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67. výročí vzniku KLDR

U příležitosti vzniku Korejské lidově-demokratické republiky vydala česká
pobočka KFA následující prohlášení:
Dne 9. září roku 1948 vznikla Korejská lidově-demokratická republika.
Korejský národ se vydal na cestu socialismu a nezávislosti, nezlomně kráčející vpřed
do světlé budoucnosti, pod vedením velkých vůdců: prezidenta Kim Il Sunga, vůdce
Kim Čong Ila a maršála Kim Čong Una.
KLDR je socialistickým státem, založeným na bázi Ču Čche, který se opírá o
sílu širokých lidových vrstev. Nezlomná a jednomyslná vůle obyvatel KLDR stojí za
velkou budovou pravdy – za silným a ekonomicky soběstačným státem, zemí
nepatřící kapitalistickým firmám a monopolům, nýbrž svým občanům. KLDR neplní
diktát imperialistů a je politicky nezávislou zemí, jenž je schopna samostatně čelit
kapitalistům, kteří chtějí vyprovokovat válku na Korejském poloostrově a zotročit celý
korejský národ pomocí privatizací a zvířecí tržní džungle.
S radostí jsme přijali zprávu o porozumění při mezikorejských rozhovorech,
které proběhly na vysoké úrovni. Ukazuje nám to, že KLDR se nebojí vynaložit
vysoké úsilí ve věci míru a mírového sjednocení Korejského poloostrova. Věříme, že
díky velkému úsilí korejského lidu a maršála Kim Čong Una se podaří konečně
sjednotit Koreu, což bude, stejně jako vznik KLDR, dalším, velkým a historickým
úspěchem v dějinách korejského národa.

KLDR připomněla výročí
Ministerstvo zahraničí KLDR vydalo prohlášení k 70. výročí vstupu amerických
vojsk do Jižní Koreje. Americká armáda je od té doby na jihu Koreje trvale přítomna,
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což Pchjongjang označuje za faktickou okupaci. Na 20 000 Američanů vstoupilo do
Koreje 8. září 1945 poté, co SSSR přijal návrh Washingtonu na dočasné rozdělení
země. Prohlášení zdůrazňuje, že od počátku pobytu americká armáda posilovala
svou výzbroj i početní stavy a věnovala se častým provokacím. Podle ministerstva
zahraničních věcí KLDR byly jedním z hlavních důvodů vypuknutí korejské války,
která byla ukončena v roce 1953 příměřím.
To platí dodnes, ovšem stejně tak se dál odehrávají vojenské provokace na
hranicích KLDR. Původní počet amerických vojáků se až zdvojnásobil a při častých
cvičeních překonává i tento počet. Nejde však jen o KLDR, americká vojska přinášejí
neklid a obavy do celého regionu pacifické Asie. Dokud bude trvat faktická okupace
Jižní Koreje Spojenými státy, zůstane situace na poloostrově i v regionu napjatá,
uzavírá prohlášení.

Kim Čong Un na prohlídce polí biotechnologického
institutu jednotky KLA

Pchjongjang 6. června (KCNA) - Nejvyšší velitel Korejské lidové armády Kim Čong Un , první
tajemník Dělnické strany Koreje a první předseda Komise národní obrany KLDR v
biotechnologickém institutu jednotky 810 KLA.

