
DNE 26. 4. 2008 OD 14 HOD.
VÁS NALÉHAVĚ ZVEME

DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V RUMBURKU

DOZVÍTE SE

PRAVÉ SKUTEČNOSTI

O RADARU
V ČECHÁCH

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ ŘÍCÍ:
NE Radaru! - NE Základnám!

"Také shlédnete překvapující
filmový dokument o nešířených

souvislostech radarové základny."

Tuto akci pořádá K.Kříž a M.Kraus, email: ne-radar@seznam.cz
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• radar bude vážně ohrožovat zdraví lidí i zvířat
• státní studie o neškodnosti radaru je lživá
• dlouhodobě jsou nám zatajovány pravé důvody

umístění radaru v naší zemi
• i když některá media navozují dojem, že je vše už

rozhodnuto, skutečnost je jiná, stále je naděje
i čas vše zvrátit

• základna nepřispěje k bezpečnosti naší, ani celé
Evropy, spíše ji ohrožuje

• radar zvýší mezinárodní napětí, zrychlí závody
ve zbrojení, obnoví studenou válku

• většina občanů Evropy je proti americkému radaru
• podvědomí o tomto projektu je minimální jak

u občanů, tak i v Kongresu USA
• náš národ je opět zrazen našimi politiky, jako

už tolikrát v naší historii

Naše životy začínají odumírat v den, kdy jsme
mlčeli o věcech, na kterých záleží.

(Martin Luther King jr.)

Jsem jen jeden, a nemohu udělat všechno.
Ano, jsem jen jeden, ale mohu udělat něco.

(autor neznámý)

Jestliže budete společně hájit věc svobody, jež je
věnem lidské přirozenosti, kdo vás přemůže?

(J. A. Komenský)

Zlu stačí i to, že nic neuděláme
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