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KLDR v roce 2015 

 

Nový rok 2015 je velmi významný rok pro korejský lid. V tomto roce jsou významná výročí – 70 let 

od osvobození vlasti (15. 8. 1945) a 70 let ode dne založení KSP (Korejské strany práce, 10. 10. 1945). 

 

Ve svém novoročním projevu představitel strany Kim Čong Un vyzval všechen lid – aby v tomto roce 

v duchu revoluce a výzvy Pektu, rozhodně překonal výpady a intriky nepřátelských sil, dal triumfální 

odpověď při obraně socialismu, na všech frontách výstavby mohutného rozvíjejícího se hospodářství a 

tím oslavil 70 let osvobození vlasti a založení strany jako velký revoluční svátek. Zdůraznil heslo „Nechť 

všichni s revolučním duchem Pektu povstanou ke generální ofenzivě za přiblížení konečného 

vítězství!“ 

 

Korejci z celého srdce přijali jeho řeč, naplněnou rozhodností - vyjevující mocnou sílu idejí, 

zbraní ,vědy a techniky, k slavnému vítězství v generální bitvě za čest socialistické vlasti, za růst jejího 

bohatství a síly, její rozvoj. V roce 2015 bude KLDR dále posilovat neporazitelnou sílu socialistické 

ideově-politické mocnosti. 

Vždy budeme hluboce ctít Prezidenta Kim Il Sunga a Předseda Kim Čong Ila jako Slunce Ču Čche, 

rozhodně udržovat, bránit, stále oslavovat jejich nesmrtelné revolučních úspěchy – to je neochvějné 

rozhodnutí korejského lidu. 

V letošním roce, v roce 70. výročí KSP, bude položen nový milník na cestě posilování vedoucí 

úlohy a bojeschopnosti strany - organizátora a inspirátora všech vítězství korejského lidu. 

Ve svém novoročním projevu zvláště zdůraznil: všechny směry práce strany, musí být naplněny  

idejemi "lidové masy – na prvním místě", jak to vyžaduje povaha Dělnické strany Koreje - strany-matky, 

aby se v celé straně vytvořila atmosféru respektu k lidu, lásky k němu, spoléhání na něj, a hlavní 

pozornost v práci strany se obrátila na zlepšení životních podmínek národa. 

V roce 2015, Severní Korea ve větší míře ukáže svou impozantní vojenskou sílu. Lidová armáda 

příjme ve všech svých řadách systém vedení KSP a důkladně uvede do praxe svou strategickou linii a 

úkol posílení vojenských sil. V bojové a politické přípravě budou odmítnuty formalismus a 

šablonovitost, bude se neustále zlepšovat obsah a metody cvičení pro zlepšení jejich kvality, armáda 

bude v plné pohotovosti, aby jedním úderem zarazila libovolné  provokativní akce nepřítele. Vstříc 

požadavkům složité situace, vojáci a důstojníci Korejských lidových vnitřních vojsk posílí ochranu 

vedoucího představitele, bezpečnostního systému, ochranu lidu. Dělnicko-rolnické Rudé gardy a Rudá 

Mladá garda budou vykonávat svou bojovou a politickou přípravu v podmínkách blízkých boji, zvýší 

bojovou sílu a spolehlivě se připraví k lidové obraně, aby byly schopny  chránit své vlastní provincie, 

své okresy, své rodné kraje. Zaměstnanci obranného průmyslu budou provádět KSP plánovanou linii 

na paralelní posilování hospodářského rozvoje a výstavbu jaderných ozbrojených sil, aby urychlili 

proces zavedení vojenské výrobní základny Juche, její modernizaci a zlepšení její technické úrovně, 
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všestranně rozvinuli a zvýšili její vědeckotechnickou schopnost sestrojovat nejmohutnější soudobé 

zbraně. 

