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Sobota 18. zářı́ 2021

Neděle 19. zářı́ 2021
Konference - PŘÍLEŽITOSTI ELEKTROMOBILITY

4. elektrowesternový sraz

Zámecký sklenıḱ Boskovice

Westernové městečko Boskovice

+ ukázková stavba Fotovoltaické elektrárny



8:00 až 10:00

od 8:00 účastnıḱů 4. EWSB

10:00 O)iciálnı́

10:30

13:30

14:30 - 15:00 na claimu

16:00 1. Elektromobily

2. Baterie

3. Fotovoltaika

4. Inteligentnı́ nabıj́enı́ elektromobilů

19:30 a předánı́ cen (Saloon 1870)

20:00 (Saloon 1870) k poslechu i tanci hraje

24:00 4. elektrowesternového srazu v Boskovicıćh

příjezd účastníků

registrace

Otevření městečka

Zahájení soutěží *

Show

Těžba Lithia *

Diskuzní skupiny:

Vyhodnocení soutěží

Westernová zábava + tombola LSD

O'iciální ukončení

*  registraci lze provést na stránkách www.mala-elektromobilita.cz

ELEKTR
WESTERNOVÝ

O-

SRAZ

Pro zpříjemnění pobytu na srazu jsme pro Vás připravili kartu „ ”,

o jejích výhodách se můžete dozvědět na našich stránkách.

WESTERNOVKU

Westernové městečko bude v sobotu 18. 9. 2021 otevřeno pro širokou veřejnost.

Tetovacı́ a malovacı́ salon, projıž́ďky na konıćh, půjčovna koz, indiánská vesnice, střelba

z luku, půjčovna kostýmů, střelba z praku, hod tomahawken, krmenı́ rybiček, výroba

elektřiny na elektrokole a na Vršku pokladů můžete hledat ukryté cennosti (u přıĺežitosti

našeho srazu zde lze 18. 9. 2021 najıt́ i pravý diamant).

Samozřejmě bude otevřena i Fast Food u S&EDY'HO VLKA, restaurace v Saloonu 1870,

cukrárna i pizzerka u lokomotivy a možná i bude i něco na grilu.

Můžete tak využít i další atrakce v městečku, což jsou:

Souběžně Pletení z pedigu*se koná

Od 15:00 do 18:00 hod. v saloonu FOUR ROSES (čıślo 24 na mapkách areálu).

(* na tyto akce je potřeba se zvlášť registrovat)

Změna programu vyhrazena.

4. elektrowesternový sraz
Sobota 18. zářı́ 2021

Nejčerstvějšı́ novinky o srazu jsou na Mala-elektromobilita.czfacebooku:



KONFERENCE

Registrovat se na konferenci, nebo na on-line konferenci se můžete na www.mala-elektromobilita.cz

PROGRAM KONFERENCE
9:00 -   9:30

9:30 - 10:00

Registrace

Zahájení konf. + BLOK 1 - Elektromobilita = nabıj́enı́ (vıće řečnıḱů)

10:00 - 10:30

10:30 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:30

BLOK 2 - Přıĺežitosti v rozvoji technologiı́ elektromobilů (Electro Dad)

Diskuze

Přestávka s občerstvením

BLOK 3 -

11:30 - 12:00 BLOK 4 -

12:00 - 12:10

12:10 - 12:50

12:50 - 13:10 -

Diskuze

Přestávka na oběd

BLOK 5

13:10 - 13:40

13:40 - 14:40

14:40 - 15:00

BLOK 6 -

Panelová diskuze

Závěr konference

Elektromobil jako pojıźdná powerbanka (Tesláček)

Elektromobil, FV, bateriové úložiště + synergie systému

podpora státu, dotace (vıće řečnıḱů)

Komunitnı́ energetika pro Brno (P. Hladıḱ)

Komunitnı́ energetika z pohledu europoslance (L. Niedermayer)

(losovánı́ výher)

Neděle 19. zářı́ 2021

Příležitosti elektromobility
Místo konání: Zámecký sklenıḱ Boskovice

Přednášející: Bačina O. (Tesláček), Buček S. (ejoin), Hladıḱ P. (prvnı́ náměstek primátora města Brna),

Kazda T. (FE VUT Brno), Kratochvıĺ T. (Teplárny Brno), Marušinec J. (Elektromobilnı́ asociace ASEP),

Matyáš M. (mala-elektromobilita.cz), Niedermayer L. (europoslanec TOP09/STAN), Pařıźek P.

(mala-elektromobilita.cz), Vejbor J. (EVC group), Staněk J. (Electro Dad), Veverka D. (TOP TREE).

Změna programu vyhrazena



Partneři minulých elektrowesternových srazů v Boskovicích:

v 1.51 z 2021-09-08

Neděle 19. zářı́ 2021
Stavba fotovoltaické elektrárny

interactive charging

.C
Z

12:30 - 15:30 hod. Ukázková stavba fotovoltaické elektrárny
v boskovickém zámeckém parku před SKLENI'KEM

Přijďte si s námi postavit fotovoltaickou elektrárnu. Praktická výstavba HFVE 1 kWp

na ”zelené louce” - tak aby všichni viděli a mohli si elektrárnu „ošahat”.
Pouhé tři panely (3x330Wp), měnič Victron, baterie (LIFEPO, Tesla, nebo Nissan Leaf).

Ročnı́ výroba 1 MWh el. energie. Za tři hodiny postavıḿe elektrárnu na zelené louce,

uvařıḿe si kávu, usmažıḿe dobrůtky a nabijeme třeba elektromobil.

Vstup na akci je , pro registrované* jsou připraveny odborné materiály ohledně FVE.zdarma


