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Cykloturistická akce Bílý kámen na Libavé
Tímto článkem se přesuneme mimo Odersko do pramenné oblasti řeky Odry – na území Vojenského újezdu (pro-

storu) Libavá, který oficiálně vznikl k datu 1. 6. 1950. Území vojenského újezdu je běžnému člověku bez povolení ke 
vstupu nepřístupné, proto Vám chci doporučit účast na cykloturistické akci „Bílý kámen“, která Vám umožní větší 
část vojenského újezdu poznat bez nutnosti si zvláštní povolení ke vstupu vyřizovat. To je samozřejmě možné jen 
při respektování určitých omezení daných propozicemi této veřejné akce. V následujícím článku Vás seznámím jak 
s hlavními zajímavostmi, které můžete na Libavé vidět, tak se základními propozicemi Bílého kamene.

Letos proběhne ve čtvrtek 1. 5. a v sobotu 30. 8. 2014 
už 21. ročník Bílého kamene a poněvadž od roku 2011 
probíhá ve dvou termínech – jarním a letním, vojenský 
újezd byl cykloturistům otevřen už třiadvacetkrát. Za tu 
dobu se ho zúčastnilo 68 727 evidovaných účastníků, při-
čemž rekordní účast 6 303 je spojena s rokem 2009. Akce 
Bílý kámen má své internetové stránky: 
http://www.akcebilykamen.cz/. Na těchto stránkách jsou 
zveřejňovány aktuální informace a jsou zde ke stažení 
některé zajímavé informace – např. mapa s jednotlivými 
trasami, pověst o Bílém kameni, podle něhož se celá akce 
nazývá, pověst o Smolnu i článek o prameni řeky Odry.

V prvním letošním zpravodaji zveřejněném na výše 
uvedených webových stránkách jsou shrnuty tyto zá-
kladní informace o Bílém kameni:

• Bílý kámen probíhá od 7. do 16. hodiny, po níž musí 
všichni účastníci opustit hranice vojenského výcviko-
vého prostoru (dále jen „VVP“),

• účastníci musí mít u sebe občanský průkaz nebo pas, 
kterými se musí vykazovat při případné kontrole,

• při jízdě na kole musíte mít cyklistickou přilbu – to 
platí pro děti i dospělé bez výjimky,

• vstupní stanoviště budou tradičně na těchto místech 
Mrsklesy, Smilov-zastávka, Město Libavá, Nové Ol-
dřůvky, Kovářov, Zelený kříž, Kozlov, Velký Újezd 
a Daskabát – na těchto vstupech se platí symbolický 
vstupní poplatek 30 Kč,

• po 140 km vyznačených tras se mohou účastníci pohy-
bovat pěšky nebo na bicyklu, vjezd motorovými vozi-
dly je zakázán,

Každý rok se akce účastní mnoho cyklistů - stoupání od Mrsklesů k Bílému kameni
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• platí zákaz pohybu mimo vyznačené trasy, zákaz roz-
dělávání ohně a táboření, kouření v lesních prostorech,

• cyklistům je doporučeno používat treková nebo horská 
kola v dobrém technickém stavu – vhodné je vzít si s se-
bou náhradní duši, drobné náhradní díly, hustilku, základ-
ní nářadí, prostředky první pomoci a mobilní telefon,

• pro důchodce a rodiny s malými dětmi jsou z Olomou-
ce vypraveny autokary, které projíždí VVP ke krátké 
vycházce na osmi zastávkách.

Bílý kámen od jeho prvního ročníku v roce 1994 
pořádá Město Velká Bystřice a spolek (dříve občanské 
sdružení) AUTO-VELO klub Velká Bystřice, za nějž je 
hlavním pořadatelem Milan Heřman a jednatelem Jaro-
slav Koš, známý mezi kamarády pod přezdívkou Jerry. 
Při organizaci spolupracují Vojenské lesy a statky ČR 
s. p. divize Lipník nad Bečvou, Újezdní úřad vojenského 
újezdu Libavá a Středisko obsluhy výcvikového zařízení 
Libavá Armády ČR. S organizací Bílého kamene spolu-
pracují i České dráhy, které na tratích č. 310 (Olomouc 
– Bruntál), 270 (Bohumín – Přerov) a 276 (Suchdol nad 
Odrou – Budišov nad Budišovkou) v den jeho konání po-
silují ranní spoje a nasazují na ně vlečné vozy s většími 
prostory pro kola.

