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MALÁ ELEKTROMOBILITA
 spotřeba el. energie + výroba el. energie + akumulace + podpora

Nabízíme levné kopírování a tisk pro elektromobilisty
a členy našeho webu - více informací ZDE

Blogy Mirka Matyáše

Na iDNES.cz pokračujeme s novou sérií článků

10 kroků k elektromobilitě, kde se každý

měsíc věnujeme jedné oblasti.

 

https://shoutout.wix.com/so/e0Nbvb-SB/c?w=cIOFx1XUMCtiYzFblb4J0ydHx0nOi7NY1uBEX7g-bs8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovc2hvcCIsInIiOiJjMzAwZGNlMS02NWE2LTQxNTUtMzczMC1mNDdkMGZmZDBkZjYiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiI2NjZiZGY2OC04NzIwLTRkYzUtOGRjMy1hY2M5MGQ5NDhjNzIifQ


Každý si pak může vybrat tu cestu, která mu

bude nejvíce vyhovovat a která pro něho bude

ekonomicky nejschůdnější.

V květnu vyšlo:
Vo co ti de

S nabitím doma nebudete mít žádný problém…

možná

 

Všechny články najdete ZDE

Informace k dotačním programům

Modernizační fond RES+
Modernizační fond spustil 24. 5 .2021 příjem žádostí programu HEAT, první výzva je zaměřená na
malé projekty a má podpořit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie. Druhá výzva je zaměřena
na velké projekty a je určená hlavně teplárnám, vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií.
Příjem žádostí potrvá až do 14. 1.  2022.
Program HEAT podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění,
jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.
 
Stále netrpělivě čekáme na spuštění příjmu žádostí výzvy programu RES+, která měla být vyhlášena
během května. Program je určen na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie. Do
tohoto programu mohou přihlašovat žádosti pouze ti, kteří odevzdali svůj projektový záměr
v předběžné výzvě do 1. 2. 2021.
 
 

Nová Zelená úsporám
Stále je možné podávat žádosti do programu Nová zelená úsporám – 3. výzva pro rodinné domy, který
se zaměřuje na podporu zateplení, výstavbu, nákup nebo zdroje energie rodinného domu. Žádost je
nutné podat nejpozději do 31. 12. 2021.
 
Pokud se na to sami necítíte – rádi Vám pomůžeme.

 

Co připravujeme na ČERVEN?

BRNĚNSKÝ ELEKTROČTVRTEK
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03. 06. 2021 od 16.00 - 20.00 hod. 

Brno-Královo Pole,
Cimburkova,

612 00 Brno-Královo Pole
Zajištěna prohlídka kogenerační

jednotky Červený mlýn

Tentokrát se potkáme v Brně na Cimburkově ulici – u edukačního centra Tepláren Červený mlýn. V
okolí jsou 3 rychlonabíječky, rychonabíječka od Tepláren bude 
v průběhu akce k dispozici zdarma.
Teplárny zajistili pro elektromobilisty návštěvu kogenerační jednotky.
Co se týká prohlídek, tak jsou schopni udělat pouze dvě. Každou organizačně o max.
30 lidech (pokud bude takové množství povolené).  Prohlídka trvá cca 45 minut (když bude hodně
dotazů i déle). První prohlídka je v 16:30, druhá prohlídka v 17:30 hod. 
 
Pokud chcete mít jistotu prohlídky, tak se na Brněnský čtvrtek REGISTRUJTE - viz tlačítko níže. Zde
najdete také bližší informace o plánovaných prohlídkách kogenerační jednotky Červený mlýn.

REGISTRACE a podrobnosti
prohlídky ZDE

18. 06. 2021 od 17.00 - 19.00 hod.
Rosice, Pod Zahrádkami 1503,

665 01 Rosice
Názorná ukázka toho, že malá
elektromobilita dává smysl.

