Zpravodaj Bílého kamene č. 2/2019:
Propozice a průběh akce Bílý kámen
----------------------------------------------Zdravíme vás, přátelé Bílého kamene
a zasíláme vám další z řady připravovaných zpravodajů, ve kterých bychom vás rádi
vždy předem informovali o tom, co vás na této akci čeká, co nového jsme pro vás připravili a
další nejnovější zprávy z realizačního týmu, který letošní Bílý kámen připravuje.
Dnes vám představujeme jeho nové propozice, v nichž jsme se snažili realizovat
všechny náročné požadavky představitelů Vojenského újezdu Libavá, ředitelství Vojenských
lesů ČR, Policie AČR a dalších složek AČR působících na území zdejšího vojenského
újezdu, na kterém akce Bílý kámen probíhá. Toto jednání proběhlo za řízení přednosty VÚ
Libavá pplk. Ing. L. Zakuťanského ve Městě Libavá před několika dny a my se k jeho
výsledkům na stránkách zpravodajů ještě vrátíme.
Propozice BÍLÉHO KAMENE:












Účastníci se zavazují dodržovat ustanovení těchto propozic, pravidla silničního
provozu, pokyny pořadatelů i kontrolních orgánů. Akce se zúčastňují na vlastní
nebezpečí a náklady.
Vstup do vojenského újezdu je povolen pouze s platným průkazem totožnosti, a to v
den konání akce v době od 7 do 16 hod v povolených místech vstupu. Účastníci jsou
povinni vojenský újezd opustit nejpozději do 16 hod.
Na vstupních stanovištích obdrží účastníci k zakoupeným propozicím kontrolní
identifikační pásek, který je potřeba nosit viditelně.
Účastnický poplatek je 40 Kč. Děti do 10 let mají vstup zdarma. Děti do 15 let se
mohou po vojenském újezdu pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
Ke zvýšení bezpečnosti je nutnou podmínkou cyklistů a koloběžkářů na území
vojenského újezdu užívání ochranné přilby.
Po vojenském újezdu je přísně zakázáno pohybovat se mimo povolené trasy, které
jsou vyznačeny v mapě akce a v terénu orientačními směrovkami a tabulemi.
V celém vojenském újezdu je vydán zákaz rozdělávání ohně, táboření a v lese i zákaz
kouření. Fotografování a pořizování videozáznamů vojenských objektů je nařízením
přednosty Vojenského újezdu Libavá zakázáno.
Účastníci jsou povinni na celém území vojenského újezdu prokázat svou totožnost
vojenským orgánům, orgánům Vojenské policie, Policie ČR i lesní stráže Vojenských
lesů.
V rámci akce je zakázáno používat jakákoliv motorová vozidla, s výjimkou
označených vozidel pořadatelů. Pořadatelé jsou označeni jmenovkami a mají
výstražné vesty, vstupní stanoviště tabulemi s nápisem „Bílý kámen“.
Přestupky spáchané na území vojenského újezdu budou řešeny podle platných zákonů
ČR.
Na území vojenského újezdu nezanechávejte žádné odpadky, k přírodě se chovejte
ohleduplně. Ve vojenském újezdu jsme jen jako hosté a pravidelné opakování této
akce je podmíněno dodržováním výše uvedených zásad - prosíme pamatujte na to!
Pořadatelé akce Bílý kámen