Cyklistům nejsou stanoveny ani doporučovány žádné 
konkrétní trasy a pořadatelé ponechávají výběr konkrétní 
trasy na rozhodnutí jednotlivých účastníků. Je jen nut-
no se pohybovat po povolených komunikacích. Pokud si 
kolo na Bílý kámen dovezete autem, můžete využít ně-
kolik parkovišť – parkovat lze u křižovatky na Zeleném 
kříži nebo v blízkém Kozlově a auta je možno odstavit 
i v Městě Libavá na parkovišti před náměstím, v obci 
Mrsklesy je možno parkovat po jedné straně silnice a na 
bývalé účelové vojenské komunikaci nad obcí.

Co doporučují pořadatelé shlédnout?
• Bílý kámen = bílou barvou natíraný skalní výchoz nad 

Mrsklesy, z něhož je vidět Olomoucko a k němuž se 
váže pověst (tu si můžete přečíst z tabulky na místě 
nebo na webových stránkách Bílého kamene),

• „Nepřívazskou prérii“ u zaniklé vesnice Jestřabí z vr-
cholu Strážiska (675 m n. m.),

• původně lovecký zámeček Bores („Čepičkova vila“),
• památníky původních německých obyvatel ve Velké 

Střelné, Smilově nebo v Barnově,
• pozorovatelnu na součinnostní střelnici u Velké Střelné 

s kruhovým výhledem,
• město Libavá s větrným mlýnem, kostelem a památ-

níkem pomocných technických praporů (PTP) na ná-
městíčku,

• pramen evropského veletoku – řeky Odry,
• opravovaný poutní kostel ve Staré Vodě se hřbitovem, 

památníčkem, kamennými kříži a s Královskou stu-
dánkou, nad níž stojí kaplička sv. Anny obnovená ve 
spolupráci s velkotýneckými skauty pod vedení Dr. 
Jana Pečínky - Jamba.

Kromě toho je vhodné si na Libavé všímat pěkné pří-
rody, které cvičení armád i přísnější režim prospívají. To 
se projevuje mj. výskytem zajímavých a vzácných druhů 
rostlin a hlavně živočichů. Proto byla většina plochy vojen-
ského újezdu vyhlášena za „Ptačí oblast Libavá“ a část toku 
řeky Odry za Evropsky významnou lokalitu „Horní Odra“. 
Na třech místech můžete rovněž sledovat proměnu řeky 
Odry od jejího pramene u Kozlova přes nenápadný potok 
tekoucí údolím mezi zaniklými vesnicemi Nová Ves nad 
Odrou a Velká Střelná až po říčku s vodní nádrží u Barnova.

Jelikož se této akce pravidelně účastním, rád se 
s Vámi o své zážitky a zkušenosti podělím.

Pro účastníky Bílého kamene z Oderska, kteří nevyu-
žijí auta, doporučuji použít k přepravě kola vlak – nejlépe 
osobní vlak č. OS 13 302 odjíždějící z Oder v 7.27 hod. 
z Oder, v 7.30 z Louček, v 7.34 hod. z Jakubčovic n. O. 
a v 7.42 hod. z Heřmánek buď do Čermné ve Slezsku (příj. 
v 8.05 hod.) nebo do Budišova n. Bud. (příj. v 8.21 hod.).

Nejprve Vám popíšu trasu z Čermné ve Slezsku. Od 
železniční zastávky se vydejte přes obec Čermnou ve Sl. 
do údolí říčky Budišovky k Čermenskému mlýnu, kde se 
nachází chatová osada na haldách odpadní břidlice zanik-
lých dolů. Z Čermenského mlýna pokračujte po betonovém 
mostu přes Budišovku do kopce k zaniklé vesnici Nové Ol-
dřůvky, kde je jeden ze vstupů. Odsud můžete pokračovat 
buď na Staré Oldřůvky, k Podlesí a dále na Starou Vodu 
nebo dolů do údolí řeky Odry k Barnovu. Vy se vydejte 
do údolí řeky Odry zaniklou vesnicí Novými Oldřůvkami. 
Přes Odru se dostanete po jednom z nejstarších železobe-
tonových obloukových mostů (je na něm letopočet 1908) 
v širším okolí (1). Za mostem můžete obdivovat mokřady, 
které zjara ožívají stovkami kvákajících žab. Cesta Vás 
zavede až k dolnímu konci zaniklé vesnice Barnova (Olo-
věné) a nad vodní nádrží Barnov (2), která se v minulosti 
používala k hlubokému brodění těžkou technikou.