V roce 2015 bude KLDR vždy do popředí stavět vědu a techniku, aby bylo dosaženo průlomu při 

výstavbě socialistické ekonomické mocnosti a civilizovaného státu. Silou vědy a techniky rychle 

rozvíjet všechny sektory a budovat šťastnou zem pro lid - to je odhodlání, vůle Kim Čong Una. V 

letošním roce KLDR v oblasti vědeckých výzkumů dá silný impuls bitvě za zvýšení modernizace, aby 

bylo více cenných výzkumných výsledků, které by přispěly k hospodářskému rozvoji, růstu obrané 

moci a zlepšení životních podmínek obyvatel. Všechny obory, všechna odvětví, považují vědu a 

techniku za životně důležité pro urychlení procesu modernizace, informatizace své činnosti. Bude 

zlepšeno vedení na vědecké a technické úrovni všech pracujících. Bude zvýšena  vědecko-technická 

úroveň vedoucích pracovníků, všech pracujících. Všechny práce půjdou  dynamicky kupředu, opíraje 

se o vědu a techniku. 

V letošním roce bude v KLDR maximálně využita základna nezávislé ekonomiky a její plný 

potenciál k dosažení převratu ve zvyšování životní úrovně obyvatel a budování ekonomické mocnosti. 

Ve svém novoročním adresu Kim Čong Un řekl, že v letošním roce by mělo dojít k významným 

změnám s cílem zlepšit životní podmínky obyvatel. Domnívá se, že rostlinná výroba, chov zvířat, 

rybolov jsou třemi oporami, pokračoval, které by měly rozhodnout otázku výživy, zvýšit její úroveň o 

stupeň výše. V lehkém průmyslu, řekl, je třeba přijmout účinná opatření k řešení problémů vlastními 

silami, s cílem zajistit dynamiku normálního rytmu výroby na centrálních i místních podnicích lehkého 

průmyslu, aby studenti, děti dostali širší sortiment spotřebního zboží, a dobré kvality, školní potřeby a 

dětskou výživu. V letošním roce bude KLDR věnovat pozornost řešení problému zásobování 

elektřinou, touto základní energií národohospodářského komplexu, rozvine skutečný boj za pokrok 

vedoucích odvětví ekonomiky a klíčových odvětví průmyslu. Nicméně, bude také rozvíjet 

mnohostranné zahraniční ekonomické vztahy a aktivně vytvářet oblast mezinárodního cestovního 

ruchu Wonsan-hory Kymgang a další oblasti hospodářského rozvoje. Pracovníci ve stavebnictví 

budou ještě silněji rozněcovat plameny vytvoření korejského tempa a budovat elektrárny, podniky, 

instituce vzdělávání a kultury, obytné domy, jako monumentální díla epochy Dělnické strany. Celá 

strana, celá armáda a všichni lidé se budou přidávat k úsilí o přeměnu všech hor vlasti ve  zlaté hory, 

s hustými  svěžími zelenými lesy. 

Kim Čong Un zdůraznil, že je třeba důrazně urychlit proces budování socialistického civilizovaného 

státu, uvedl také úkoly v oblasti vzdělávání, tělovýchovy a sportu, literatury a umění, zdravotnictví a 

dalších oblastech života. 

 

Korejský lid s hřejivou podporou novoročního projevu Kim Čong Una, bude slavit pozoruhodný rok 

2015, rok 70. výročí osvobození země a založení strany, jako rok velkých vítězství, jako rok velkého 

revolučního svátku. 

 

 

Život zasvěcený dílu budoucnosti 

 

Věčný předseda Kim Jong Il (1942 - 2011) srdcem přijal plány prezidenta Kim Il Sunga (1912 - 

1994) , věnoval celý svůj život kvůli světlé budoucnosti v zájmu zmnožení bohatství a moci , rozkvětu 

země na domácí půdě. 

Ve jménu budoucnosti ! To byl duch plamenného vlastenectví, kterým byl proniknut celý jeho život, 

člověka zastávajícího princip: zítřek je důležitější dneška. 

Stál v čele státu a lidu, vždy – i  při rozpracovávání libovolné linie a politiky, i při řešení  jakéhokoli 
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problému – hleděl na desítky, stovky let dopředu, věnoval plnou pozornost  budoucnosti vlasti. 