 
Rodinný dům + hybridní fotovoltaická elektrárna
+ úložiště el. energie (z použitých baterií

18. 06. 2021 od 19.00 - 22.00 hod.
ON-LINE Google Meet

Máte zájem se podívat on-line na dobře
fungující novou fotovoltaickou

elektrárnu?
 

Rodinný dům + hybridní fotovoltaická elektrárna
+ úložiště el. energie (z použitých baterií

https://shoutout.wix.com/so/e0Nbvb-SB/c?w=sVShfyWlDxS226Px-O5J0f14WfFFBObqGpDKVEWGloU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL2JybmVuc2t5LWVsZWt0cm9jdHZydGVrLWNlcnZlbiIsInIiOiJlMGRhZDFmYS0zNmQxLTQxODEtYTkxZi1hYjUyMjU3MzY1NDAiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiI2NjZiZGY2OC04NzIwLTRkYzUtOGRjMy1hY2M5MGQ5NDhjNzIifQ


staršího elektromobilu) a samozřejmě
elektromobil.
Účastníci se tak mohou na vlastní oči přesvědčit
o výhodách provozu malé FV elektrárny, která
není optimalizována na výkon, nýbrž na
spotřebu.

Podrobnosti a registrace

staršího elektromobilu) a samozřejmě
elektromobil.
 
Počet účastníků je z důvodu kapacity
videokonference (Google Meet) omezen, proto
je nutné se na tuto akci registrovat.

Podrobnosti a registrace

Co připravujeme na ČERVENEC?

07. 07. 2021 od 16.00 - 21.00 hod. 
D1 Hotel & Restaurant, Veveří 260

664 81 Ostrovačice
Pro další setkání jsme opět vybrali hotel D1 v
Ostrovačicích. Je tam příjemné posezení a dvě
nabíječky ČEZ a další. Takže neváhejte a přijde
si vyměnit zkušenosti s provozem a užíváním
elektromobilu.

22. 07. 2021 od 17.00 - 19.00 hod.
Dvůr Hranečník, Račice 79,
683 05  Račice - Pístovice

Názorná ukázka toho, že malá
elektromobilita dává smysl.

 
Tentokrát setkání proběhne na farmě Dvůr
Hranečník na Vyškovsku. Těšit se můžete na
prohlídku nové instalace třífázové HFVE
s 32 kW baterí.

22. 07. 2021 od 19.00 - 23.00 hod.
ON-LINE Google Meet

Máte zájem se podívat on-line na dobře
fungující novou fotovoltaickou

elektrárnu?
 

NUTNÁ REGISTRACE. Nemůžete se zúčastnit
osobně? Připojte se k nám on-line. Třífázový
systém s 32 kW baterií - farma Dvůr Hranečník
na Vyškovsku.

https://shoutout.wix.com/so/e0Nbvb-SB/c?w=Q78n2I9lbaS5oADxa-AgaLb2kKZn_zgnJRMU-Qna-u8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3N0YXN0bnktcGF0ZWstY2VydmVuIiwiciI6IjMxYTAzYTU5LTliZTctNGY3Ny05Y2Q0LWI4MzQ3MWJlYmZkMCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjY2NmJkZjY4LTg3MjAtNGRjNS04ZGMzLWFjYzkwZDk0OGM3MiJ9
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Podrobnosti a registrace Podrobnosti a registrace

Nějaké další pozvánky?

29. 05. 2021 od 08.00 - 16.00 hod.
Centrum bezpečné jízdy LIBROS,

Ostrava, Palackého 1114,
702 00  Ostrava - Přívoz

 
V sobotu 29. 05. 2021 proběhne tradiční setkání
elektromobilistů eJantarová cesta. Tento ročník
bude bohužel díky pandemii jednodenní. Start
bude opět v Ostravě na Centru bezpečné jízdy
LIBROS.
 
Po prezentaci předem registrovaných účastníků
se pojede individuálně do Štramberka na
centrální parkoviště... 
 