Kim Čong Un při návštěvě institutu připomněl vůdce Kim Čong Ila , který osobně
podporoval vědce tohoto oboru v říjnu 2003, aby mohli úspěšně studovat a vyvíjet
nové bioinsekticidy. Osobně se zajímal o experimentálně produkované bioinsecticidy
v červnu 2008 a vydal instrukce pro jejich průmyslovou výrobu.
Řekl, že přišel do ústavu po obdržení zprávy, že jednotka 810 KLA pod vedením
strany úspěšně vyvinula nové bioinsekticidy vlastního korejského původu, využitím
schopností vlastních vědců a položila základ pro jejich uvedení do průmyslové
výroby. Prošel různá místa ústavu, aby se dozvěděl podrobnosti o jeho výzkumech a
výrobě biologických insekticidů.
Ocenil výzkum a vývoj vysoce účinných biologických insekticidů, produktů 21.
století, naléhavě potřebných pro zemědělství, živočišnou a rostlinnou výrobu,
zahradnictví a lesnictví, a které nejsou škodlivé pro lidské tělo, půdu a ekologii
prostředí jako chvályhodný úspěch institutu.
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Bioinsekticidy produkované ústavem jsou schopné hubit téměř ze 100 procent na
80 druhů škodlivého hmyzu, včetně klíšťat, která bylo doposud obtížné odstranit.
Mají vyšší účinnost a ekonomickou efektivitu, když jsou použity ve směsi s
agrochemikálií, řekl.
Vytyčil požadavky dalšího rozvoje vědeckého výzkumu a zvýšení produkce ústavu,
včetně úkolu zdvojnásobit jeho současnou výrobu. Potřebu upevnit materiální a
technické zázemí institutu, aby bylo možné uspokojit poptávky národa
předpokládáné v dlouhodobém plánu. Zajištění uspokojivého dodávání surovin a
materiálů a elektrické energie, potřebných pro výrobu. Slíbil podporu pro tato
opatření.
Řekl, že vědci z institutu ukazují v praxi, jak realizovat plány Kim Čong Ila. Řekl, že
je velmi potěšen, že tito vlastenci jdou cestou realizace Kim Čong Ilovy linie
vědeckého výzkumu, nečekajíce na oceňování jejich úsilí. Poukázal na to, že
úspěchy ústavu představují slibnou událost, která si zaslouží gratulaci celé země.
Zdůraznil, že je třeba široce je uplatnit, aby pokročila celá země a plameny
vědeckotechnického pokroku se silněji rozhořely.
Řekl, že je rád, že vědci z ústavu přinesli vynikající dar k 70. výročí založení
Dělnické strany Koreje. Ocenil jejich úsilí sloužit jako vědci vlasti a jejímu lidu, a že
vedení strany a státu se snažilo poskytnout jim k tomu všechno nezbytné vybavení.
Navrhl vysoká vyznamenání úředníkům a vědcům, kteří se zasloužili o významný
přínos k rozvoji biologických insekticidů a industrializaci jejich výroby a pozval je na
oslavy 10. října jako zvláštní hosty.
S úředníky, vědci a zaměstnanci Pchjongjangského biotechnologického institutu
se vyfotografoval.
Doprovázeli jej Hwang Pyong So, Ri Jae Il a Jo Yong Won.

Korean Friendship Association má pobočku v ČR

Korean Friendship Association je mezinárodní organizace, kterou
v listopadu roku 2000 založil Alejandro Cao de Benós. Cílem KFA je ukázat světu
pravdivý obraz Korejské lidově-demokratické republiky. KFA má oficiální přízeň
ze strany KLDR a je největší organizací tohoto typu. Má tisíce členů z více jak 120
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zemí světa a svá kontaktní místa a kanceláře umístila nejen v KLDR, ale také ve
Španělsku, Norsku nebo Thajsku.
Hlavní cíle KFA jsou:




Šíření pravdivého obrazu Korejské lidově-demokratické republiky po celém
světě.
Obrana nezávislosti a socialistické výstavby v zemi.
Směřování k mírovému sjednocení Korejského poloostrova, za pomocí šíření
informací o historii a kultuře korejského národa.

Korean Friendship Association (KFA) má oficiální informace z Pchjongjangu a je
v kontaktu se všemi úřady a vládou KLDR.
Díky tomu může KFA:






Publikovat materiály týkající se KLDR (fotografie, knihy, hudbu a jiné)
Organizovat setkání a konference na téma korejské historie, společnosti, nebo
jiných témat svázaných s KLDR
Poskytovat
informace
a konzultace
v diplomatických
a obchodních
záležitostech.
Sdělovat informace rádiím, televizím, a jiným médiím.
Navazovat kontakty s organizacemi, firmami, nebo soukromými osobami
zainteresovanými Korejskou lidově-demokratickou republikou.

Pro více informací Vás srdečně zveme k návštěvě webu : http://www.kfacr.cz/

Hrdinka antijaponské války Kim Čong Suk
Soudružka Kim Čong Suk je ideálním příkladem pokrokové ženy, která tvrdě a
nezlomně bojovala za osvobození vlasti. Současně však brojila proti útlaku žen ve
společnosti a hájila jejich práva proti feudálnímu a imperialistickému útlaku. Do dnes
je velikým vzorem pro korejské ženy.

