
Zpravodaj JBK 2013 č. 9 - souhrn zpráv 
 
 Dnes jsme vám připravili souhrn důležitých zpráv z posledního týdne, doplněný 
nejnovějšími informacemi z přípravy našeho cykloturistického svátku. Téměř ke všemu 
najdete bližší podrobnosti na kamenickém webu www.akcebilykamen.cz .  
  

• Letos poprvé bude uspořádána mezi účastníky slosovatelná znalostní soutěž, jejíž 
vítěz získá pobyt v lukrativním horském turistickém zařízení v rakouských Alpách 
Leogang v ceně 6.000,-Kč. Tuto soutěž pořádáme ve spolupráci s významným 
sponzorem Bílého kamene, firmou Účetnictví MZ, s.r.o. Úkolem soutěžících bude 
správně odpovědět na tři položené otázky na anketním lístku, který musí účastník 
během absolvování Bílého kamene vyplnit a odevzdat v určeném časovém limitu na 
některém ze dvou sběrných míst na území vojenského újezdu Libavá. Slosování 
proběhne přímo na akci - a to ve 14:30 na parkovišti Strážná po Bílým kamenem, 
možná i za účasti představitele firmy pana Martina Baránka. Šťastný výherce se o 
výhře doví i na webových stránkách pořadatele. 

 
• Pořadatelé dále připravují fotografickou soutěž, při níž budou hodnoceny 

nejzdařilejší fotozáběry z konání XX. ročníku Bílého kamene. Každý soutěžící může 
pořadatelům zaslat pět svých nejzdařilejších fotografií v elektronické podobě, 
vyjadřující nejlépe atmosféru této mnohaleté cyklo-turistické akce. Autor fotografie, 
kterou odborná porota vyhodnotí jako nejlepší, získá finanční cenu ve výši 2.000,- Kč, 
druhá fotografie získá cenu 1.000,-Kč a třetí pak 500,-Kč. Na fotografii nesmí být 
vojenský objekt, jejich fotografování není na území VVP povoleno. Výsledky soutěže 
budou vyhodnoceny do dvou týdnů po akci na webových stránkách pořadatelů. Ze 
všech nejzajímavějších vybraných fotografií pořadatelé uspořádají na dalších akcích 
Bílého kamene výstavu v odsvěceném kostele ve Městě Libavá. 

 
• Pro děti do deseti let věku je připravena soutěž Veverka Zrzečka, která proběhne na 

silnici mezi obcí Mrsklesy a parkovištěm Strážná. Na šesti stanovištích tohoto táhlého, 
pětikilometrového stoupání budou přihlášení účastníci řešit šest různých úkolů, jejichž 
výsledek si zaznamenají do výkazu soutěžícího a tento odevzdají pořadatelům na 
parkovišti Strážná, kde budou za své úsilí odměněni drobnými cenami. 

 
• Za pěkného počasí připravují pořadatelé na parkovišti pod Strážnou vystoupení 

cimbálové muziky z bystřického národopisného souboru Haná. Tento soubor letos 
zajišťuje i celé občerstvení na tomto parkovišti, které je východištěm k výstupu na 
vlastní skalisko Bílého kamene. Zde můžete být osobně svědky slosování naší 
znalostní soutěže 

 
• Pro účastníky akce letos zajišťuje náš významný sponzor, olomoucká odborná 

prodejna cyklopotřeb MOOLBIKE  servisní služby všem zájemcům. Na stanovišti v 
centru akce na křižovatce v bývalé obci Velká Střelná mohou tak nešťastníci s 
porouchanými bicykly najít první pomoc a pokračovat dál v jízdě libavskou pustinou 

 
• Zájemci o elektrokola si mohou některé typy prohlédnout a vyzkoušet na stanovišti v 

obci Mrsklesy  - expozici tam připravuje sponzor Bílého kamene prodejna CYKLO-
RADEVA z Olomouce 

 



• Občerstvení je letos připraveno u našich sponzorů - ve Velké Bystřici v restauraci 
penzionu VARNA, v Mrsklesích v restauraci U RUDOLFA, při projíždění údolím 
řeky Bystřice se určitě zastavte na Hrubé Vodě v HOTELU AKADEMIE. Ve 
vojenském prostoru je občerstvení možné na parkovišti pod STRÁŽNOU, dále pak 
na zámečku BORES, jako horská prémie slouží generálská pozorovatelna nad 
VELKOU STŘELNOU, velkou nabídku na celém náměstí vám připravují v Městě 
LIBAVÁ. Tradiční občerstvení je připraveno u kostela na STARÉ VODĚ a o vaše 
žaludky i žíznivé krky se vám postarají lesáci na ZELENÉM K ŘÍŽI . 

 
• Letos se na území VVP budou pohybovat jen čtyři autokary s důchodci a rodinami s 

dětmi, což jistě přivítají turisté a především cyklisté. Pokud budou všichni (autokary, 
automobily i cyklisté) dodržovat letošní omezení rychlosti na 30km/hod, určitě to 
výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti celé akce. 

 
• XX.ročník Bílých kamenů bude natáčet i Česká televize, která svůj štáb vysílá do 

prostoru v sobotu dopoledne ve směru od Mrskles a natočí vše podstatné - možná že i 
vy se stanete hvězdami tohoto snímku! Mimo těchto profesionálů chystají daleko 
obsáhlejší záznam sami pořadatelé, který mohou v podobě DVD získat i zájemci z řad 
účastníků Letního Bílého kamene 24. srpna 2013... 

 
• Náš sponzor Apartmány Leogang nabízí při objednávce pobytu na 4 noci a více  na 

období květen, červen a září 2013 slevu ve výši 10% z ceny apartmánu. Akce platí do 
4.5.2013. Bližší podrobnosti najdete na www.leogang.cz  

 
• Pořadatelé spolupracují s libavským kronikářem panem Jindřichem Machalou na 

soupisu všech zajímavostí a památek, které mohou účastníci Bílých kamenů na 
svých cestách po povolených trasách ve vojenském prostoru při této akci shlédnout. 
Delší dobu víme o tom, že možná dvě třetiny cyklistů projíždějících z Velké Střelné 
do Města Libavá se nezastaví ve smilovském údolíčku (vpravo je balistická střelnice), 
aby v nejnižším bodu na křižovatce odšlápli vlevo po staré cestě pouhých 20 metrů ke 
krásnému památníčku prastaré obce Smilov a podívali se na území smilovského 
hřbitova nad ním, kde dříve stával smilovský kostel. Věřme, že již v létě vám bude 
tato pomůcka na našich stránkách zdarma k dispozici k užití na LBK... 

 
• Na závěr vám práskneme jednu malou pikantnost, kterou jsme se dozvěděli dnes na 

jednání u pana přednosty Dřímala. Na akci se samozřejmě jako spolupracovníci 
pořadatelů chystají policisté 
české i vojenské policie - 
pikantní je fakt, že dvě lepé 
policistky osedlají dvoukolé 
oře a budou se pohybovat v 
davech cykloturistů. Bohužel 
nevíme, zda budou ve slušivých 
uniformách, nebo v dráždivém 
dívčím cyklooděvu. Takže 
zvláště kamarádi, bacha - není 
všechno zlaté, co se třpytí! 

 
J. Jerry Koš 

 