Podrobnosti

https://shoutout.wix.com/so/e0Nbvb-SB/c?w=6hOS0_51qfFHXPC0sA4uyWAFLKxh01hyNe6MsbaX2Lo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3N0YXN0bnktcGF0ZWstY2VydmVuZWMiLCJyIjoiMGM1NWRmMzYtMDQ1Mi00MDFmLWEwZTctMmI3M2Y5ZTgzMDJkIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiNjY2YmRmNjgtODcyMC00ZGM1LThkYzMtYWNjOTBkOTQ4YzcyIn0
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Chcete se stát partnery našich
připravovaných akcí v měsíci září?

Jako partnerovi či sponzorovi srazu Vám můžeme poskytnout prostor pro propagaci Vašich výrobků či
služeb na těchto akcích. Všichni partneři budou uveřejněni v materiálech, které obdrží účastníci srazu -
je třeba zaslat logo v křivkách. Vždy se snažíme každému partnerovi či sponzorovi vyjít co nejvíc vstříc

a najít takové řešení, aby jeho investované prostředky měly co největší dosah.
 

Kontaktujte nás pro bližší informace ZDE.

V pátek 17. 09. 2021
pořádáme již tradičně

v Zámeckém skleníku Boskovice

Konferenci
o elektromobilitě.

Hlavní témata konference:
elektromobilita – nabíjení - fotovoltaika – dotace,
RD bez drahých plateb za energii.

 
Podrobnosti již brzy na našich webových

stránkách.

V sobotu 18. 09. 2021
pořádáme

ve Westernovém městečku Boskovice

4. elektrowesternový sraz.
Je to setkání příznivců elektromobility a
zdravého životního prostředí.
Součástí akce je bohatý program pro děti a
dospělé.
Bude možnost svézt se elektromobilem po okolí,
čekají Vás soutěže v prostředí Divokého západu
a ubytování ve westrnovém stylu.

 
Podrobnosti již brzy na našich webových

stránkách.

Sdílené Elektromobilní Nabíjení (SEN)
 
Pokračuje předregistrace na levné, Sdílené Elektromobilní Nabíjení (SEN). 

https://shoutout.wix.com/so/e0Nbvb-SB/c?w=SUxk90fBLpgVkMDcUo3e9Uk1BA5P2OzsZ4h-tnxEIbs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ova29udGFrdCIsInIiOiIzZjJhMzIyNi1lYmQ3LTQxNGEtODUzOC1lMThjOWIzNGRiNjUiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiI2NjZiZGY2OC04NzIwLTRkYzUtOGRjMy1hY2M5MGQ5NDhjNzIifQ


Síť nabíječek SEN, využívá stávající, již vybudované sítě wallboxů (a za pár měsíců i DC nabíječek),
které vlastní přímo elektromobilisté.
 
Podpořte elektromobilitu přímo v místě vašeho bydliště. Získáte tím kvalitnější životní prostředí přímo u
Vás doma – ve vaší ulici, ve vašem městě.
Hledáme místa pro nabíjení elektromobilů. Jestliže nám umožníte nabíjet elektromobil, zajistíme Vám
spoustu výhod.
 
V případě zájmu vyplňte prosím Formulář k předregistraci.
 

Nepřehlédli jste?
Elektromobilní novinky 5/2021
Elektromobilní novinky 3-4/2021
Elektromobilní novinky 2/2021 

Chybí Vám něco v našem měsíčním přehledu o dění okolo elektromobility v ČR?
Napište nám na email mala.elektromobilita@gmail.com – vylepšíme to!

Vytvořeno Prozkoumat

mala.elektromobilita@gmail.co
m

+420 602 505 354

Sdílet na soc. sítích

Podívejte se na naše stránky. 

Přidejte se ke mně v mobilní Wix aplikaci a mějte přehled o novinkách, sdílejte příspěvky
a zůstaňte v kontaktu.

Stáhnout a vstoupit
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