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        Už se nám to blíží! 

Letošní kámen je pomalu 

za dveřmi, tak je čas na 

pár důležitých informací. 

 

 

 

 

    Pro tuto aktualitu jsem 

si pro Vás vybrala krásný 

kolotandem z dřívějšího 

ročníku. Za pózování 

rodince velmi děkuji. Jak vidíte, akce je vhodná pro všechny z Vás. :-) 

Letos jsme pro Vás domluvili spoustu občerstvení. Na Strážné budou stát pivovary 

Lobkowicz, abyste se mohli po náročném výstupu občerstvit, stejný pivovar bude stát i 

v polovině magistrály pod Velkou střelnou. Věříme, že Vám dobré pivečko přijde k chuti, jen 

nezapomínejte, že jste pořad účastníci silničního provozu.  

Po cestě magistrálou, než dojedete do Města Libavá, Vás čeká ještě jedna stanice a to tradiční 

Bores. Ve Městě Libavá se o Vás také postarají. Občerstvovací stánek naleznete i před kostelem 

ve Staré Vodě. 

 A nebojte, pokud to vezmete zpátky druhou stranou, žízní také neumřete. Těší se na Vás i 

Starooldřůvané ve Starých Oldřůvkách na náměstí s grilem a s drobnou zábavou pro děti. Ve 

stanovišti Luboměř jsou také připraveni. Zelený kříž hlásí: stánek v provozu. Tak vidíte, jak 

jste šikovní, už jste zvládli celé kolečko kolem Libavé! Jen směle kupředu, je to kolem 70 km. 

Ať už vstoupíte či opustíte prostor na Hlubočkách nebo v Mrsklesech, pohoštění na Vás 

bude čekat U Rudolfa a nesmíte minout našeho partnera na bobové dráze Skiareál 

v Hlubočkách. Jízda zdarma určitě potěší nejen děti, ale i dospělé. 

Pamatujte, že pohyb po vojenském prostoru je na vlastní nebezpečí. Proto dbejte zvýšené 

opatrnosti. Pro všechny případy, i když pěvně věříme, že nebude potřeba, bude stát na 

křižovatce Pod Pozorovatelnou sanitka Záchranné služby Olomouckého kraje. 

Odřená kolena Vám velmi rádi zalepí na stanovištích s lékárničkou. V mapě jsou označena, 

stejně jako sanitka, červených křížem: Mrsklesy, Hlubočky Skiareál – bobovka, Město Libavá, 

Nové Oldřůvky, Zelený kříž, Kozlov. 

První pomoc pro Vaše kola zase zajistí odborníci na stanovištích Pod Velkou střelnou, 

ve Městě Libavá a v Mrsklesech. 

Nejbližší velká parkoviště jsou na Hlubočkách Skiareál, v Hrubé vodě, v Mrsklesích, 

Daskabátě, Velkém Újezdě, Kozlově a na Zeleném kříži pro Olomoučáky. „Ostravaci“ mohou 

„zapíchnout“ auto ve Městě Libavá, Starých Oldřůvkách a Potštátě. Případně mohou využít 

nového vjezdu přes Luboměř. 



Cestou můžete narazit na podivná auta. Přislíbeno máme offroadovou skupinu a pár 

veteránů. O této potěše srdce pro malé i velké kluky bude info v příštím zpravodaji. Snad tedy 

vyjde počasí a budou moci přijet. 

Počasí jsme objednali taky. Jen nevíme, zda nám vyhoví. Zatím dlouhodobá předpověď je: 

skoro jasno, občas přeháněčka, kolem 14 stupňů. 

Nejdůležitější snad nemusíme ani připomínat: „Bez helem pro prostoru nelezem!“. Vstupné 

je letos 40 korun. Příště Vám napíšu více info o veteránech, offroadech, o autobusech, přiložím 

aktualizovanou mapu 2017 (velkou krásnou dostanete při vstupu, tuto si nechte jen na plánování 

doma). 

Těšíme se na Vás. 1. května na Libavé – AHOJ!  

Za Auto-velo-klub Zuzka Rosulková. 

 


