
eJantarová cesta 2018 manuál 

START  -   sobota 26.5.2018  Ostrava-Přívoz, Palackého 1114, areál bezpečné jízdy Libros, 

kolem 10:00 hod. (sraz a registrace mezi 8-10 hodinou, možnost nabíjení). Konečný CÍL je asi 

140 kilometrů daleko – před hradem Bouzov.  Kdo nemá dálniční známku tak pokračuje z 

Ostravy mimo dálnici směrem Klimkovice, Bílovec, Fulnek, Odry, Hranice, Lipník, Přáslavice, 

až k nabíječce v Olomouci.  Je to 100 km daleko.  Kdo nemusí nabíjet, pokračuje až do Loštic. 

Nabíjení v Olomouci – nabíječka ČEZu (musíš mít čip ČEZu) CHAdeMO, Combo CCS, 

Mennekes. Adresa Dolní Novosadská 421/89, u benzinky a myčky AMIGO. Nebo nabíječka 

CHAdeMO, Mennekes od  evmapa.cz – Obchodní centrum HANÁ, Kafkova ulice 1223/8, 

možná platba přes telefon. 

Z Olomouce je to asi 36 kilometrů do Muzea tvarůžků v Lošticích.  Z Olomouce můžete jet 

opět mimo dálnici přes Křelov, Příkazy a Litovel až do Loštic. Náměstí asi bude k parkování 

obsazené, proto je lepší zaparkovat u nákupního centra COOP  na opačném rohu náměstí. 

Hned vedle je cukrárna, kde prodávají tvarůžkovou zmrzlinu. Do muzea je to potom asi 300 

metrů. Při prohlídce Muzea je pro vás připravená i ochutnávka tvarůžků. Visačka na krk a 

okýnko číslo 1 je volná vstupenka + ochutnávka. Celá prohlídka muzea je asi 40 minut. 

Můžete si v tvarůžkovém obchodě i nakoupit. 

Orientačně byste v Muzeu tvarůžků měli být okolo 11:00 hodiny. Jestli vás tvarůžky nenasytí, 

zajděte si na oběd. Připravená vydatná večeře pro vás bude až kolem 18:30 v hotelu Bouzov. 

Po prohlídce a ochutnávce v muzeu pokračujete z náměstí v Lošticích okolo radnice směrem 

na Vlčice a Jeřmáň!!!  Bouzov je asi 10 kilometrů daleko, ale dejte pozor, abyste si nespletli 

cestu a nezajeli zpět do Litovle. Mně se to už stalo. Navigace mě poslala na okolo. Najel jsem 

asi 20 kilometrů navíc. 

Auta budeme parkovat v parku - na kolbišti -  před vstupem do hradu Bouzov. Musíte přejet 

přes parkoviště hradu Bouzova, budou tam už cedule. V parku od 13:00 do  18:30 bude 

společné setkání s veřejností, volná zábava, možnost nabíjení a čas k ubytování. Ubytování je 

se snídaní. Po 18 hodině bude na hotelu Bouzov (asi 400 metrů) v uzavřeném sále 

konference o elektromobilitě a švédské stoly s grilovaným seletem. Visačka s číslem 2 vám 

zajistí vstup na konferenci, kde k pohoštění je zajištěn švédský stůl, bečka kofoly, bečka 

krušovického piva a grilované sele.  Kdo se nepřejí (nepřepije), může ve 20:00 navštívit 

objednanou večerní prohlídku Bouzova při svíčkách.  Vstup je vaše visačka a číslo 3.  Asi do 

23:00 budeme jíst a pít na hotelu, případně můžeme být u aut v parku. Většina má ubytování 

na hotelu Bouzov, později registrovaní spí na hotelu Valáškův grunt. Ten je vzdálený asi 

3 kilometry od hradu.  

V neděli ráno!!!! se sejdeme v parku u aut a opět pohovoříme s příchozími návštěvníky 

hradu, které naše auta zaujmou. Kdo večer nestihl prohlídku Bouzova při svíčkách, má ještě 

možnost navštívit vyhlídkovou věž Bouzova. Vstupenka je visačka a číslo 4.  Kolem 11: 00 akci  

eJantarová cesta 2018 ukončíme. Těším se na společnou akci a doufám, že si to užijeme. 

Milan Rajchl 


