Na kolech za mír, odzbrojení a civilní Evropu

Mírová cyklojízda 2008
Ulm – Donauwörth – Regensburg – Waidhaus – Bělá n. Radb.– Plzeň – Trokavec – Rožmitál p.Třemš.

o vyzývá občany a politiky, aby se angažovali za to,
že se radarová stanice v Brdech nepostaví

o že se nebudou v Evropě zřizovat nové
protiraketové základny

o vyzývá ke krokům k odzbrojení a k civilní
zahraniční a bezpečnostní politice

o vyzývá k Evropě bez atomových zbraní
o vyzývá ke snižování výdajů na zbrojení a ke
konverzi zbrojního průmyslu na civilní výrobu

o vyzývá k zastavení exportu zbrojních produktů
z Německa, Česka a celosvětově

v roce 2008 končí v Brdech, kde se plánuje výstavba radarové základny USA.
České a německé občanské iniciativy proti tomu společně protestují.

Organizátor mírové cyklojízdy v Bavorsku:
Deutsche Friedensgesellschaft–Vereinigte
Kriegsdienst-gegnerInnen (DFG-VK),
Landesverband Bayern
(Německá mírová společnost
– Sjednocení odpůrci/odpůrkyně války,
zemský svaz Bavorsko),
Schwanthalerstr. 133, D-80339 München.
DFG-VK je pacifistická organizace na bázi
mezinárodní deklarace odpůrců války:
E-mail: muenchen@dfg-vk.de;
www.schritte-zur-abruestung.de
www.dfg-vk.de-bayern
www.wri-irg.org (info v angličtině)

Organizátoři mírové cyklojízdy v Česku:

Občanské sdružení neradaru.cz
Občanská iniciativa nezakladnam.cz
Občanská iniciativa referendum2007.cz
Liga starostů obcí proti radaru: starostoveprotiradaru.eu

Možnosti aktivní účasti:

6. až 9. 8. na kolech z Řezna,

doprava tam zdarma rychlíkem Einstein,
odj. 5. 8. Praha-Smíchov 17:24 h,
Plzeň 19:00 h, účastnický poplatek
(organizace, doprovodná vozidla, ubytování,
tlumočení, v zásadě i stravování)

v Německu 2 dny po 240 Kč/den,
v Česku po 120 Kč/den, vlastní spacák a stan/bivak
– přihláška do 3. 8. 2008 na info@neradaru.cz
9. 8. na kolech z Plzně (50 km),
nebo připojení se cestou, bez poplatku,.
9:00 odjezd z kempu INA, nakupovací zastávka
v Tesku na Borských polích a letmá prohlídka
města na kolech (kde je univerzita, vězení,
Škodovka, divadlo, synagoga + další).
Dojezd na náměstí, krátký výklad (radnice, kostel atd.)
interview s místními novináři.
9:45 sraz v Plzni na náměstí pro připojující se (z Plzně, Prahy aj.)
10:00 slavnostní odjezd po cyklotrase (CT) 31 10:30 Starý Plzenec (rotunda) - Šťáhlavy Nezvěstice - po silnici Vlkov – 11:30 Spálené Poříčí (zde počkají doprovodná vozidla) Těnovice - Lučiště – Vísky, 12:45 - 13:45 Trokavec (přijetí starostou, pauza na oběd), CT
2273 Okrouhlík 14:30 - 15:00 Padrťské rybníky (výklad o vojenském prostoru a radarové
základně) - Nepomuk - po silnici Zalány . 16:00 příjezd Rožmitál. p. Tř.
(varianta B: z Nepomuku CT 2273/8190 do Lázu, kde je celý den velká oslava výročí
hasičského sboru - po silnici Vranovice - Rožmitál, příjezd 16:45)
Účast na zakončení jízdy v sobotu 9. 8. 2008 na koupališti v Rožmitále - V
17:00 h zahájení starostou Rožmitálu, setkání s dalšími aktivními protiradarovými starosty,
politiky, projevy, muzika, občerstvení, gril s buřty do 20 hod.
Možnost ubytování na koupališti v Rožmitálu. Ve vlastním stanu zdarma, v ubytovně za 170
Kč, s lůžkovinami (jen po přihlášení do 3. 8. 2008: prokes@hotmail.com )
Bližší informace Mirek Prokeš na tel. 603.438822.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pomocí nového globální protiraketového systému sahá odcházející administrativa USA po
vojenském ovládnutí světa a tím dává impuls k novým závodům ve zbrojení takového rozměru,
který může zcela zastínit horečné zbrojení za studené války.
Zřízením radarové stanice v Brdech by se Evropa stala potenciálním cílem prvních i odvetných
úderů.
Kvůli tomuto hrozivému vývoji události dává letošní kampaň DFG-VK “Kroky k odzbrojení” a její

letošní mírová cyklistická jízda důraz na
protest proti plánované radarové základně v Brdech a na požadavek na
zrušení jaderných zbraní.

Žádný protiraketový štít v Evropě!

