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Zpravodaj č. 5/2015 
 
Dnes pro vás máme několik zajímavých zpráv - a jak už to v životě chodí, některé jsou dobré a 
některé špatné. Začínáme tou dobrou... 
 

• Letos jdou do tisku nové mapy, které vytváří na stejném, dnes už historickém podkladě 
vojenské mapy z roku 1954 náš nový grafik Míra Rosulek. Pro uživatele tato zpřesněná 
mapa poskytne více informací o rozmístění poskytnutí různých služeb - věříme, že se její 
tisk vydaří a účastníkům se bude líbit. Je ve stejném měřítku jako ta předchozí a zájemci 
o její nastudování mají na kamenickém webu od dnešního dne k dispozici její pracovní 
verzi (http://www.akcebilykamen.cz/downloads/mapa_BK_2015.pdf) před předáním do 
tisku, zatím bez uvedení sponzorů. Na nové mapě loni povolené trasy zůstávají stejné, 
bohužel až na jeden, velmi důležitý tříkilometrový úsek, neboť: 

 
• V důsledku intenzivní těžby dřeva Vojenskými 

lesy není možný průjezd trasou, která nám byla 
povolena loni na Letní Bílý kámen. Jde o 
průjezd z Heroltovic přes zaniklou osadu Bělá 
k pstruží líhni na řece Bystřici pod Malým 
Rabštýnem - kterou bylo možno projíždět i 
opačným směrem. Navíc ono malé tornádo, 
které se nedávno během několika vteřin 
prohnalo několika místy bystřického údolí 
zničilo nejen porosty v okolí Hotelu Akademie 
včetně jeho celé lanové dráhy, ale způsobilo 
řadu vývratů na mnoha dalších místech vojenského prostoru, které mohou trasy letošního 
Kamene ještě zkomplikovat. Každopádně pro tento ročník je vstupní stanoviště Malý 
Rabštýn zrušeno a vstup z tohoto směru je do VVP zakázán.  

 
• Z Domašova n. Bystřicí se do údolí řeky Bystřice dostanou cyklisté po cyklistické stezce 
č. 6108 z domašovského náměstí, turisté mohou použít modrou turistickou značku, která 
je pro cyklisty nesjízdná - obě značky se setkají nad Magdalénským mlýnem a pokračují 
spolu po stejné trase dál celým údolím. 

 
• Tou druhou špatnou zprávou je skutečnost, že v současném zpřísněném bezpečnostním 

režimu armády je vydán zákaz fotografování a použití kamer na území vojenského újezdu 
Libavá. Musíme proto zrušit již připravenou fotografickou soutěž, která se těšila velkému 
zájmu účastníků Bílého kamene. Její propozice byly už zpracovány a hodnotné ceny pro 
desítku nejlepších záběrů připraveny. Zhotovení fotografií a natočení pracovního videa je 
povoleno jen pořadatelům pro zdokumentování celé akce - o sankcích za porušení tohoto 
zákazu nám zatím není nic známo, žádáme účastníky, aby toto nepopulární nařízení v 
zájmu udržení pořádání Bílého kamene pro další léta plně respektovali. 

 
• Jinak podáváme od pořadatelů jen stručnou zprávu o tom, že přípravy na náš velký 

cykloturistický svátek v těchto dnech pomalu vrcholí - je organizačně připraveno náročné 
vytyčení všech povolených tras, doplňuje se potřebný materiál a zajišťuje se obsazení 
všech pořadatelských stanovišť, což vyžaduje víc jak padesátku kamenických nadšenců. 
Věříme, že i díky pochopení všech účastníků se nám podaří i tento ročník bez problémů 
připravit - stejně jako těch pětadvacet akcí v létech minulých... 

 
Velkobystřičtí pořadatelé 