Kim Čong Suk
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Hrdinka Kim Čong Suk se narodila do chudobné rolnické rodiny v provincii
Severní Hamgyong. Její dětství bylo těžké, avšak díky své moudrosti rychle
pochopila podstatu útisku japonského imperialismu a třídních protikladů mezi
společenskými třídami. V mládi vstoupila do Korejské lidové revoluční armády pod
vedením velkého Vůdce soudruha Kim Il Sunga.
Vynikala jako nezlomná bojovnice a dobrý velitel v partyzánské válce proti
japonským imperialistům. Její revoluční osobnost vytvořila vzor pro korejské ženy,
čímž rozbila mýtus o tom, že jediným úkolem ženy je zůstat v doma a zabývat se
pouze domácími pracemi. Stala se majákem pro ženy, které se chtěly osvobodit od
feudálního útisku a mít vliv na svět, který se jich týká.

Soudružka Kim Čong Suk byla vždy věrná prezidentu Kim Il Sungovi, vždy jej
podporovala, kde jen mohla. Vychovala malého Kim Čong Ila, tvůrce politiky Songun,
jako opravdového vlastence, revolucionáře a vynikajícího vůdce.
Po osvobození Koreje od koloniální nadvlády Japonska, navštěvovala různé
části země, aby vybízela lidové vrstvy k vybudování nové demokratické Koreje.
V době kdy probíhala různá setkání s lidmi (mezitím se uskutečňovaly rozhovory u
kulatého stolu zorganizované Lidovým výborem města Chongjin v prosinci Ču Čche
34 (1945)) informovala všechny o aktivitách Kim Il Sunga. Ty se týkaly osvobození
země a jeho ideálu vzniku nového demokratického společenství.

Kim Čong Suk nelehce pracovala pro dobro širokých vrstev. V dobách, kdy
byly spuštěny takové reformy jako například reforma agrární, znárodnění hlavních
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odvětví průmyslu a zrovnoprávnění pohlaví, ona vždy stála mezi pracujícími, dělníky,
rolníky a ženami, aby je podporovala v pracovním nasazení při inovaci a produkci
v zájmu společenského pokroku.
Díky její hluboké píli vzniklo a bylo vydáno nepřeberné množství revolučních,
uměleckých i spisovatelských prací. Uveďme například: „Pěst Generála Kim Il
Songa“, revoluční hymna představující hlubokou úctu lidu prezidentovi, nebo film
„Moje rodná vesnice.“
Inspirovala korejské ženy, aby se aktivně zapojily do boje o novou Koreu.
Založila Demokratickou ligu korejských žen“, první opravdovou revoluční organizaci
žen, opírající se o teorii Ču Čche a směřující k osvobození žen. Setkávala se také
s jihokorejskými ženami, kterým poskytovala pokyny pro jihokorejskou revoluci a
sjednocení Koreje.
Velké činy Kim Čong Suk ve věci osvobození země, práv žen a vybudování nového
státu, demokratického společenství a blahobytu, se zapsaly nejen do historie, ale
také do srdcí Korejců.

Kim Čong-Un poslal zprávu Vladimíru Putinovi

Kim Čong-Un, první předseda komise národní obrany KLDR, vyslal zprávu
s pozdravy Vladimíru Putinovi, prezidentu Ruské federace. U příležitosti významného
národního dne ve své zprávě Kim Čong Un pogratuloval a pozdravil prezidenta
Ruska a jeho prostřednictvím všechny občany Ruské federace.
Kim Čong-Un zdůraznil, že Rusko dosáhlo velkých úspěchů ve všech
oblastech, také ve společensko-politické a ekonomické. Sdělil, že na poli obrany bylo
pod úřadem prezidenta vykonáno mnoho ve věci obhajoby zájmů země a její
důstojnosti. S potěšením připomenul, že přátelské vztahy mezi KLDR a Ruskem mají
kořeny v dlouhé historii a tradici. Bylo na nich v novém století úspěšně pracováno
v duchu společných dokumentů, přijatých během rozhovorů na nejvyšší úrovni.
Kim Čong-Un vyjádřil přesvědčení, že dvoustranné vztahy se v tomto roce
pozvednou na novou úroveň. Přál ruskému prezidentovi dobré zdraví a velké
úspěchy v jeho odpovědné práci pro dobro ruského národa.
Bulletin pro svoji vlastní potřebu vydala Společnost česko-korejského přátelství – Pektusan
http://www.pektusan.net/Index.htm
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