Jak vlastní Bílý kámen probíhá?
(informace nejen pro ty, kteří vyráží poprvé)
Téměř devadesát procent účastníků
akce jsou cyklisté, necelých deset procent
tvoří turisté a ten nepatrný zbytek jsou senioři
a rodiny s dětmi v několika autokarech,
pohybující se po vojenském prostoru ve
zvláštním režimu.
Cyklisté i turisté si mohou vybrat
jeden z desítky vstupních míst - v obci
Mrsklesy, Hlubočky, na Smilovském mlýně, v
Městě Libavá, Staré Vodě, Nových
Oldřůvkách, nad obcí Luboměř p. Strážnou,
na Zeleném kříži, v Kozlově, nad obcí Velký
Újezd a Daskabát - detailní mapové umístění
každého vstupu je zakresleno v příloze na webových stránkách akce.
Tam po úhradě vkladu obdržíte propozice a mapy se zakreslenými komunikacemi, po
nichž se účastníci mohou pohybovat. Vlastní trasy si pak volí každý podle svého zvážení,
podle své fyzické zdatnosti či zájmu, které lokality chce navštívit. Je vhodné tento záměr si
připravit dopředu, proto je nová mapa účastníkům k dispozici na webových stránkách
minimálně měsíc před akcí, včetně popisu návrhu celé řady možných tras.
Pak už můžete vyrazit. Do lidmi v podstatě dlouhodobě opuštěného prostoru. Protože
na území vojenského újezdu není jediná vesnička, jediné místo trvale osídlené člověkem, jste
odkázáni v podstatě jen sami na sebe, případně na další účastníky akce a pořadatele.
Je důležité mít vhodné oblečení a počítat s náhlou změnou počasí, dlouhé kilometry
nenajdete místečko, kde byste se mohli schovat. Váš bicykl musí být v dobrém technickém
stavu a to nejlépe v horském nebo trekovém provedení, na galuskách opravdu daleko
nedojedete. Výbava pro menší opravy, defekty a drobné náhradní díly je samozřejmostí.
Na frekventovaných trasách je několik míst možného občerstvení (pod Strážnou,
zámeček Bores, Velká Střelná, Město Libavá, Zelený kříž...), nečekejte tam však žádný
Alcron, ale často značné fronty. Vlastní zásoby pití a patřičně tlustý lepeňák z domova vše
jistí, čistých studánek je po Libavé celá řada a stojí za ochutnání - ten Královský pramen na
Staré Vodě je dokonce snad léčivý a prý i zázračný.
Celá desítka vstupních míst není samoúčelná, umožňuje rychlé odbavení
několikatisícového kvanta účastníků pořadateli a jejich rozptýlení do menších skupin. Přesto
se zákonitě na páteřních komunikacích pohybují současně oběma směry značné počty
kameníků, kteří se musí navzájem respektovat. I na polních a lesních cestách dochází k
neustálému styku cyklistů a turistů - pozor, povolené komunikace jsou pro všechny účastníky
stejné!
Mezi specifika Bílého kamene, pořádaného z velké části na území vojenského újezdu,
patří nařízení povinného použití přileb všemi cyklisty, zákaz fotografování vojenských
objektů, zákaz vstupu kdekoliv mimo povolené komunikace, zákaz táboření a rozdělávání
ohně kdekoliv. Převážná většina účastníků tato omezení chápe a přijímá je. Vojenské újezdy
jsou určeny jednoznačně k výcviku vojsk, který přináší velká rizika nejen cvičícím
jednotkám, ale zejména civilním osobám, kterým je na tato území, v zájmu ochrany jejich
životů, vstup trvale zakázán. Věřte, že povolení konání Bílého kamene na tomto území je ne
malým, ale velkým zázrakem, který se jen díky vašemu pochopení a ukázněnosti každoročně
opakuje - nikdy se neví, zda se bude konat i příští rok.

Na trasách Kamene budete projíždět rozvalinami několika kdysi kvetoucích obcí,
jejichž zbytky lákají k bližší prohlídce. Prosíme, nedělejte to! Členové spolupořádajícího
spolku Lubavia by vám mohli vyprávět o desítkách očím ukrytých studní, hlubokých žump,
zřícených stropech sklepů a zetlených stromů, které stojí jen zázrakem. Z takových pastí se
nikdo zdráv nedostane a nevěřte, že vás spasí váš mobil se skvělou aplikací Záchranka. V
těchto pustinách je bohužel ještě mnoho míst, odkud se nikam a nikoho nedovoláte.
Ale již dosti chmur a varování. Čeká vás překrásný den v úžasné přírodě, které si
můžete užít jen jednou do roka. Ona bohužel v posledních létech dostala strašně zabrat, a to
nejen šňůrou vichřic počínající orkánem Kyril, ale především kůrovcem, který nezadržitelně
ničí všechny smrkové porosty a omezuje i nás intenzivní těžbou. Přesto ono evropské rozvodí
Odry a Dunaje, po kterém akce Bílý kámen od severu k jihu probíhá, patří, právě v této
lokalitě, k nejhezčím. O tom, co všechno můžete na libavském území uvidět, vás budeme
podrobně informovat v připravovaných zpravodajích.
Krásné zážitky Vám za pořadatele přeje
Jaroslav Jerry Koš.
Informujte se u nás:
www.bilykamen-libava.cz
www.facebook.com/bilykamen.libava
www.instagram.com/bilykamen
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Fotografie: Fotoarchiv Bílého kamene