Vstupní stanoviště ve Staré Vodě.
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Čísla ve žlutých bodech vyznačují zajímavá místa popisovaná v článku; shodné číslování je použito i u fotografií:
1 - Železobetonový most u Nových Oldřůvek, 2 - Vodní nádrž Barnov, 3 - Potštát, 4 - Zelený kříž, 5 - Smolno, 6 - Mokřad u 
Nové Vsi nad Odrou, 7 - Velká Střelná, památník na zaniklou ves, 8 - Velká Střelná, vojenská pozorovatelna, , 9 - Smilov, 
10 - Město Libavá, 11 - Stará Voda, 12 - Bores zámeček, 13 - Strážisko, 14 - Bilý Kámen, 15 - Pramen řeky Odry u Kozlova.

Orientační mapa (převzato z www.akcebilykamen.cz)
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Trasa dále pokračuje prudkým stoupáním s několi-
ka zatáčkami do kopce, kde je třeba být opatrný, poně-
vadž shora přijíždějí cyklisté z opačného směru. V oko-
lí Barnova se v minulosti těžila stříbrná ruda – galenit, 
s velkým obsahem olova, což stálo za českým názvem 
této vesnice. Nad Barnovem trasa vede pod Křížovým 
vrchem kolem Luboměře pod Strážnou k místní části 
Potštátu – Kovářovu. U Kovářova vyjedete z vojenské-
ho prostoru do Potštátu (3), který je zajímavý velikým 

počtem stavebních památek na náměstí a v jeho v okolí. 
Unikátní je např. hodinová věž, kašna, socha sv. Floriá-
na, morový sloup, kříž, zámek a dva kostely. Z Potštátu 
se vydejte opatrně po hlavní silnici I/441 okolo Boškova 
do lesů vojenského prostoru k Zelenému kříži (4).

Místo zvané „U Zeleného kříže“ je lesní křižovatka, 
kde je při Bílém kameni možno nechat auto, občerstvit 
se nebo je zde další z vjezdů do vojenského prostoru. 
Od Zeleného kříže se vydejte do jehličnatého lesa zvané-

1 Železobetonový most u Nových Oldřůvek 2 Vodní nádrž Barnov na řece Odře

3 Potštát, náměstí s hodinovou věží a morovým sloupem 4 Zelený kříž u lesní křižovatky před Kozlovem

6 Nová Ves nad Odrou, mokřad 7 Velká Střelná, památník
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ho Smolno (5), který v minulosti sloužil jako pohřebiště 
sebevrahů, upírů a dalších zemřelých, jež nemohli být 
pochováni na vysvěcené půdě hřbitovů. Značená trasa ze 
Smolna pokračuje k zaniklé vsi Nová Ves nad Odrou (6) 
a dále k řece Odře k zaniklé vesnici Velká Střelná (7). 
V Nové Vsi se nachází hodnotný mokřad, v údolí pod 

ní se můžete pokochat pohledem na maličkou řeku Odru 
a ve Velké Střelné stojí za zhlédnutí zajímavý zemní tvar 
s vodním příkopem na dolním konci vesnice. Na hor-
ním konci je vybudován nový památník a narazíte zde 
na páteřní vojenskou komunikaci, která doleva vede na 
Olomouc, kdežto doprava do Města Libavá.

8 Velká Střelná, vojenská pozorovatelna 9 Památník na zaniklou vesnici Smilov

10 Město Libavá, kostel 10 Město Libavá, náměstí s účastníky akce

10 Město Libavá, památník PTP 10 Město Libavá, větrný mlýn (foto: www.turistika.cz)
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11 Stará Voda, kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny 11 Stará Voda, Královská studánka s kaplí sv. Anny