Na konci minulého století, namířily koaliční síly imperialismu své protisocialistické útoky proti 

KLDR,  a na zemi se nahrnuly nebývalé přírodní katastrofy. A Korejci museli vydržet těžké zkoušky. V 

tu dobu pozdvihl ještě výše prapor Songun ( prioritu armády ) , vykonával nepřetržité inspekční cesty k 

vojenským jednotkám KLA. Při myšlenkách na životní obtíže lidí, kteří trpí nedostatkem potravin , mu 

srdce krvácelo. Ale on rozhodl přidělit cenné finanční prostředky, které, možno říci, že byly celým 

fondem státní pokladny, na zavedení CNC techniky pro budoucí rozvoj domácího strojírenství. To byla 

jeho alternativa vytvoření stabilních základů pro budoucí šťastný život lidí, to bylo důležitější, než 

krátkodobé zlepšení životů lidí, bylo třeba vytvořit vlastní sílu,  než kupovat od ostatních blýskavé 

stroje. 

Na rozdíl od lžipolitiků, kteří jsou lhostejní k budoucnosti státu a národa, kteří sledují jen své 

vlastní zájmy a ratingovou stupnici, obrátil pohled k zářivé budoucnosti země a neúnavně se vydal na 

složitou cestu jejího přiblížení. V tom jsou rysy jeho velikosti. 

Celý svůj život věnoval velkému dílu, získávat maximální rychlost přiblížení k budoucnosti. V 

každé obtížné situaci, neúnavně vytvářel stabilní základ bohatství země a budoucích generací, a 

maximálně přibližoval všechno možné na obzoru budoucnosti - taková byla jeho Pevná vůle, jeho 

přesvědčení. Neměl ani náznak "klidu", "nemožnosti" a "zlaté střední cesty". Jeho rozhodnost rychle 

realizovat národní ideál byla stejně neotřesitelná v každém cyklu těžkých zkoušek a obtíží. 

Stejně jako jeho vůle, přesvědčenost vyzývala KLDR i v pro ni těžkém posledním období minulého 

století, bez zastávky, bleskově, se vypořádával s takovými obrovskými díly, která by nebyla snadná 

ani za normálních okolností. V seznamu jsou velké úspěchy pro světlejší budoucnost – například 

výroba a vypouštění družic na sto procent z vlastních zdrojů a technologií, zemědělské plánování ve 

velkém měřítku, instalace zavlažovacích kanálů, zalesňování a terénní úpravy v celé zemi, zalesnění 

a ozelenění celé země, souhvězdí mnoha elektráren, vytvoření modelových podniků v éře znalostní 

ekonomiky.  Vytvoření velkého zahradnického komplexu světového věhlasu, využití hor Kuvor, Čchilbo, 

Velké jeskyně Rёnmun a dalších výdobytků. KLDR, jak se říká, svým vynuceným pochodem byla 

schopna překonat bezpříkladně obtížnou situaci, kdy se celý svět neskrýval svým znepokojením nad 

jejím osudem, převrátila předpoklady mezinárodního společenství a otevřela novou etapu - éru 

budování silného a prosperujícího socialistického státu. To jsou historické události, které mohou být 

považovány pouze za zázrak . 

Celý jeho život byl věnován nezištné, nesobecké službě pro  světlou budoucnost země a lidí. 

Dělat vše pro vytvoření bohaté a silné vlasti, ve prospěch štěstí lidí – v tom byl cíl, smysl jeho života. 

Jednou řekl spolupracovníkům: vojáci, lidé na setkáních se mnou ve dnech manuálních pracích na 

místě se na mne obracejí s prosbou :  Nyní vás prosím, včas obědujte, včas choďte spát, odpočívejte, 

velmi se starejte o zdraví. Chápu jejich upřímnou duši, péči o zdraví. Nicméně bych řekl, že jsem 

především představitelem strany, synem národa.  Já, syn národa, mám mnoho úkolů. Než se naše 

země stane na světě nejlepším, silným a prosperujícím státem, dokud naši lidé nebudou žít na jedné 

rodné zemi šťastný, úspěšný život, nemohu si odpočinout ani na chvíli.  Celoživotní práci ve prospěch 

země a lidu - to je to, co vidím jako největší čest, štěstí a hrdost. 

A pracoval dlouho do noci, neustále řídil práce na místě ve prospěch růstu bohatství a moci vlasti, 

jejího rozkvětu, štěstí lidí. Hodiny a dny trávil v jedoucím vlaku, autě - spal přerušovaně, nahrazoval 

oběd kousky vařené rýže. 

