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

Milí elektromobilisté,
30% sleva na elektřinu. Je to málo, nebo moc?

Jelikož už jsme několik týdnů doma, co takhle zařídit si levnější elektřinu.
 

Více na blogu: Kolik platím za jednu kilowatthodinu? 
 

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=o6WpI5V9t5mBPYTmfjwP-K2UkPg92RPcXp9IrjBpYtg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9taXJla21hdHlhcy5ibG9nLmlkbmVzLmN6L2Jsb2cuYXNweD9jPTc2NjM4OSIsInIiOiJmMTRmOTY0NC0xYWFkLTRhNTMtMTZmYS1mY2U2ZDc2N2Y1MmQiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ


Jestli máte pocit, že Vás dodavatel el. energie odrbává (nebo jestli ještě nevíte - že
Vás odrbává)  a chcete jít podobnou cestou - tak se ozvěte.

Mnohdy stačí poslat fakturu k rozklíčování.
 

Blogy Mirka Matyáše - BŘEZEN/DUBEN

Na iDNES.cz pokračujeme s novou sérií
článků 10 kroků k elektromobilitě, kde
se každý měsíc věnujeme jedné oblasti.
 
Každý si pak může vybrat tu cestu, která
mu bude nejvíce vyhovovat a která pro
něho bude ekonomicky nejschůdnější.
V březnu vyšlo:
HOP na špek
Ten nejlepší
 
V dubnu vyšlo:
Skryté náklady při provozu automobilu
Všechny články najdete ZDE

Informace k dotačním programům

Modernizační fond – RES+
Podmínkou pro čerpání dotace z programu RES+, který podporuje využití obnovitelných zdrojů,

bylo odeslání předběžné žádosti do 1.2.2021. Pokud jste žádost neodeslali, nebude možné dotace

z tohoto programu čerpat.

 
V druhé polovině dubna Vám přineseme informace, jak připravit Váš projekt, jak zpracovat kvalitní
žádost, abyste měli co největší šanci na úspěch a získali tak dotaci. Také Vám řekneme, jaké jsou
podmínky a jaké náklady Vám dotace pokryje, a naopak na co se nevztahuje.
 

Nová zelená úsporám
Hledáte způsob, jak na Vašem rodinném domě uspořit a získat od státu podporu? Existuje program
Nová zelená úsporám – 3. výzva pro rodinné domy, který se zaměřuje na podporu zateplení, výstavbu,
nákup nebo zdroje energie rodinného domu. 

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=YKy6Gxbp7ZF3eICwiU5KZlTsAgMYsvz3usOErsguSXY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9taXJla21hdHlhcy5ibG9nLmlkbmVzLmN6L2Jsb2cuYXNweD9jPTc2NjgyNSIsInIiOiIzMTY4NjYwNi01YTBkLTRlNjQtN2IyMi0yNTI3ZGI3NzA3YzQiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=fvxCdwdHFbwPjcrVWxP51jZ6880do5kvqOcWaWtC5mA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9taXJla21hdHlhcy5ibG9nLmlkbmVzLmN6L2Jsb2cuYXNweD9jPTc2NzI1MiIsInIiOiIzMTY4NjYwNi01YTBkLTRlNjQtN2IyMi0yNTI3ZGI3NzA3YzQiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=ZMXC2uQ7OXqagPwswznJZuifmU5PHd9DCVPyqKOOUqE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9taXJla21hdHlhcy5ibG9nLmlkbmVzLmN6L2Jsb2cuYXNweD9jPTc2ODM4MyIsInIiOiIzMTY4NjYwNi01YTBkLTRlNjQtN2IyMi0yNTI3ZGI3NzA3YzQiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=W9b6MGrZZCXl3U1u-ZYDnEOkxYf653okCJ5YV6ZIaos.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9taXJla21hdHlhcy5ibG9nLmlkbmVzLmN6LyIsInIiOiIzMTY4NjYwNi01YTBkLTRlNjQtN2IyMi0yNTI3ZGI3NzA3YzQiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ


 
Žádost je nutné podat nejpozději do 31. prosince 2021. 
Pokud se na to sami necítíte – pomůžeme Vám.

Co chystáme na duben?

01. 04. 2021 od 16.00 - 19.00 hod.
AKCE JE OFICIÁLNĚ ZRUŠENA Z
DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ!