12 Zámeček Bores (dříve „Čepičkova vila“) 13 Střážisko

14 Bílý Kámen 15 Pramen řeky Odry
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Vy se vydejte doprava a poté odbočte na vojenskou 
pozorovatelnu (8) s kruhovým výhledem na součinnostní 
střelnici i na Hrubý Jeseník. Z pozorovatelny se vraťte na 
hlavní komunikaci a pokračujte dále na Město Libavá. 
Při sjezdu z kopce můžete odbočit doleva k památníčku 
na zaniklou vesnici Smilov (9). Napravo od hlavní ko-
munikace se nachází rybníky. Dále pokračujte do Města 
Libavá (10), kde je pro protější směr další vstupní místo 
pro akci Bílý kámen. V Městě Libavá se můžete důklad-
ně občerstvit, odpočinout si na náměstí, kde je památník 
PTP, a můžete si prohlédnout zděný větrný mlýn a kos-
tel, v němž bývají za Bílého kamene výstavy historic-
kých pohlednic z celého vojenského prostoru, svatých 
obrázků, starých mincí a dalších zajímavých předmětů 
– posledně zde vystavoval Ing. Josef Moša z Olomou-
ce a s historií vysídlených vesnic zde účastníky Bílého 
kamene seznamuje autor Kroniky Libavska pan Jindřich 
Machala z Města Libavá.

Po odpočinku se vydejte táhlým stoupáním po kost-
kové silnici ke Staré Vodě (11), kde můžete navštívit ob-
novovaný poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny, 
dva kamenné kříže, lesní hřbitůvek, ruiny bývalého kláš-
tera a kde se můžete občerstvit čerstvou vodou z Krá-
lovské studánky, nad níž byla ve spolupráci se skauty 
obnovena replika kapličky sv. Anny. U poutního kostela 
vystavují velkotýnečtí skauti fotografie z postupné obno-
vy tohoto poutního místa a prodávají drobné propagační 
předměty. Bývají zde i stánky s občerstvením. Od Staré 
Vody pokračujte dále po silnici na Podlesí, odkud se mů-
žete dále vydat po silnici do Budišova nad Budišovkou 
nebo po polní cestě do Starých Oldřůvek a přes Nové 
Oldřůvky např. do údolí Budišovky a Odry do Kloko-
čůvku a k Odrám. Z Budišova n. Bud. se můžete domů 
vrátit buď některým z odpoledních vlaků (odj. v 15.29, 
17.29 nebo v 19.29 hod.) nebo po silnici „po vlastní ose“ 
přes Vítkov. Tato trasa z Čermné ve Slezsku do Budišova 
n. Bud. měří asi 63 km.

Další zajímavá trasa Bílého kamene pro zájemce 
z Oderska začíná z Budišova n. Bud., kam můžete do-
jet s kolem vlakem. Z Budišova n. Bud. se vydejte po 
výše popsané trase: Podlesí, Stará Voda, Město Libavá 
(zde je vstupní místo BK), Smilov, Velká Střelná a ve 
Velké Střelné pokračujte po hlavní kostkové silnici pří-
mo do kopce k zámečku Bores (12 - dříve „Čepičkova 
vila“) a k vyhlídkovému místu – kopci Strážisku (13) 
nad zaniklou vesnicí Jestřabí. Odtud ještě můžete sjet 
ke skalce bývalého lomu, nazvané „Bílý kámen“(14), 
která dala celé akci její název. Od této skalky, z níž je 
pěkný výhled na Olomoucko a kde je instalována tabul-
ka s pověstí vztahující se k tomuto místu, se vraťte na 
parkoviště a pak ke křižovatce cest u zaniklé vsi Var-
hošť a vydejte se doprava po prašné cestě k pramenu 
řeky Odry (15) pod Fidlovým kopcem (680 m n. m. 
- nejvyšší bod Libavska) u Kozlova. U pramene si mů-
žete odpočinout pod přístřešky a v Kozlově se můžete 
občerstvit v restauraci „U pramene“. U Kozlova je nad 
pramenem Odry další ze vstupních míst Bílého kame-

ne. Z Kozlova se na Odersko vrátíte po hlavní silnici 
II/441 přes Boškov, Potštát a Lipnou na Odersko. Tato 
trasa z Budišova n. Bud. až do Oder měří asi 73 km.

