
Velké předkamenické shrnutí! 

 

Už je to tady! Bílý kámen je za dveřmi, tak je načase na velké předkamenické shrnutí.  

Ještě než se na Bílý kámen vydáte, nezapomeňte doma občanský průkaz, kartu zdravotní 

pojišťovny a hlavně ochrannou přilbu pro cyklisty i koloběžkáře ve vojenském prostoru 

povinnou. 

A pak už hurá můžete vstoupit kterýmkoli vstupním stanovištěm. Máme jich opravdu hodně: 

Mrsklesy, Hlubočky skiareál, Smilov žel. st., Libavá, Nové Oldřůvky, Kovářov, Zelený kříž, 

Kozlov, Daskabát či Velký Újezd. Nové vstupní stanoviště je v obci Luboměř nad Strážnou.  

Občerstvení najdete téměř na každém kroku. Kousek od Bílého kamene po náročném 

výstupu se na Strážné můžete těšit na stánek Lobkowitze, dále na zámečku Bores. Velký stánek 

Lobkowitz bude stát i Pod pozorovatelnou u Velké Střelné. Ve Městě Libavá i na Staré vodě 

jsou také připraveni. Těší se na Vás i Starooldřůvané ve Starých Oldřůvkách, v novém 

stanovišti Luboměř i Zelený kříž má občerstvení. Závěrečné pivo si můžete dát U Rudolfa 

v Mrsklesích nebo v Hlubočkách ve skiareálu. Všude Vás rádi uvidí.  

Po prostoru jsme rozprostřeli síť lékárniček, v mapě jsou označené červeným křížem, kdyby 

se po cestě stala malá nehoda: v Mrsklesích na skládce, v Hlubočkách ve skiareálu. Pod Velkou 

střelnou už má své standardní stanoviště sanitka. Další lékárničky se nacházejí ve Městě Libavá, 

v Nových Oldřůvkách, na Zeleném kříži. 

Kdyby se drobná nehoda stala Vašemu kolu, cykloservis naleznete v Mrsklesích, pod 

Velkou střelnou a ve Městě Libavá. 

O zábavu jsme se Vám také postarali. Skvělý zážitek z jízdy na bobové dráze se slevou 20% 

ve Skiareálu Hlubočky. Program pro děti ve Starých Oldřůvkách a v Mrsklesích, kde BESIP 

bude provádět osvětu, co se týče bezpečného pohybu po komunikacích. Velcí kluci mohou 

obdivovat veterány. A pro milovníky historie bude v kostele ve Staré Vodě provádět paní 

Krejčová. Přednášky zde bude mít i doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. z Univerzity Palackého 

v Olomouci.    

Jak se k nám dostanete. Pro ty, kteří nevědí, je zde několik možností. Autem, kde parkoviště 

jsou kolem celého prostoru: Mrsklesy, Hlubočky skiareál, Hrubá Voda, Město Libavá, Staré 

Oldřůvky, Potštát, Zelený kříž, Kozlov, Velký Újezd, Daskabát.  

Romantičtější duše můžou jet vlakem z Olomouce do Hluboček zast. nebo až do Smilova 

zast.. ČD i letos pro nás vypravily speciální vlak se spoustou místa pro kola. Prosím využijte 

tento spoj. Jízdní řád je na našem webu www.akcebilykamen.cz v sekci Ke stažení. 

Pro starší občany, méně mobilní, či rodiny s dětmi jsme vypravili autobusy. Z Olomouce je 

autobus již zcela zaplněn, ale z Velké Bystřice má ještě 20 volných míst. Cena jízdného je 160 

korun. Jízdní řád naleznete taktéž na našich webových stránkách. 

Co všechny nejvíce zajímá: Jaké bude počasí. Podle aktuální předpovědi má být polojasno 

16/19°C, čerstvý jihovýchodní vítr.  

http://www.akcebilykamen.cz/


Vojenský prostor je otevřen od 07:00 do 16:00. V celé prostoru vojenského újezdu je zákaz 

fotografování a rozdělávání ohňů! 

Cena prepozic je 40 korun. Děti do 10let mají vstup zdarma i formou autobusové dopravy.  

 

Těší se na Vás pořadatel akce Auto-velo-klub, Velká Bystřice. 

 

 

 

PS. Jsem ta mladá a krásná. :-) 

Pozdrav posílá JerryZuzka - Zuzana Rosulková Kvěťáková 

 