Nic - ani duševní, ani fyzické vyčerpání, nebo vážná nemoc - nedokázala zastavit jeho inspekční 
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cesty. Jejich délka - více než 669 844 km, což je přibližně 17x kolem Zeměkoule. Navštívil 14 290 

oddílů. 

Posvátný obraz Kim Čong Ila, obětavého bojovníka za světlou budoucnost vlasti a lidu zůstane po 

celá staletí v srdcích Korejců, pokrokových lidí na celém světě . 

 

 

"Lidská práva" : Neoprávněný výpad proti KLDR 

 

Touto horečkou jsou zachváceny USA a síly satelitů. Jaká je situace v oblasti lidských práv v 

KLDR? Několik příkladů následuje. 

V této zemi všude, kde jsou děti ve školním věku, ať už ve vzdálené horském osadě, ať už na 

nějakém odlehlém ostrově, je slyšet hlasy čtoucích žáků. Před desetiletími byla zavedena bezplatná 

povinná školní docházka. Nyní je povinná dvanáctiletá  školní docházka  - nejvyspělejší školní systém 

na světě. 

K dispozici je systém bezplatné zdravotní péče: síť nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, 

systém péče zahrnující všechny domácnosti, doktorů navštěvujících pacienty. Stručně řečeno, v 

KLDR je kompletní všeobecný systém zdravotní péče, patřící k nejlepším na světě. 

A mnoho dalších neuvěřitelných faktů. Obytné domy poskytuje stát zdarma pracujícím. KLDR je 

jedinou zemí na světě bez daní. Nejsou žádní nezaměstnaní. Všechny práceschopní mají právo zvolit 

si povolání podle svého přání a schopností. Stát zabezpečuje všem stálou práci. 

Všichni členové společnosti v KLDR bez diskriminace užívají politické svobody a práva. Tak mezi 

poslanci VNR ( Vrchní národní rady ) je hodně dělníků, rolníků, pracující inteligence, žen. Stručně 

řečeno: všechna práva v Severní Koreji komplexně zabezpečují člověka na vyšší úrovni, než v jiných 

zemích. To je způsobeno tím, že stát je veden myšlenkou  Ču Čche - doktríny, která staví do centra 

pozornosti člověka, lidové masy. 

Opravdu absurdní je demarše USA a sil na jejich ocase proti této zemi v otázce "lidských práv". 

Bylo by vhodné citovat odstavec z článku "Severní Korea, OSN, válečné propaganda", jehož autorem 

je Christopher Black, člen koordinační rady senátu Kanady, profesionální advokát na  mezinárodní 

trestní právo. 

"Jen  jsme dorazili do země, označované jako Korea, a nepředpokládali jsme co nás čeká. A, 

samozřejmě, jsme se museli zeptat ( amerických důstojníků, kteří jsou v této zemi v souvislosti s 

otázkou ostatků  amerických vojáků, zabitých během poslední korejské války ), jaké jsou jejich názory 

na zemi, na situaci v ní. K mému překvapení, americký major říká toto: " Když jsme odjížděli z Havaje 

sem, slýchali jsme, že Severní Korea je peklo na zemi. Nicméně bych řekl, že ani jedno slovo, které 

jsme slýchali dříve, nebylo pravda, jsme tu už dva roky. Tady je všechno je v pořádku, lidé se k nám 

chovají normálně. Vše, co jsme slyšeli od západních médií, vše co nám řekli nadřízení je, bez výjimky, 

kompletní lež." Podobný názor znovu zazněl v dialogu s dvěma diplomaty z Konga, se kterými jsme se 

setkali při odjezdu z této země ." 
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Navzdory tomu,USA s pomocí svých satelitů na zasedání 3.výboru 69. zasedání OSN k násilí 

dosáhly přijetí "usnesení o lidských právech" proti KLDR a povykují v demarši proti KLDR v otázce 

"lidských práv" tak hlasitě, že to nemůžete popsat  jinak, než jako hysterii. 

