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• V sobotu a v neděli provedli pořadatelé vytyčení 134 kilometrů povolených 
komunikací po vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde bylo vyvěšeno asi 
půldruhého tisíce bílých fáborků. Instalace jedenatřiceti směrových orientačních a 
informačních tabulí na vybraných místech proběhne v časných ranních hodinách v den 
akce… 

• Pořadatelé konstatují, že vzhledem k dlouhodobému suchu jsou všechny vytyčené 
trasy bez problémů sjízdné na trekových či horských kolech, kostitřasy a silniční 
speciály na galuskách nejsou vhodnými jízdními prostředky na tuto akci… 

• Jako největší problém se jeví sjezd z Barnovského vrchu ve směru od Kovářova k řece 
Odře u Barnovské vodní nádrže. Na silnici je v jistém nedlouhém úseku značné 
množství hrubého makadamu – řešte sesednutím z kola… 

• Je zprůjezdněno údolí Hadovce (Daskabát – Varhošt), kdy byly z cesty odstraněny 
vyvrácené stromy, dřevo odtěženo a vyvezeno… 

• Obávaná zkratka po staré zpevněné cestě mezi osadou Podlesí a Starými Oldřůvkami 
je (pokud nezaprší) bez problémů oboustranně průjezdná… 

• Na parkovišti pod Strážnou (vrchol pětikilometrového stoupání od Mrskles) je v zadní 
části úložiště shrabků ze zimní údržby mrsklesského kopce a proto se nám tam 
parkovací prostor stanice na občerstvení poněkud zmenšil… 

• Především k radosti turistů oznamujeme skutečnost, 
že právě vzpomínaný mrsklesský kopec je vzorně 
uklizen bez jediného zrnka prachu… 

• Pořadatelé zjistili na velkém parkovišti u Zeleného 
kříže opravdu velký nepořádek po pálení zbytků 
lesního porostu a požádali Vojenské lesy o úklid, 
protože právě v tomto prostoru jsou nároky na 
parkovací místa veliké… 

• Většina účastníků Kamene profičí po magistrále u 
balistické střelnice, aniž by si povšimla bývalé obce 
Smilov. Od loňska se nachází na nově povolené 
trase z železniční zastávky Smilov a stojí za to si ji 
projet – uvidíte nejen dvě vodní nádrže, ale i 
pomníček obce a nápis v prostoru hřbitova… 

• Pořadatelé demontovali  a opravili chátrající 
informační tabuli na Bílém kameni, která byla 
v roce 1997 vyrobena těsně před předčasnou smrtí 
bystřičákem Vl.Vyhnánkem. O její současnou 
renovaci se zasloužil Slávek Londa z Velké Bystřice… 

• Důležitá zpráva: po mnoha letech jednání byl pro Kameníky zpřístupněn značně 
zchátralý kostel v Městě Libavá. Bude rovněž otevřen objekt větrného mlýna a 
v některé z těchto staveb bude výstavka skautů z Velkého Týnce – navštivte ji! 

• Toto je poslední zpravodaj pořadatelů z přípravy 16. Bílého kamene. Hodnocení jeho 
průběhu, kde jako každý rok dáme prostor i vám, účastníkům, bude zahájeno 
neprodleně po jeho ukončení – již během svátků získáte první informace… 

 
Za bystřické pořadatele                  J.Jerry Koš                    


