÁTELSTVÍ V KLDR V L. 2017 - 2018 
(Dokončení ze s. 5) 
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Nové trolejbusy Čchollima 
v Pchjongjangském trolejbusovém závodě (únor 2018) 

Maršál Kim Čong Un na návštěvě přestavěného 
Pchjongjangského pedagogického institutu (leden 2018) 

Maršál Kim Čong Un kontroluje novou výstavbu 
v Samčijonském kraji (prosinec 2017) 

Nová Samčijonská továrna na bramborovou mouku 
(prosinec 2017) 

Maršál Kim Čong Un v továrně na pneumatiky  
Amnokgang (prosinec 2017) 

Mezikontinentální balistická raketa Hwasong-15 
(listopad 2017) 

Maršál Kim Čong Un na návštěvě Farmy č. 1116 
jednotky 810 Korejské lidové armády (říjen 2017) 

Pchjongjangská kosmetická továrna (říjen 2017) Továrna na obuv Rjuwon (říjen 2017) 

Maršál Kim Čong Un řídí odpálení strategické balistické 
rakety středního a dlouhého doletu Hwasong-12 (září 2017) 

Maršál Kim Čong Un s vodíkovou bombou (září 2017) 

Maršál Kim Čong Un řídí cvičení sil Korejské lidové 
armády pro zvláštní operace (srpen 2017) 

Závod minerální vody Kangso (červen 2017) Tchečchonská prasečí farma 
vzdušných a protivzdušných sil (duben 2017) 

Pchjongjangská houbová farma (duben 2017) 

Přestože se můžeme setkat s různými 
potížemi a útrapami na cestě vpřed, 
Ústřední výbor strany se cítí klidný, 
jelikož existují stovky tisíc předsedů 
buněk, hlavních členů věrných straně a 
předních bojovníků za provádění 
stranické politiky, a miliony členů 
strany. 
To, co jsme vykonali, je jen začátek, 
a Ústřední výbor strany plánuje provést 
pro lid další nové projekty. 
 

Kim Čong Un 

Maršál  
Kim Čong Un  
udílí pokyny 

zrekonstruovanému 
Muzeu korejské 

revoluce 
(březen 2017) 

Automobilový komplex Sungri (listopad 2017) 
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Nově postavená Pchjongjangská základní škola 
pro sirotky (únor 2017) 

Dětský tábor v provincii Kangwon 
(prosinec 2016) 

Tedonggangská továrna na injekční stříkačky 
(září 2016) 

Nově otevřená továrna na lékařský kyslík 
(září 2016) 

Socialismus našeho typu s lidovými masami ve středu je opravdovým socialismem, v němž jsou lidové masy pánem státu a společnosti a všechno ve 
státě a ve společnosti slouží ve prospěch lidových mas. Je to neporazitelný socialismus, který hluboce zapustil kořeny v životě a živobytí našeho lidu. 
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 proměn. 
Socialismus naší země je neporazitelný socialismus, v němž jsou jednomyslně semknuti vůdce, strana a masy. 

 

Kim Čong Un 

Nahoře: Nově postavená Pchjongjangská střední 
škola pro sirotky (červenec 2016) 

 
Vpravo: Maršál Kim Čong Un v přestavěném 

dětském táboře Mangjongde (červen 2016) 

Maršál Kim Čong Un na návštěvě solivárny Kwisong (květen 2016) Rekonstruovaná Ústřední zoologická zahrada (květen 2016) 

Vlevo: Lesní školka 
Korejské lidové armády (květen 2016) 

Vpravo: Pektusanská elektrárna 
hrdinné mládeže č. 3 

(duben 2016) 


