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Tříleté výročí úmrtí předsedy VSO Kim Jong Ila 

 Přešla tři léta od doby, kdy 17. prosince skončil život Předseda Výboru státní obrany 

KLDR Kim Jong Il. Byly to roky stezku korejského lidu, projevů vděčnosti a pocitů morálního 

dluhu jeho věrného národa. Korejci jej s hlubokou úctou jmenovali věčným Předsedou VSO 

KLDR. 

Podle vůle celého národa je jeho tělo uloženo v sarkofágu v Kymsusanském paláci, kde 

je též pohřbeno tělo Prezidenta Kim Il Sunga – zakladatele socialistické Koreje. Na vrchu Mansu 

v hlavním městě i v mnohých okresech země jsou postaveny bronzové sochy a mozaiky se 

zpodobněním Kim Jong Ila se slunným úsměvem. V kancelářích, pracovištích, rodinách celé 

země jsou vystaveny jeho portréty. Na hrudích jsou odznaky s jeho portrétem. V dubnu 2012 na 

4. konferenci KSP a 5. zasedání Nejvyššího lidového shromáždění KLDR bylo potvrzeno, že 

zůstává věčným Generálním tajemníkem KSP a věčným Předsedou VSO KLDR. 

Byly mu uděleny tituly Hrdina KLDR a Generalissimus za vynikající zásluhy na korejské 

revoluci a za uhájení samostatnosti země. Byl mu udělen Řád Kim Il Sunga, Kimilsungská 

prémie, v červenci 2013 jubilejní řád k výročí 60 let vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké 

válce (Korejské válce 1950-1953). 16. února, den jeho narozenin je ustanoven jako Den Zářící 

Hvězdy. 

Zaveden byl též Řád Kim Jong Ila, Kim Jong Ilská prémie, Kim Jong Ilská mládežnická 

prémie, Kim Jong Ilská dětská prémie cti. Vyrábí se hodinky s jeho drahým jménem. Byly vydány 

filmové dokumenty o jeho životě revolucionáře a naplnění životního kréda. Bylo vydáno Úplné 

dílo spisů Kim Jong Ila s komplexním propracováním jeho idejí a odkazu. 

Pokračuje i vydávání literárních děl, ve kterých se vyjadřuje úcta ke Kim Jong Ilovi, který 

obohatil a rozšířil ideje Čučche a ideje Songun, jako vládnoucí ideologii  epochy samostatnosti. 

Jsou záštitou ve všech sférách života korejské společnosti. Přetvořil KLDR v jeden společensko-

politický organismus, ve kterém jsou všichni spojeni jednou ideou. Pozdvihl KLDR jako 

neporazitelnou vojensko-politickou mocnost. Jako zemi, která zhotovuje a vypouští družice a 

ovládá jadernou sílu.Pod jeho vedením bylo dosaženo velikých přeměn na cestě budování 

mohutné země, a v jejím rozkvětu. 

 

Hora Pektu a Kim Jong Il 

PEKTUKWANGMJONGSONG ( ZÁŘÍCÍ HVĚZDA NAD HOROU PEKTU ) 

Jmenovaná hora o výšce 2 750 m nad mořem je nejvyšší horou v Koreji. Hora Pektu je 

horou předků (pradědů) korejského národa, posvátnou horou korejské revoluce, spojené s dobou 

věčného Předsedy VSO KLDR Kim Jong Ila. (1942-2011).  
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16. února 1942 se narodil Kim Jong Il na hoře Pektu, která byla opěrným bodem 

antijaponského ozbrojeného boje za osvobození Koreje od japonské vojenské okupace. V tu 

dobu mu vlastenci popřáli, aby byl v budoucnosti pokračovatelem v díle Kim Il Sunga, Slunce 

národa a aby se stal vůdčí hvězdou Koreje. Na kmeny stromů v tajze vyryli slova: „Ó Koreo, 

krajané! Oznamujeme narození Pektukvanjonsena. Ať žije Pektukvanjonsen – hvězda, ozařující 

svými světlými paprsky rodnou zemi.“ 

V r. 1960, při nástupu na univerzitu Kim Il Sunga, napsal píseň „Koreo, tebe proslavím“. 

