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Zpravodaj č. 10/2015 
 
 Jako každý rok chystají pořadatelé pro účastníky na vybraných trasách nejrůznější 
zajímavosti, ke kterým letos přibyla nejedna nová nabídka. Ty bychom vám rádi v tomto 
zpravodaji krátce představili. 

 
Na zámečku Bores připravil tento náš nový 
sponzor mimo jiné záchrannou stanici pro 
nešťastníky s technickou poruchou bicyklu - 
technické služby poskytují zdarma. Jinak: 

Speciálka na kola HELIA SPORT 
Na prodejnách a eshopu HELIA SPORT naleznete 
sportovního vybavení pro letní i zimní sporty.  

V létě se specializujeme na prodej horských a trekingových kol značek Specialized, Rock Machine, Giant, 
Dema, Leader Fox, Kross a 4Ever. Naleznete u nás také široký výběr kolečkových bruslí značky Rollerblade. 
Na všech prodejnách kvalitní servis kol. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Technické zabezpečení cyklistů bude letos 
opravdu na vysoké úrovni: o pomoc 
porouchaným strojům se na křižovatce ve Velké 
Střelné se uchází další, již tradiční sponzor Bílého 
kamene. 
Servisní místo MOOLBIKE bude nabízet 
následující služby: 

• náhradní duše, pláště, řetězy 
• základní servis řazení a brzd 
• testovací kola FELT / GIANT 
• prodej cyklistické výživy NUTREND 
• výprodej cyklistického oblečení 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mimo bohatého občerstvení přímo na náměstí 
Města Libavá nabízí i tato zastavení: 
Libavský kostel: 

• Ing. J. Moša - numismatická sbírka platidel z 
doby první a druhé světové války, turistické 
odznaky a kuriozity 

• výstava velkotýneckých skautů - fotografie z 
historie i současnosti Staré Vody a jiných již 
zaniklých libavských vesnic, možnost 
zakoupení pohlednic, turistických známek, 
zvonečků a literatury 

• Výstava kronikáře Jindřicha Machaly - 
soubor fotografií ze zaniklých hřbitovů 50 x 
70 cm a panely s fotografiemi hřbitovů jak 
vypadaly původně. U kostela jsou 
shromážděny části zachráněných pomníků 

Větrný mlýn:   expozice nejrůznějších předmětů, nalezených v domech a na pozemcích po odsunu 
původního německého obyvatelstva, foto a popis větrných mlýnů - výstavkou provází pan Jan Hňátek 
Náměstí:  v parčíku památník PTP - 53. pomocný technický prapor politicky nespolehlivých, který byl v 
Městě Libavá založen a působil tam v padesátých létech a kde se každoročně koná jejich setkání. 
 



 Ve Staré Vodě je samozřejmě hlavním 
objektem poutní kostel, který už se z větší 
části vzpamatoval z destrukčních hrůz 
sovětské i naší armády. Na vše, co vás zajímá, 
vám odpoví naše ochotná průvodkyně Jana 
Krejčová, provázející zde již řadu let. 
 Snad nikdo nevynechá pohodlnou 
procházku je Královské studánce na jejímž 
znovuobnovení mají lví podíl právě skauti z 
Velkého Týnce pod vedením Jana Pečínky-
Jamba. 
 Při této cestě si jistě všimnete 
několika torz, která připomínají, že zde stával 
rozsáhlý klášter a kolej řádu piaristů. 
 Vaší pozornosti však tentokrát 