Je jasné, že šílená demarše USA o "lidských právech", samozřejmě, je zaměřena na zahájení 

agresivní války proti KLDR. K tomu zaoceánské monstrum lpí na své nepřátelské politice ve všech 

jejích formách, jako jsou politická izolace, ekonomická blokáda, vojenské hrozby vůči KLDR. A to vše 

stejně nepřináší výsledky. A proto tentokrát USA vidí "otázku lidských práv" jako záminku pro 

ozbrojenou intervenci, činí se ve snaze připravit divadlo vojenských operací pro nové kolo agrese. 

Obecně platí, že USA při každém pokusu o ozbrojený vpád do jiných států a o vládní převrat 

mávají vývěskou "ochrany lidských práv." Je to jejich oblíbená metoda.  Jasné příklady toho - na konci 

minulého století - válka v Perském zálivu a na Balkáně, vyvolané USA ve znamení "ochrany lidských 

práv a národnostních menšin", a v novém století - války v Afghánistánu a Iráku, rozpoutané s hlasitou 

reklamou o "ochraně lidských práv". 

Všechny země, které nejsou po vůli USA, a to bez výjimky, jsou vydávány za "porušovatele 

lidských práv" a jsou "předmětem trestu" v celosvětovém měřítku - to je nepopiratelná skutečnost  

našich dnů. 

Americká demarše proti KLDR v otázce "lidských práv" - to není dočasná taktika, ale dlouhodobá 

strategie USA. Jejich cíl - pod záminkou "otázky lidských práv", uskutečnit agresi proti KLDR a zničit ji. 

Mezinárodní veřejné mínění odporuje: "Ne neoprávněnému útoku amerických ozbrojených sil a 

satelitů proti KLDR, uskutečňovanému pod rouškou "lidských práv". 

 
 

Otevřeme širokou cestu k nezávislému znovusjednocení 
 

"V letošním roce 70. výročí osvobození země, otevřeme společnými silami našeho národa 

širokou cestu k nezávislému znovusjednocení!" – Toto heslo bylo zdůrazněno představitelem 

KLDR Kim Čong Unem v jeho novoročním projevu ( 2015 r. ). 

Je to už 70 roků, co je korejský národ rozdělen vinou vnějších sil. V průběhu let svět daleko pokročil, 

doba se výrazně změnila. A korejský národ dosud nedosáhl sjednocení, zažívá strádání v důsledku 

rozdělení země. Tato nepříjemnost je všem známa, obě strany tím trpí. Nyní nelze dále strádat, trpět 

tuto tragédii způsobenou rozdělením národa, pokračující ze století do století. 

V loňském roce KLDR předložila nejdůležitější balíček návrhů pro ozdravení mezikorejských vztahů 

a uskutečnění národního sjednocení, vynaložila veškeré své upřímné úsilí pro jejich realizaci. 

Nicméně, vše to nemohlo přinést očekávaný výsledek, pro obstrukční jednání vnitřních a vnějších  

protisjednocovacích sil, naopak, vztah mezi severem a jihem šly kursem  zhoršení. 

V loňském roce KLDR předložila nejdůležitější balíček návrhů na zlepšení vzájemných korejských 

vztahů a provádění národního sjednocení, vynaložila veškeré své upřímné úsilí o jejich realizaci. 

Nicméně, nemusí to nepřinést očekávaný výsledek, pro obstrukční jednání vnitřních a vnějších 

protisjednocovacích sil, naopak, vztah mezi severem a jihem jde cestou zhoršování.  

Ve svém novoročním proslovu nastínil Kim Čong Un tři úkoly k řešení v letošním roce, v roce 70. 

výročí osvobození Koreje, pro otevření široké cesty k uskutečnění nezávislého znovusjednocení 

společnými silami celého národa. 

 

Za prvé, eliminovat nebezpečí války, zmírnit napětí a vytvořit klidné prostředí na Korejském 

poloostrově . Každý rok se v Jižní Koreji se nepřerušují rozsáhlé vojenské manévry. To je hlavním 
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zdrojem problémů, které zvyšují napětí na Korejském poloostrově a vytváří korejskému národu hrozbu 

jaderné války. V děsivé atmosféře militaristických her proti druhé straně, je samozřejmé, že nemůže 

dojít k dialogu důvěry, je nemožný pokrok v mezikorejských vztazích. 

