
BLOK 1 - Synergie elektromobility = elektromobil +

Neděle 18. září
- konference∗

Registrace

9.30 - 9.50 /Matyáš M.

+ bateriové úložiště + tepelné čerpadlo + RD + HFVE

BLOK 2 - Fotovoltaika, elektromobily, baterie

10.40 - 11.00

Přestávka s občerstvením

11.55 - 12.10

Diskuze

12.10 - 12.50

Přestávka na oběd

9.00 - 15.30

ukázková stavba fotovoltaické

elektrárny v boskovickém zámeckém

parku před SKLENÍKEM

8.00 - 10.00

příjezd účastníků

od 8.00

registrace účastníků 5. EWSB

10.00

parkoviště u Westernového městečka

start EKORALLY∗

10.00

oficiální otevření městečka

10.30

zahájení soutěží

11.00 - 13.00

příjezd účastníků EKORALLY do cíle

ve Westernovém městečku

13.30

Koňská Show

14.30 - 15.00

těžba Lithia na claimu

16.00

diskuzní skupiny: 1. Elektromobily, 2. Baterie,

3. Fotovoltaika, 4 Tepelná čerpadla.

17.30

vyhodnocení soutěží a předání cen (Saloon)

20.00
Westernová zábava + tombola (Saloon)

k poslechu i tanci hraje skupina LSD

24.00
Oficiální ukončení 5. elektrowesternového

srazu v Boskovicích

5. Elektro
westernový

víkend
2022 Zahájení konference

Elektromobilita

na MAXIMUM

Ukaž všem,

jak dobrým jsi řidičem!

Setkání příznivců

elektromobility

Sobota 17. září
Westernové městečko Boskovice

BLOK 5 - Energetická krize a její souvislost

s dopravou

Registrovat na konferenci se můžete

na www.mala-elektromobilita.cz

10.30 - 10.40

Diskuze

11.00 - 11.10 /Pařízek P.

BLOK 4 - Elektromobilní rekordy

11.10 - 11.55 /Niedermayer L.

12.50 - 13.10 /Zámečník J.

BLOK 6 - Možnosti podpory obnovitelných zdrojů

na Jižní Moravě

13.10 - 13.30 .

BLOK 7 - Komunitní energetika - praxe ze zahraničí,

+ těsně před spuštěním v ČR

BLOK 8 - Podpora, dotace, OPPIK, OPTAK, RES+,

NZÚ, dotace pro občany...

/Soukup O

13.30 - 13.50 /více řečníků

13.50 - 15.00

Panelová diskuze

15.00 - 15.15

Závěr konference (losování výher)

9.00 - 9.30

Neděle 18. září
Stavba fotovoltaické elektrárny

v zámeckém parku v Boskovicích

17.50
vyhodnocení EKORALLY a předání cen (Saloon)

9.50 - 10.10 /Marušinec J.

BLOK 3 - (NE)Dokonalá kombinace domu s FVE a EV

10.10 - 10.30 /Bačina O.



Konferencí Vás budou provázet odborníci v oblasti elektromobility, fotovoltaiky, energetiky a dotací.

Přednášející: Bačina O. (Tesláček), Marušinec J. (ASEP), Matyáš M. (mala-elektromobilita.cz), Pařízek P.

(mala-elektromobilita.cz), Niedermayer L. (český ekonom, poslanec Evropského parlamentu),

Soukup O. (člen energetické a hospodářské komise KDU-ČSL), Zámečník J. (náměstek hejtmana

Jihomoravského kraje) a další.

Přijďte s námi postavit fotovoltaickou elektrárnu.

Praktická výstavba HFVE 1,11 kWp na ”zelené louce”

- tak aby všichni viděli a mohli si elektrárnu „ošahat”.

Pouhé tři panely (3x370Wp), měnič Victron, baterie

(LIFEPO, Tesla, nebo Nissan Leaf). Ročnı výroba

1 MWh el. energie. Za hodinu postavíme

elektrárnu na zelené louce, uvaříme si kávu,

usmažíme dobrůtky a nabijeme třeba elektromobil

17.9.2022 - Westernové městečko Boskovice

18.9.2022 - Boskovice, zámecký park - před skleníkem

Z
C.

Westernové městečko bude v sobotu 17. 9. 2022

otevřeno pro širokou veřejnost. Vstup je ZDARMA.

Lze navštívit spoustu atrakcí v městečku, což jsou:

Tetovací a malovací salon, cukrárna, projížďky na

koních, půjčovna koz, indiánská vesnice, půjčovna

kostýmů, střelnice, střelba z praku, střelba z luku,

hod tomahawkem, krmení rybiček, výroba elektřiny

na elektrokole a na Vršku pokladů můžete hledat

ukryté cennosti. U příležitosti našeho srazu zde lze

17. 9. 2022 najít i pravý diamant.

Pro zpříjemnění pobytu na srazu jsme pro Vás

připravili kartu , o jejích„WESTERNOVKU*”

výhodách se můžete dozvědět na našich

stránkách.

∗na akce označení hvězdičkou je potřeba

se zvlášť registrovat - registraci lze provést

na stránkách: www.mala- elektromobilita.cz

Změna programu vyhrazena.

Westernové městečko Boskovice

Konference - Elektromobilita na MAXIMUM

Stavba fotovoltaické elektrárny

Partneři minulých elektrowesternových srazů v Boskovicích:

v 1.7


