240 miles to freedom

... po demarkační linii
... along the demarcation line
od 20. do 27. června 2015
from 20th to 27th june 2015
pořádá/organized by

old car rangers prague

240 MIL KE SVOBODĚ

240 MILES TO FREEDOM

Na konci 2. světové války byla na
mapě vyznačena tlustá čára, která
vymezila poválečné uspořádání Evropy na dalších více než 40 let. Tzv.
demarkační linie.

At the end of the 2nd World War a
thick line was marked on the map.
This line defined the post-war settlement in Europe for more than 40
years. The so-called Demarcation Line.

Od Bublavy v západních Čechách
až po Horní Dvořiště na východní
hranici Šumavy tvořila demarkační linie zónu vlivu mezi demokracií
a totalitou. Bohužel převážná část
tehdejšího Československa spadala
pod sovětskou zónu a v důsledku toho
v následujících letech ČSR definitivně přešla do tábora východního
bloku pod vedením totalitního SSSR.

From Bublava in western Bohemia to
Horni Dvořiště on the eastern border
of Sumava mountains the Demarcation Line formed the zone of influence
between democracy and totalitarianism. Unfortunately, the main part
of former Czechoslovakia fell under
Soviet zone and consequently in the
coming years Czechoslovakia finally
moved into the Eastern bloc under the
leadership of the totalitarian USSR.

Doba útlaku a komunismu trvala přes
40 let a připomínka existence demarkační linie byla tabu.
My chceme u příležitosti 70. výročí
ukončení 2. světové války připomenout hranici mezi svobodným světem
a komunistickou diktaturou. Ta hranice byla dlouhá 240 mil a trvala 44
let.
20. června 2015 vyjede konvoj historických vozidel ze západočeské
Bublavy po demarkační linii až do
Horního Dvořiště. Navštívíme místa
známá i neznámá, která dodnes nesou
stopy přítomnosti US Army z konce 2.
světové války. Věříme, že se pietního
připomenutí hranice vlivu svobodného světa zúčastní nejen současné významné osobnosti USA a České
republiky, ale také veteráni, kteří
neváhali bojovat za naši svobodu
před sedmdesáti lety.
Všichni přátelé jsou vítáni. Účast
bude umožněna pouze západním spojencům (USA, GB, apod.).
Pro další informace navštivte prosím naše webové stránky www.oldcarrangers.cz nebo nás kontaktujte na
240miles@centrum.cz.

The period of oppression and communism lasted over 40 years and the
memory of the Demarcation Line was
taboo.
At the 70th Anniversary of the end
of 2nd World War we want to remember the border between the free
world and the communist dictatorship. The border was 240 miles long
and lasted for 44 years.
On June 20th 2015 a convoy of historical vehicles shall start from
the West Bohemia Bublava along The
Demarcation Line to Horní Dvořiště. We shall visit known and unknown places, which still bear traces
of US Army presence at the end of
WW2. We believe that during reverent reminder of the border of the
influence of the free world we shall
invite representatives of the USA
and the Czech Republic and hopefully
war veterans who did not hesitate to
fight for our freedom seventy years
ago.
All friends are welcome. Admittance
for West Allies (USA, GB etc.) only.
For more information please see our
webpages: www.oldcarrangers.cz or
send e-mail to 240miles@centrum.cz.

Old Car Rangers Praha

Old Car Rangers Prague

Jsme ti, kteří se hlásí k odkazu
svých dědů a tátů, československých
legionářů, protifašistických a antikomunistických bojovníků, kteří se
nebáli položit život na frontě, v
koncentračních táborech a v odboji
za svoji vlast, svobodu a demokracii.
Jsme antikomunisté, hlásíme se k
angloamerické kultuře, demokratickým tradicím, svobodám a zodpovědnosti každého jedince za sebe a za
správu věcí veřejných.

We are those who adhere to the legacy of our grandfathers and fathers,
Czechoslovak legionnaires, anti-fascist and anti-communist fighters
who were not afraid to lay down
their lives on the front line in
concentration camps and resistance in their homeland, freedom and
democracy. We are anti-Communist,
a commitment to the Anglo-American culture, democratic traditions,
freedoms and responsibilities of
each individual for himself and for
governance.

Klub Old Car Rangers Praha má více
než 10ti letou historii. Hlavním
zájmem je vojenská historie západních spojenců počínaje 2. světovou
válkou, přes konflikty v Korei a ve
Vietnamu až po současnost.
Členové klubu se pravidelně podílejí
na akcích v rámci České republiky
a celé Evropy. Za připomenutí stojí
účast na těchto akcích:
-

Normandie 2006, 2009, 2014
Ardeny 2012
Slavnosti svobody Plzeň
Convoy of Liberty Praha
Berchtesgaden 2009
Anthropoid 2012
a mnohé další

Více zde: www.oldcarrangers.cz
Kontakt:
240miles@centrum.cz

Old Car Club Rangers Praha has more
than 10 years of history. The main
concern is the military history of
the Western Allies, from the 2nd
World War, through the conflicts in
Korea and Vietnam, to the present.
Club members regularly participate
in events in the Czech Republic and
across Europe. Noteworthy participation in these events:
-

Normandy 2006, 2009, 2014
Ardennes 2012
Liberation Festival Pilsen
Convoy of Liberty in Prague
Berchtesgaden 2009
Anthropoid 2012
And many more

To see more please visit our
webpages: www.oldcarrangers.cz
Contact:
240miles@centrum.cz

240 miles to freedom
Jízda po celé demarkační linii tak, jak zůstala historicky stát v květnu 1945.
Remembrance ride along the historical position of
Demarcation Line of May 1945.
PROGRAM:
sobota 20.6.2015
Saturday June 20
sraz všech účastníků na Bublavě v Krušných horách
meeting of participants in Bublava, Krušné hory
neděle 21.6.2015 1. etapa
Sunday June 21 part 1
pondělí 22.6.2015 2. etapa
Monday June 22 part 2
úterý 23.6.2015 3. etapa
Tuesday June 23 part 3

Bublava - Toužim
Toužim - Chrást
Chrást - Nepomuk

středa 24.6.2015 4. etapa Nepomuk - Vodňany
Wednesday June 24 part 4
čtvrtek 25.6.2015 5. etapa
Thursday June 25 part 5
pátek 26.6.2015 6. etapa
Friday June 26 part 6

Vodňany - Velešín
Velešín - Horní Dvořiště

pátek 26.6.2015 večer slavnostní ukončení ve Velešíně
Friday June 26 evening closing party in Velešín
www.oldcarrangers.cz
240miles@centrum.cz