Píseň proniknutou odhodláním pokračovat v díle Kim Il Sunga, být odpovědný za Koreu a vést ji 

ke světlé budoucnosti. Se svým přesvědčením a vůlí prohloubil ideje Čučche, ideje Songun 

(poslání armády) vytvořené Prezidentem Kim Il Sungem a udělal je kompasem vedoucím vývoj 

své země. KLDR vedená Kim Il Sungem a Kim Jong Ilem se začala zvát „zemí ozářenou 

Sluncem a Hvězdou“. 

Na konci minulého století, kdy v mnoha zemích padl socialismus,se protisocialistické 

výpady imperialismu zaměřily proti KLDR. Vytvořila se velmi těžká situace. V tu dobu zemřel    

Kim Il Sung, v mezinárodním společenství bylo slyšet nemálo hlasů o změnách v politice KLDR. 

Na to ihned Kim Jong Il vyhlásil: „Nečekejte ode mne žádné změny. Jako syn partyzána budu 

pokračovat vpřed, jako by žádné překážky nestály na cestě. Musíme s odvahou bojovat za 

překonání těžkostí, pokračovat s odvahou v boji korejských revolucionářů“. On úplně prosadil 

politiku Songun, založenou Kim Il Sungem, do všech sfér života KLDR. 

Pod jeho songunským vedením se postavila mohutná vojenská síla KLDR nájezdům 

imperialistů a udržela vítězství v těžkém boji za obranu socialismu. Jeho songunské vedení 

obrátilo neštěstí ve štěstí, nebezpečnou situaci v bezpečnou, otevřelo novou éru – etapu 

budování mohutného a prosperujícího socialistického státu. Není náhoda, že korejským družicím 

byl dán název „Kvangmjongsong“, drahé jméno Kim Jong Ila. Tak pozdvihl důstojnost KLDR do 

kosmických výšin a proslavil ji před tváří celého světa. 

 

Burácení hromu nad štítem Jong Ila 

 U vrcholu hory Pektu se nachází štít, který se jmenuje Jong Il, ve shodě s jménem 

Kim Jong Ila. Když se narodil na hoře Pektu, říkalo se, že na nebi vzešla jasná hvězda a ozářila 

hladinu Nebeského jezera společně s rachotem hromu. Rachot hromu nad štítem Jong Ila jako by 

oznamoval narození velikého člověka. Později se hvězda a hrom staly symbolem jeho velikosti. 

Na začátku roku 1993 houstla nad Korejským poloostrovem černá mračna války. USA se 

pokoušely zadusit KLDR. Prosadily přijetí rezoluce o inspekci vojenských objektů z důvodu 

jaderného programu. Pro posílení svého tlaky obnovily své manévry „Team spirit“, 

s dvousettisícovým kontingentem, strategickými bombardéry, raketami s jadernými hlavicemi a 

dalšími druhy bojové techniky. Situaci přivedly až na hranu války. Svět se obával o osud KLDR. 

V ten moment zazněla rozhodná deklarace, jako hrom nad štítem Jong Ila – roztřásající nebe i 

zemi. Byl vydán rozkaz Vrchního velitele KLA o obnovení vojenské pohotovosti v zemi, KLDR 

vystoupila z nevýhodných dohod. Západ neskrýval úlek nad silnou reakcí KLDR. USA ustoupily 

od svých válečných her a od prosazování inspekcí vojenských zařízení KLDR. 