Pokud Vám nevadí přesedání mezi vlaky i s koly, 
můžete zkusit i start z Olomouce, odkud na Bílý kámen 
přijíždí největší množství cyklistů. Od hlavního nádraží 
se dá jet do Mrskles, kde je hlavní vstupní místo účastní-
ků, po pohodlné cyklotrase přes Velkou Bystřici. Zdatní 
cyklisté si mohou vyzkoušet své síly poměrně strmým 
stoupáním kolem velké řízené skládky domovních odpa-
dů k Bílému kameni, kde na parkovišti pod Strážiskem 
účastníky čeká první stánkové občerstvení. Dále můžete 
pokračovat po již výše popsaných trasách. Mimo mnou 
popsaných tras existují i další zajímavé trasy přes Vel-
ký Újezd na Kozlov nebo na Varhošť, od železniční za-
stávky Smilov nebo od Lipníka nad Bečvou na Slavkov 
a  ále na Kozlov nebo k Zelenému kříži.

Účastníci Bílého kamene na všech devíti vstupních 
místech obdrží tištěnou mapu se základními informace-
mi o této akci, v průběhu celé akce se mohou na řadě 
míst občerstvit a na několika místech se mohou dozvědět 
řadu zajímavých informací (Stará Voda, kostel v Městě 
Libavé, Bílý kámen). Je zajištěna zdravotnická služba 
a na dodržování stanovených povinností dohlížejí vo-
jenští policisté. Na Bílém kameni panuje skvělá nálada, 
účastníci jsou k sobě ohleduplní a pokud vyjde počasí, 
jedná se o nádherný jarní zážitek. Za to patří dík všem 
organizátorům i naší armádě, která pořádání této akce 
umožňuje. A poněvadž pro První máj platí pěkný zvyk 
líbání se pod rozkvetlou třešní, můžete si tento zvyk 
vyzkoušet i v rozvalinách mnoha obcí, kterými budete 
projíždět, protože tyto stromy zůstaly jako jedna z mála 
památek na původní obyvatele tohoto kraje.

Pokud se Bílého kamene zúčastníte, přeji Vám pří-
jemné zážitky, pěkné počasí a žádné závady nebo ne-
hody. A pokud se chcete dozvědět něco více o historii 
a o jednom z hlavních organizátorů Bílého kamene, čtěte 
dále rozhovor s Jerrym.

Petr Lelek, Jaroslav Koš

Doporučená literatura:
• Jindřich Machala: Kronika Libavska, čtvrté doplně-

né vydání, Tiskárna Budík, Grafika s.r.o., 2012
• Jana Krejčová: Stará Voda, Poutní kostel sv. Jakuba 

Většího a sv. Anny, Historická společnost Starý Vele-
hrad se sídlem na Velehradě, Velehrad 2008

• Jana Krejčová: Poutě do Staré Vody u Libavé ke sv. 
matce Anně Starovodské, uctívané v kostele sv. Jaku-
ba Většího a sv. Anny, nakladatelství Burian a Tichák, 
s.r.o., Olomouc 2003

• Jana Krejčová: Královská studánka s kaplí sv. Anny 
ve Staré Vodě (1703 – 2003), 19. středisko Junáka 
Velký Týnec, 2003

• Vlastivědný sborník Oderské vrchy, Vlastivědný krou-
žek Oderské vrchy, Spálov

• Vlastivědný časopis Poodří, Společnost přátel Pood-
ří, Ostrava
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V souvislosti s článkem přibližujícím tradiční cyklo-
turistickou akci „Bílý kámen“ jsem připravil rozhovor 
s nestorem této akce – panem Jaroslavem Košem z Velké 
Bystřice u Olomouce, který je mezi kamarády znám spíše 
pod přezdívkou Jerry. Jelikož se s ním znám jak z Bílé-
ho kamene, tak i z přehlídek trampské, folkové country 
a bluesgrassové muziky „Bystřické banjo“, dovolil jsem 
si mu tykat. Položili jsme mu několik otázek, které přiblí-
ží jeho cestu k této skvělé akci.

Jerry, mohl by ses, prosím, čtenářům Oderského 
zpravodaje představit?

Dnes pětasedmdesátiletý dědek, od mládí foglarov-
ský romantik, od strojárny dezertující do armády. S oku-
pací Sovětů skončila má oficírská kariéra, deset let jsem 
jezdil na dálkové dopravě s kamionem. Po pádu komu-
nistů jsem tajemničil na bystřické radnici. Mám skvělou 
ženu, dvě skvělé dcery a čtyři skvělá vnoučata.

Co u Tebe vyvolalo zájem o území Vojenského újez-
du Libavá?