V součinnosti s agresivními vnějšími silami se uchylovat k jaderným vojenským cvičením proti 

sousedům - to je docela riskantní, to samo o sobě vytváří  problémy. 

Severní Korea bude přijímat silná odvetná represivní opatření, která by nebyla, kdyby nebylo 

provokativních a vojenských akcí, které porušují suverenitu a důstojnost země. 

Jihokorejské úřady by měly přestat s nezodpovědnými vojenskými manévry, prováděnými na 

opratích vnějších sil, a další vojenské zápalné akce ve všech jejích podobách, vrátit se na cestu 

zmírnění napětí a vytvoření klidného prostředí na Korejském poloostrově. 

Spojené státy americké, hlavní viník rozdvojení korejského národa a spuštění jejího utrpení, 

způsobeného dlouhým, 70-letým rozdělením země, neměly by lpět na anachronické nepřátelské 

politice vůči KLDR a nezodpovědném agresivním jednání, musí odvážně jít a přehodnotit  svou politiku. 

 

Za druhé, Severní a Jižní Korea by neměly stavět své ideje, své systémy jako absolutní a usilovat o 

konfrontaci, ale je třeba na základě ideálu našeho národa dosáhnout velké jednoty, úspěšně vyřešit 

problém sjednocení země v souladu s národními zájmy. 

Pokus uložit druhé straně své ideologické koncepce a systém nikdy nepovede k mírovému řešení 

otázky sjednocení země, nepřinese nic,  než konfrontace a války. 

Severní Korea se domnívá, že její socialistický systém je výborný, ale to není prostředek diktátu pro 

Jižní Koreu, a nikdy nedělala podobný pokus. 

Jihokorejské úřady by neměly usilovat o "jednotu systémů", což vede k rozdmýchání nedůvěry a 

konfliktu mezi severem a jihem, musíme opustit praxi, kdy se na systém na druhé straně hází blátem, 

a pak se dělá tu a tam turné s hraním frašky s žebráním, s nekalými cíli nízkých  narážek na krajany. 

Sever a Jih k tomu mají povinnost, protože se již dohodly mezi sebou řešit problém národního 

sjednocení v souladu s celonárodními zájmy, bez ohledu na rozdíly v ideologiích  a systémech. 

 

Za třetí, vést živý dialog a vyjednávání, výměny a kontakty mezi Severem a Jihem , aby se propojily 

roztržené národní spoje a došlo k radikální změně, k velké změně v mezikorejských vztazích. Sever a 

Jih by neměly spolu bojovat, ale spojenými silami otevřít novou cestu směrem k jednotě - to je to, co si 

jednomyslně přeje celý korejský národ. Sever a Jih by už neměly ztrácet čas a energii na zbytečné 

polemiky o méně závažných otázkách, je třeba napsat novou stránku v historii mezikorejských vztahů. 

V případě, že korejský národ spojí své plány a úsilí, nebude existovat nic, co by odolalo. Na cestě 

ke sjednocení Severu a Jihu země vytvořila různá sdružení, velký program znovusjednocení, jako 

Společné prohlášení 4. července, historické Společné prohlášení ze dne 15. června a Deklaraci 4. 

října, a tím prokázala světu vůli korejského národa k jednotě země, její vysoké duch. 

 

Kim Čong Un prohlásil, že v případě, že jihokorejské úřady zaujmou pozice na ozdravení 

mezikorejských vztahů prostřednictvím dialogu, můžeme obnovit přerušené kontakty na vysoké úrovni, 

a můžeme uskutečnit odvětvová jednání. A není žádný důvod, proč by se summit nekonal, 

samozřejmě, při vytvoření správné atmosféry  a prostředí, řekl. 

Celý Korejský národ, inspirovaný novoroční řečí představitele Kim Čong Una, plný nové vlny 

sebedůvěry a energie, je nyní naplněn rozhodností pozvednout se do národního hnutí pro sjednocení 

země a oslavit tento rok, jako rok velkých změn v otevření širokou cesty pro nezávislé sjednocení 

země . 

Srdečně přejeme, aby letos při 70. výročí rozdělení korejského národa, byl uskutečněn obrat ve 

sjednocení Koreje.    

 

Bulletin pro svoji vlastní potřebu vydala Společnost česko-korejského přátelství - Pektusan 