V březnu r. 2000 se Kim Jong Il vydal na horu Pektu a přijal důležité rozhodnutí ke 

sjednocení Koreje. V tomto roce se uskutečnila v Pchjongjangu historické setkání hlav Severu a 

Jihu Koreje, na kterém byla přijata „Společná deklarace 15. června. Ta rázem přinesla uvolnění, 

nevídané v historii rozdělení korejského národa. Mezi Severem a Jihem, procházejícím po půl 
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století nepřátelstvím a konfrontací, probíhal dialog a rozhovory o otázkách politiky, ekonomiky, 

kultury, armády a jiných oblastí života. 

Sportovní hry atletů Severu a Jihu, v Pchjongjangu a Soulu, společný koncert umělců 

obou částí Koreje, sympozium historiků Severu a Jihu, společná výstava fotografií, atd. V září r. 

2000, při otevření Olympijských her v Sidney, sportovci Severu a Jihu vešli společně na stadion 

s praporem signalizujícím sjednocení Koreje. Byly otevřeny cesty na zemi, na moři, na nebi mezi 

Severem a Jihem. Proběhla celá řada setkání členů rozdělených rodin a příbuzných ze Severu a 

Jihu. Z toho důvodu lidé hovořili o „epoše sjednocení 15. června“ – nové epoše historie, 

přinesené jarní bouří nad štítem Čen Ila.  

Společně s posvátnou horou Pektu budou navždy zářit drahé jméno a skutky Předsedy 

VSO KLDR Kim Jong Ila. 

 

Kim Jong Un očima světa 

 Prošly tři roky, Kdy byl Kim Jong Un ustanoven do funkce Nejvyššího velitele KLA 

(30. prosince 2011). To je krátký čas. Avšak za ty tři roky v něm světové společenství uvidělo 

dobrého nejvyššího představitele, který mohutnou vojenskou silou své země chrání nejen 

bezpečnost své vlasti, ale i mír a stabilitu v regionu. 

Za dva dny po svém jmenování, 1. ledna 2012, vykonal inspekci 105. gardové Seulské 

tankové divize Rju Gjon Su.  Jeho inspekční cesty k armádním jednotkám neustále pokračují. 

V odpověď na výhružky a výpady koaličních sil imperialismu v čele s USA nepřetržitě navštěvuje 

všechny pohraniční kraje a části, a odhodlaně maří úmysly nepřátelských sil. 

Nedbaje na nepohodu na všech pozicích, na letištích, torpédových člunech na 

rozbouřeném moři, morálně podporuje vojáky. Povzbuzuje a objasňuje jim operativně-taktické 

záměry, vlévá do nich víru ve vítězství. S novými znalostmi ve vojenství a technice podněcuje 

nová opatření při budování zbrojního průmyslu. Plénum ÚV KSP schválilo linii na paralelní 

rozvíjení ekonomiky a jaderného potenciálu ozbrojených sil. 7. zasedání Nejvyššího lidového 

shromáždění KLDR potvrdilo zákonem záměr rozvíjet jaderný a kosmický program, což vede 

k mimořádnému růstu obranyschopnosti KLDR. 

Nikdo se nesmí odvážit dotknout se KLDR. Vstříc nerozvážné jaderné hrozbě a 

vyhrůžkám, vojenským provokacím ze strany USA a jejich satelitů, dokázal, že je ocelovým 

velitelem pevné vůle a odvahy.Tak v srpnu 2012, kdy USA uvedly do pohotovosti své spojence 

se záměrem provádět v Jižní Koreji největší společné vojenské cvičení v historii, Kim Jong Un 

plul na malém dřevěném člunu na ostrovy, kde provedl inspekci v obranných oddílech. Na 

nejjižnějším okraji jihozápadního úseku fronty, na samém „bodu varu“. Mezinárodní společenství 

uznale konstatovalo: on se ukázal na malém člunu před tváří protivníka, vybaveného obrovskými 

vojenskými loděmi a nejmodernějšími letadly. Takové pevné odhodlání se nenachází v biografiích 

slavných vojevůdců.  

