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Cyklisti, turisti, bílokameníci, 

pozor! 

Další ročník Bílého kamene 

se blíží! Dva měsíce nám 

zbývají do Vaší oblíbené akce.  

 

Předem bychom rádi 

poděkovali a rozloučili se s bývalým přednostou Vojenského újezdu Libavá pplk. Mgr. Josefem 

Dřímalem, který nám dlouhou dobu pomáhal tuto skvělou akci realizovat. Perfektní spolupráce 

s ním byla pro nás inspirující, pohoda, která mezi námi panovala, nám umožnila zorganizovat 

spoustu skvělých ročníků. Pepo, díky! Přejeme Ti mnoho štěstí v nové životní etapě. Zároveň 

vítáme nového přednostu pplk. Ing. Ladislava Zakuťanského. A věříme v 

pokračování nadstandardní spolupráce se zástupcem armády, která nám svůj celý prostor 

libavska propůjčuje. 

Pravidla ve VÚ Libavá se tímto ale nemění. Armádou byla zdůrazněna především tato dvě: 

Stále platí zákaz focení v celém vojenském prostoru. Povinné jsou helmy pro všechny 

cyklisty, kteří se účastní akce Bílý kámen. Letos bude armáda obzvláště přísná a budou se 

rozdávat pokuty těm, kteří si pravidla stále nezapamatovali. Proto si setřete peněženku a 

nezapomeňte přilby doma! Bez přilby Vás bohužel nemůžeme vůbec vpustit na akci. Snažíme 

se Vám vyjít vstříc a pro zapomnětlivce se bude dát helma zakoupit na několika stáncích 

cykloservisů. 

České dráhy Vám opět vypraví extra vlaky na Bílý kámen s vagony pro přepravu jízdních 

kol ve směru z Olomouce i do Olomouce.  

Stánky s občerstvením jsme domluvili na tradičních místech a spolu s cykloservisy budou 

uvedeny v mapě, jak jste zvyklí.  

Zajímavou novinkou v letošním roce bude spolupráce s Univerzitou Palackého. Na 

podrobnostech se ještě domlouváme, ale věříme, že se Vám bude líbit. 

I pro letošní rok pamatujeme na starší občany, kteří by si rádi prohlédli prostor a 

vypravujeme autobusy z Olomouce i z Velké Bystřice. Jízdenky budou k zakoupení jako 

obvykle v KIC Velká Bystřice.  

Jedno upozornění závěrem. Po mnoha letech jsme museli upravit cenu vstupného na stále 

lidových 40Kč. Doufám, že zachováte Bílému kameni přízeň a všichni se uvidíme na Bílém 

kameni 2017. 

 

Za AVK se na všechny těší Zuzka Rosulková Kvěťáková.  


