
Zpravodaj JBK č.5 
 
První příjemné překvapení jubilejního ročníku BK 
  
  A jedním dechem dodejme: velmi příjemné překvapení v hodnotě šesti tisíc korun  
českých pro některého z účastníků! Jeden z významných sponzorů letošní akce - společnost  
Účetnictví MZ s.r.o. - nejen že podporuje finančně akce Bílý kámen 2013, ale společně s  
pořadateli vypisuje znalostní soutěž, v níž vylosovaný výherce získá pobyt v rakouských  
Alpách ve výše uvedené částce.  
  Podmínky této soutěže si blíže pročtěte na některém z uvedených webů 
(www.leogang.cz - www.akcebilykamen.cz) nebo použijete ke zpravodaji přiložené přílohy.  
Oba weby jsou pro správné zodpovězení soutěžních otázek životně důležité, protože jen při  
jejich důkladném studiu se dozvíte správné odpovědi, které podmiňují slosovatelnost vašeho  
kupónu - kupóny s nesprávnými odpověďmi jsou neplatné.  
  Nyní již blíže k realizaci vypsané soutěže.  
  Kontakty s internetem jsou v této záležitosti nutností. Každý, kdo se soutěže zúčastní  
si musí nejen vyhledat na internetu správné odpovědi, ale i vytisknout soutěžní kupón a  
vyplnit v něm nejen odpovědi na soutěžní otázky, ale i předepsané údaje. Ty slouží k  
identifikaci kupónu a na tam uvedenou adresu bude směrováno oznámení o výhře. Vyplněný  
kupón pak účastník přibalí do svého skromného cykloturistického zavazadla a předá ho  
pořadatelům na jedno z dvou odběrných stanovišť - jedno je na parkovišti Strážná, druhé pak  
na vstupním stanovišti v centru Města Libavá. Nešťastníci, kteří se z internetu, z denního  
tisku či jiných sdělovacích prostředků o pořádání soutěže nedozví, mají možnost si  
vyzvednout vytištěné kupóny na stanovišti parkoviště Strážná. Vyplněné je však musí  
odevzdat sobotu nejpozději do 14:00, kdy znalostní soutěž pro účastníky končí. Zájemci se  
mohou zúčastnit následně veřejného slosování, které proběhne na parkovišti Strážná ve 14:30. 
 
 
 
 
 
 
Příprava Jarního Bílého kamene vrcholí... 
  
 O tomto víkendu proběhne značkování povolených tras Jarního Bílého kamene na  
celém území vojenského prostoru. Pořadatelé v počtu třiceti dospělých, jednoho batolete a  
jednoho psa berou prostor útokem ze všech stran auty, na bicyklech i pěšky.  
 V sobotu v podvečer se všichni účastníci této expedice setkají u táborového ohně na  
Hadince, kde přenocují a ráno budou ve své tolik potřebné činnosti pokračovat. Důležitým 
prvkem akce je průzkum stavu všech používaných komunikací, o čemž potencionálním  
účastníkům JBK podáme zprávu v příštím týdnu.  

Vysoké teploty v minulých dnech zahladily ještě nedávno velmi jasné stopy po zimně 
a povrch vojenského prostoru k naší radosti rychle vysychá. Momentální přechod studené  
fronty sice zkomplikuje život pořadatelům při víkendovém vytyčování tras, předpověď počasí  
na další víkend je však velmi slibná, a to je podstatné. 
 
Rekordmani účasti pojedou letos už po dvacáté!!!  

Před časem jsme se zmínili o tom, že by bylo zajímavé zjistit rekordmany v počtu  
absolvovaných Bílých kamenů. K našemu překvapení se našla manželská dvojice, která (asi  
začínala ještě za svobodna...) absolvovala s výjimkou prvního ročníku všechny zorganizované  



Bílé kameny včetně obou letních! Jsou to manželé Franta a Lenka Ostrčilovi, kteří k  
pořadatelům mají blízko, protože dlouhá léta působili v bystřickém národopisném souboru  
Haná, který je od letošního roku spolupořadatel akce. Pokusíme se s nimi spojit a zaznamenat 
jejich obdivuhodnou šňůru v samostatném článku.  

Tak vypadá špice současného žebříčku: 
 

Počet akcí: Příjmení a jméno: Věk: Bydliště: 
7  Dudek Zdeněk 37  Droždín 
8  Cekota Vojtěch 54  Zlín 
10  Slavík Jaroslav 54  Kunovice 
11  Lysák Roman 43  Domoradovice 
14  Kuja Jindřich 62  Olomouc 
19  Ostrčil František 44  Křelov 
19  Ostrčilová Lenka 36  Křelov 

 
Takže pokud máte i vy odjetý slušný počet Kamenů, nahlaste svůj výkon pořadatelům 

k zaregistrování do tabulky účasti, sestavené u příležitosti XX. výročí této akce. 
A hledáme i účastníka, který se některého z Kamenů zúčastnil v nejvyšším věku! 

 
------------------------------------------------------------ 

 
Vidíte ho? Už na nás čeká: 