V ten den vydal rozkaz: jestli se nepřátelé osmělí zažehnout válečný požár, i malým 

napadením teritoriálních vod KLDR, nenechat to lokální válkou jihozápadní fronty, ale pokračovat 

na posvátnou válku za osvobození vlasti. Jestli nám agresoři vnutí válku, přetvořit Západní moře 

v hrob protivníka. 

Za minulé tři roky svět viděl, že na základě lásky k soudruhům stmeluje celou armádu 

v oddíl spolubojovníků, ve kterém sdílí druh s druhem hoře i radost. Kim Jong Un doporučil vést 
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ozbrojené síly podle hesla: „Ať je celá armáda kolektivem opravdových soudruhů se zbrani!“ Na 

všech stupních se dělit s vojáky o hoře i radost, oddat se cele práci pro ně, to je přání a 

rozhodnutí Kim Jong Ila. 

Při každé návštěvě vojsk prohlíží i ložnice a jídelny vojáků, sklady s jídlem, koupelny. 

Osobně se seznamuje s potřebami vojáků. Vojáci dojatí jeho neutuchajícím zájmem představují 

nerozborný oddíl bojových druhů, spojených společným osudem. Jdou spolu bok po boku se 

svým nejvyšším velitelem, žijí společnými myšlenkami, radostmi i hořem, dýchaje s ním jeden 

vzduch. 

Armáda je nejen obrannou silou KLDR, ale účastní se budování své země ve všech 

oblastech. Celý svět vidí, jakých úspěchů dosáhl Kim Jong Un, opírající se o mohutnou armádu 

země, v boji na obranu socialismu a v budování silného a prosperujícího státu. 

 

Proč je důležitá otázka lidských práv 

Dnes jsou v zemích Západu a především v USA žalostně popírána lidská práva, politické 

svobody, práva národů. Sociálně-ekonomická i kulturní práva. Krutým způsobem jsou vedeny 

útoky na základní práva člověka.  

USA, které mají 5% světového obyvatelstva, mají 25% vězňů celého světa. Nyní v 21. 

století, v době postupu lidstva k nové výšině civilizace, se v amerických věznicích používají 

středověká mučení a různé formy porušení lidských práv. V USA, které se vydávají za příklad 

v otázce lidských práv, se množí násilí za mlčenlivého souhlasu státního aparátu. V poslední 

době byl svět svědkem skandálních událostí. „Udržovatelé pořádku“ z bílé rasy zastřelili 

neozbrojené mladé černochy. 

V USA, tak, jako v jiných západních zemích, není zabezpečeno právo člověka na práci, 

sociální zabezpečení a bydlení. Toho následkem je ohromné množství nezaměstnaných a 

bezdomovců. Zvůle krajního individualismu, egoismu a lidské nenávisti způsobuje pocit strachu, 

vraždy, krádeže, znásilňování, prostituci, diskriminaci. Taková zločinná je nynější realita americké 

společnosti. 

Pod vývěskou „obrany lidských práv“ USA rozpoutávají agresivní války, podmaňují a 

zotročují si lid druhých zemí, nepokrytě se vměšují do jejich vnitřních záležitostí, popírají práva 

člověka. Jako svědectví bylo bombardování Jugoslávie, válka v Afghánistánu, Iráku a další akce. 

USA mají po světě rozsety tajné věznice, nehledě na Quantanámo. 

USA publikují jakési doklady o lidských právech a rozehrávají frašku s přijetím zákonů 

proti druhým suverénním státům. To ukazuje k čemu došla americká dvojí kritéria, svévole a 

násilí. I v tomto roce lživě napadají Čínu, Rusko, Kubu, Irán a mnohé další země za 

nedodržování lidských práv. USA cynicky tvrdí: dnes není na světě žádná země, která by se tolik 

starala o lidská práva. 

Mezinárodní společenství očekává, kdy hlavní narušitel lidských práv sám sebe odsoudí 

za jejich porušování. 
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