
Zpravodaj č. 2 
 

Vážení přátelé, 

čas nám nezadržitelně kvapí a s tím přichází i čas na vydání 2. zpravodaje, kde Vám 

přinášíme další informace k Bílému kameni 2018. 

Na začátku bychom Vás rádi informovali, že i ve vojenském prostoru Libavá 

můžete v případě potřeby využít mobilní aplikaci ZÁCHRANKA pro přivolání 

1. pomoci. Jedná se o aplikaci, kterou si můžete zdarma stáhnout do svých 

chytrých mobilních telefonů. Pokud máte chytrý mobilní telefon, určitě Vám 

doporučujeme si mobilní aplikaci ZÁCHRANKA stáhnout. A že aplikace ZÁCHRANKA 

funguje i ve vojenském prostoru Libavá potvrzuje případ z roku 2016, kdy přes aplikaci 

byla přivolána 1. pomoc. Více o aplikaci se dozvíte na webových stránkách 

www.zachrankaapp.cz 

Důležitou informací jsou změny u některých stanovišť. Konkrétně se jedná o stanoviště 

Mrsklesy – kulturní dům a Libavá. 

stanoviště Mrsklesy – kulturní dům – po několika jednáních bylo rozhodnuto, že stanoviště 

bude zrušeno. Prosíme všechny, kteří pro zakoupení vstupenky využívali tohoto stanoviště, 

aby od letošního roku využili stanoviště Mrsklesy – skládka. Stanoviště Mrsklesy – skládka 

bude personálně posíleno. 

stanoviště Libavá – stanoviště nebude zrušeno, ale bude posunuto. Dříve bylo stanoviště 

přímo v centru Města Libavá, od letošního roku bude posunuto na hranici vojenského 

prostoru, kde je pro Vás také cykloservis a parkoviště. 

Přesné polohy všech stanovišť 

budete moci nalézt jako každý 

rok na našich webových 

stránkách. Odkaz na seznam 

stanovišť se souřadnicemi je 

uveden u mapy a povolených 

tras. 

Účastníci, kteří chtějí využít prohlídku vojenského prostoru Libavá autobusem s osmi 

zastávkami, se již nyní mohou hlásit na Kulturním a informačním středisku Velká Bystřice. 

Ceny zájezdů zůstávají stejné v loňském roce, tj. 160 Kč pro autobus vypravený z Velké 

Bystřice a 190 Kč pro autobus vypravený z Olomouce. Bližší informace Vám poskytnou 

pracovníci Kulturního a informačního střediska Velká Bystřice na následujících 

kontaktech: tel: 734 236 502, e-mail: kic@muvb.cz. Neváhejte s rezervací místa 

v autobusu, jelikož kapacity jsou omezeny. 

http://www.zachrankaapp.cz/
mailto:kic@muvb.cz


V rámci doprovodného programu se také můžete těšit na Sbor dobrovolných hasičů Velký 

Týnec.  

Doporučujeme všem účastníkům sledovat náš web www.akcebilykamen.cz, kde jsou 

postupně aktualizovány a zveřejňovány informace k letošnímu Bílému kameni. Můžete nás 

také sledovat na facebooku Akce Bílý kámen, kde jsou také postupně zveřejňovány nové 

informace. 

Závěrem 2. zpravodaje bychom Vám všem chtěli popřát krásné 

prožití velikonočních svátků, které jsou opravdu již za dveřmi. 

Po Velikonocích se již můžeme těšit na 1. května, kdy je nejen 

svátek práce nebo lásky čas, ale také se již dočkáme akce Bílý 

kámen 2018.  

 

Těší se na Vás tým pořadatelů 

 

 

Pramen Odry  

 

http://www.akcebilykamen.cz/

