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Zpravodaj č. 6/2015 
 
 V minulém zpravodaji jsme vás informovali 
mimo jiné i o tom, že jsme byli přednostou 
vojenského újezdu Libavá upozorněni na to, že na 
celém území vojenského prostoru je zákaz 
fotografování a používání kamer. Před pořadateli tak 
stojí nelehký (spíše přetěžký) úkol zajistit jeho 
respektování všemi účastníky Bílého kamene. 
 Protože se pochopitelně ihned objevily 
nejrůznější dotazy na toto téma na internetu, 
kamenickém webu, v telefonech i e-mailové poště, 
věnujeme tento zpravodaj právě této problematice. 
 Domníváme se, že zákaz fotografování byl ve 
vojenském újezdu vyhlášen vždy a byl po jistém čase 
vyhláškami obnovován či upravován.  
 Hlavní pořadatel akce a předseda AVK Velká Bystřice Oldřich Wasserrab se 
proto obrátil na přímo na pana přednostu s konkrétním dotazem na tuto záležitost a 
podává toto sdělení:  
 
 Vážení přátelé Bílého kamene, nechci se zbytečně rozepisovat o tom co je 
již známo. Po dnešním upřesňujícím telefonickém hovoru s přednostou VÚ 
Libavá podplukovníkem Mgr.Dřímalem bylo řečeno, že při letošním konáním 
akce Bílý kámen je zakázáno fotografovat a používat kamery v celém prostoru 
VÚ Libavá. Při nedodržení tohoto příkazu hrozí, že se může stát to, že nám jako 
organizátorům nebude umožněno v dalším roce pořádat tuto akci. Jsem toho 
názoru, že by byla velká škoda, kdyby se tato akce nekonala jen proto, že někdo 
nebude dbát pokynů, které jsou součástí propozic naší akce. Děkuji všem za 
pochopení a doufám, že se i v dalším ročníku Bílého kamene zase uvidíme. 
 
 Domníváme se, že k tomuto netřeba nic dalšího dodávat. 
 Snad jen si opět uvědomit, že Bílý kámen je svým způsobem rarita, protože 
konání tak rozsáhlé akce pro tisíce účastníků na území vojenského výcvikového 
prostoru je v republice umožněno jen na Libavé a jen nám. Že toto území je 
předurčeno k výcviku vojsk, což civilnímu obyvatelstvu přináší zcela zákonitě 
nejrůznější omezení.  
 Jedním z nich je tento zákaz. Přesto, že je nezvyklý, vůbec nás v pořádání a 
uskutečnění Kamene neomezuje - svou dokumentaci, vydávané zprávy a tiskoviny 
tomu přizpůsobíme. Vše ostatní je na vás, účastnících akce. Stačí zveřejnění 
snímku nějakého vojenského objektu na internetu a máme všichni obrovský 
problém v podobě toho, že jsme odjeli svůj poslední Bílý kámen. 
 Vydáním tohoto zpravodaje považujeme tuto záležitost za uzavřenou a 
doufáme, že pochopíte, když už se k ní nebudeme vracet. 

Velkobystřičtí pořadatelé 
   


