
 

Zpravodaj 3/2017 - Veselé Veli-kolo-noce! 

Jaro je tady a s ním i jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Jelikož jsou Velikonoce, tak Bílý 

kámen je opravdu za dveřmi. Letos obzvláště. Předpověď počasí je kolem 14 stupňů a občasný 

déšť. Tak budeme doufat, že se tentokrát meteorologové pletou. 

   V tomto odkazu je letošní mapa, slouží k orientaci a nastudování co nejlepší trasy u Vás 

doma. Mapy si nemusíte tisknout, jsou součástí propozic, které dostanete při vstupu.  

Dobrá zpráva je, že hlavní magistrála je už vyčištěná a zbývá pouze uklidit trasu od Zeleného 

kříže. Horší zprávou je, že kostel ve Staré Vodě bude mít pravděpodobně omezený přístup. 

Zavádí se zde elektřina. Jak velké omezení bude, zjistíme až před kamenem. Ale kostel otevřený 

bude! 

Letos jsme si pro Vás připravili, kromě krásné přírody, i jiné vyžití. Už v Mrsklesích si 

můžete půjčit elektrokolo. BESIP bude na křižovatce v rámci bezpečnosti provozu rozdávat 

dětem reflexní pásky na ruku a vestičky. Ve Městě Libavá bude otevřený kostel a mlýn, které 

spravuje místní spolek Lubavia. Jako tradičně bude v kostele ve Staré Vodě provázet naše 

dlouholetá spolupracovnice paní Krejčová. Její výklad slyšely už tisíce lidí a my moc děkujeme. 

Letos zde bude také mít přednášku doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. z Katedry dějin umění 

Filozofické fakulty z Univerzity Palackého v Olomouci. Věnovat se bude původní výzdobě 

interiéru kostela. Kousek dál ve Starých Oldřůvkách mají pro děti nachystané soutěže. A 

nejdůležitější nakonec: náš partner Ski areál Hlubočky si pro účastníky Bílého kamene připravil 

20% slevu na opravdové bobování. 

Během celého dne za pěkného počasí budou Libavou brázdit veteráni ze Zábřežska. 

Za to offroadové skupině z Tršic případné špatné počasí jistě vadit nebude. Můžete je potkat 

na jejich trase: 

http://www.akcebilykamen.cz/downloads/mapa_bk_2017.pdf


Jízdní řád tereňáků a jejich zastávky: 

 

Zelený kříž    9:30 - 10:00 hod 

Velká Střelná  10:30 - 11:00 hod 

Libavá  11:30 - 12:00 hod 

Mrsklesy  13:00 - 13:30 hod. 

 

 

Připomínám, že vojenský prostor je otevřen od 07:00 do 16:00. Vstupné je 40 korun a kromě 

pěších, mají všichni mít povinně přilbu. Ještě jednou veselé Velikonoce.  

 

Za AVK Zuzka Rosulková. 