Jako tankista z Přáslavic jsem prožil na Libavé i ně-
kolik měsíců v roce, tam jsem poznal krásu zdejší drsné 
přírody a úžasného ducha lidmi násilně opuštěného kraje.

Co Tebe a Tvé přátele k myšlence uspořádat Bílý ká-
men přivedlo?

Čtyřicet let jsem se na to skalisko z hanácké roviny 
díval, věděl jsem o pověstech, o tradici jarních výplazů 
místních obyvatel za První republiky a po odchodu Sovětů 
jsem se je pokusil co nejrychleji obnovit. Podařilo se.

Kdo Ti pomáhá Bílý kámen pořádat? Jak se vyvíjela 
spolupráce s armádou?

První léta to byla tehdy obec Velká Bystřice, pracov-
níci tohoto úřadu, později tuto funkci stále výrazněji pře-

bíral bystřický Auto-velo-klub. Díky pochopení přítele 
generála Podešvy jsme získali podporu armády, bez níž 
by konání Kamenů bylo nemyslitelné - spolupráce s ar-
mádou, újezdním úřadem a vojenskými lesy je do dneška 
na vynikající partnerské úrovni.

Můžeš uvést nějaké zajímavosti a události spojené 
s proběhlými ročníky Bílého kamene?

Každý ročník je jedna velká dobrodružná story. Jed-
nou jsme v předvečer akce nalezli na trase u Varhoště dě-
lostřelecký granát, z čehož byl velký pyrotechnický po-
plach. Kdysi jsme několik hodin před zahájením zjistili, 
že nám někdo odstranil vyznačení mnoha kilometrů tras. 
Asi před deseti lety někdo na Boresu vojákům ukradl dva 
pytle brambor, zloděje jsme zadrželi i s lupem v autobu-
se. Jednou začalo v deset dopoledne tak vydatně pršet, 
že spadlo přes 30 mm srážek a čtyři tisíce účastníků se 
muselo tou vodou probrodit až domů.

Jak se vyvíjí zájem o tuto akci a jak moc ji ovlivňuje 
počasí?

Účast se pohybuje stále kolem pěti tisíc osob, hodně 
pomohlo rozdělení akce na jarní a letní - pochopitelně 
počasí je pro účast absolutně určující, stačí deštík kolem 
osmé hodiny a tisíc lidí zůstane doma. Jsou ovšem i tvrdí 
Kameníci - je jich několik set - kteří vyjedou do každého 
počasí, loni si dokonce chystali lyže.

Vím, že Bílý kámen není Tvým jediným zájmem. Jak 
je to s Tvým trampingem a s láskou k muzice?

Tramping mě v padesátých létech zachránil před Pi-
onýrem a ČSM, první potlach na Stvořidlech byl mým 
životním zážitkem - proto k ohňům jezdím dodnes, tram-
pové patří k mým nejlepším kamarádům. Od nich a je-
jich písniček je jen krůček ke country a tak nebyl žádný 
problém připravit první přehlídku Bystřické banjo, kam 
už patnáct let jezdí pravidelně i velká výprava kamarádů 
„oderáků“, které vždy vítám s velkou úctou.

Co bys vzkázal pravidelným účastníkům Bílého ka-
mene, váhajícím cykloturistům a čtenářům Oderského 
zpravodaje?

I když osobně těžce nesu násilné vysídlení Libavska 
od všeho obyvatelstva v padesátých létech a tím geno-
cidní likvidaci obrovských materiálních i duchovních 
hodnot tohoto kraje, vznik naprosto unikátního přírod-
ního prostředí uprostřed šílící civilizace je novodobým 
zázrakem. Nemenším zázrakem je pak fakt, že toto teri-
torium můžeme dvakrát do roka navštívit a na vlastní oči 
poznat - přicházejme do něho proto s úctou a pokorou, 
která mu přísluší. A díky všem lidem, kteří tyto zázraky 
jakýmkoliv způsobem chrání.

Děkuji Ti, že sis na náš zpravodaj udělal čas a za 
všechny jeho čtenáře Ti přeji dlouhý život plný zdraví, elá-
nu i  úspěchů. Bílému kameni přeji dlouhé trvání a jeho 
účastníkům pěkné počasí a jen samé příjemné zážitky.

Petr Lelek

O Bílém kameni s Jaroslavem Košem