doporučujeme objekt na plánku pod číslem 1, kterým je původní místní hřbitov, na jehož odkrytí 
vynaložili skauti stovky hodin práce. Neméně námahy stála obnova původního rybníčku východně od 
kostela (objekt č. 2), kde ještě nedávno byly jen náletovými křovinami zarostlá bahniska. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Snad poprvé v mnohaleté historii Bílého kamene se stalo, aby skupina občanů z nějaké obce 
nabídla pořadatelům, že pro účastníky naší akce připraví na vlastní náklady stanoviště s různými 
soutěžemi pro děti a další atrakce. Přitom si pamatujeme, že zde často nebyla ani otevřená 
hospoda...Aktivním Starooldřůvanům patří naše velké poděkování - určitě se tu zastavte! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tak toto ještě na Kameni nebylo: 
Startují kolob ěžky! Firma RIDE-ON: 
 Účastníkům akce Bílý kámen 
nabídneme možnost vyzkoušet několik 
typů koloběžek u stánku, který bude v 
Kozlově u vstupu do vojenského prostoru. 
 K dispozici budou tuzemské 
koloběžky Kostka vyráběné v 
Hanušovicích. 
 Pro prvních 24 zájemců, kteří se 
zarezervují před konáním akce, nabízíme 
odvoz osobní dodávkou z Olomouce do 
Kozlova, zapůjčení koloběžky v Kozlově 
(doporučujeme vzít si vlastní helmu nebo 
zapůjčíme na místě) a absolvování výletu 
vojenským prostorem Libavá s dojezdem 
do Olomouce a předáním koloběžek v Olomouci v areálu Korunní pevnůstky. 
 Časy odjezdů do Kozlova jsou v 7:30, 8:30 a 9:30 hod. od zadního parkoviště za hlavním 
vlakovém nádražím v Olomouci - nutno rezervovat čas odjezdu na tel. 604 760 476. 
Více na www.rideon.cz nebo www.facebook.com/RideOn.cz 
  



V minulých létech neprávem 
opomíjenou lokalitou byla oblast 
pomníku zákřovského Žalova u 
zaniklé osady Kyjanice pod 
Kozlovem. Tam je z iniciativy 
týneckých skautů a tršické radnice 
nedávno zabudována nová infotabule o 
zákřovské tragedii - upálení 
devatenácti obyvatel Zákřova za 
podezření ze spolupráce s partyzány.  
Dnes tam jsou i zajímavé informace o  
ukrývání židovské rodiny Wolfových. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Pro stovky účastníků Bílého kamene, 
kteří projíždí krásné údolí řeky Bystřice, je po 
celou dobu akce otevřena prodejna a servis 
cyklistického nadšence a dlouholetého sponzora 
cykloturistiky Milana Relly. 
 Pokud se vám něco porouchá, poskytne 
technickou pomoc ve všech případech. Můžete 
zde zakoupit nejrůznější cyklopotřeby včetně 
velkého výběru cyklistických přileb, pokud jste 
se touto důležitou součástí výstroje ještě 
nevybavili... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Restaurace Hotelu Hrubá Voda 
AKADEMIE  je připravena poskytnout 
účastníkům akce Bílý kámen nejrůznější 
občerstvení, samozřejmě včetně chutného jídla. 
 Tento hotel nabízí možnost ubytování 
vzdálenějším účastníkům a to i po celý následující 
víkend za výhodné pultové ceny se slevou 20%. 
 Před hotelem je postaven pro kamenické 
hosty cyklostan  a k posezení jsou přístupny i obě 
zahrádky. 
 Ubytovaným nabízí provozovatel i dva 
pobytové balíčky - bližší podrobnosti zájemci 
najdou na hotelovém webu: 

www.hotelakademie.cz  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Elektrokola Přerov na svém předváděcím 
stanovišti u hlavní křižovatky v Mrsklesích nabízí: 

Poradenství v použití elektrokol , poradenství v 
oblasti údržby a péče o baterii elektrokol , 

prezentace elektrokol + zapůjčování ke zkušební 
jízdě.  

Dále pak: řešení servisních zásahů pro elektrokolaře 
a odstraňování poruch na elektrokolech při samotné 

akci. Bližší informace na webových stránkách: 
www.elektrokolaprerov.cz 

 
 



 
Pozor! Velmi důležitá, nová informace! V obci Mrsklesy jsou dvě místa, kde se účastníci 
Kamene mohou prezentovat. K tradičnímu místu v kulturním domě přibyla ještě možnost 
prezence v nově otevřené restauraci "U Rudolfa", kde se před výjezdem na trasy mohou 
cykloturisté i občerstvit. K zaparkování automobilů je možno využít rozsáhlé parkoviště, které 
střeží kamerový systém. V tomto místě budou pracovat i pořadatelé - proběhne tu závěr akce s 
odevzdáváním materiálu ze všech stanovišť.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