Tentokrát se potkáme opět venku na
parkovišti v areálu hotelu D1 v

Ostrovačicích. Přijďte si vyměnit
zkušenosti s provozem a užíváním

elektromobilu. Jedním z témat bude i
úspěšně dokončená nová fotovoltaická

elektrárna v Ráječku.

Podrobnosti

01. 04. 2021 od 19.00 - 21.00 hod. 
ON-LINE setkání formou

videokonference Google Meet. 
Připojte se k nám on-line. Jedním z
témat bude úspěšně dokončená nová

fotovoltaická elektrárna v Ráječku. Grafy,
výpočty, fotografie z realizace, slow TV

osvitu a jiné. Počet účastníků je z důvodu
kapacity videokonference (Google Meet)

omezen, proto se prosím registrujte.

Podrobnosti

Máte zájem se podívat na dobře fungující
novou fotovoltaickou elektrárnu? Hybridní
měniče VICTRON (2 fáze), fotovoltaické
panely orientované do tří směrů (východ

10°, jih 60°, západ 10°). Bateriové úložiště
bylo realizováno z použitých baterií z

elektromobilu (AUDI e-tron).

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=WMluL801DQCdlOS5ExXklA2iTkLT8ZwChaH46rLEu_Y.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL2JybmVuc2t5LWVsZWt0cm9jdHZydGVrLWR1YmVuIiwiciI6IjIzZTc5NjNhLWM0NjItNDE1Ni0zZjM3LWQ5ZTA0YmZmODY0NSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=s3pvjCmPw8i9BSr_sCk3Tgz5P8uAJozoffc9xDHL1lo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL29uLWxpbmUtYnJuZW5za3ktZWxla3Ryb2N0dnJ0ZWstZHViZW4iLCJyIjoiZjYxZGYwNDktNDgzZC00Yjg3LTRkOTctYTdjYTQ4ZDAzZDNhIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0


Podrobnosti

Nějaké další pozvánky?

V sobotu 29.5.2021 proběhne další ročník
akce eJantarová cesta. Akce bude letos

jen jednodenní, nevypadá to, 
že by hotely za 2 měsíce rozjely provoz.

eJantarová cesta bude 
částečně omezená, proto prosíme o
registraci na tel. 722 931 372 nebo 

milan.rajchl@volny.cz nejpozději do konce
dubna tak, aby se vše stihlo 

materiálně a personálně zabezpečit.
Registrace tento rok nebude na osoby 

( lůžka ), ale na elektroauta.

Podrobnosti

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.

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=kLob7yf9m5gh0t6LpaAG1HnvLM83pZeTq-6NDlDAOIw.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovZXZlbnRzL3N0YXN0bnktcGF0ZWstZHViZW4iLCJyIjoiZmNjMzg5NTYtYjA3ZS00MTQxLWFmYjEtMzllZDk2NDBkYTRlIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=o044BxXRUlC0ctJ2O-KfSTINZp2w5VFhX_muPGst4EE.eyJ1IjoibWFpbHRvOm1pbGFuLnJhamNobEB2b2xueS5jeiIsInIiOiI2YmZjMWM0Mi0wZDE1LTRkOTAtOTdkNS1iNDZjNzQ1N2YyM2YiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=NhYpi1ie3Qol0LYiVA_4j0EkhiEgPP54_hfFy-QufP0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lbGVrdHJvbW9iaWx5LndlYm5vZGUuY3ovIiwiciI6IjJjZTJhNDVmLTNlMDQtNDA2MS1jYmU3LTRmNDQ2N2RhY2NmMiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=fjlDjufm5FLLuWpyAcTDu_TkDpOyelLLvcHF0e0a9hI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ova29udGFrdCIsInIiOiIzZjJhMzIyNi1lYmQ3LTQxNGEtODUzOC1lMThjOWIzNGRiNjUiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ


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). 
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
 

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=vJwSQ05kDpDXsGRy14sZ-ZsfXa9cH2myNyJ33vEfCLA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovbGV2biVDMyVBOS1uYWIlQzMlQURqZW4lQzMlQUQiLCJyIjoiODc5NDUxMjktYmUwMi00MzM4LTI1MGMtMTA0ZTUzZjNlMDE0IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0


Nepřehlédli jste?
Elektromobilní novinky 2/2021 - informace o plánovaných dotačních programech.

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

mala.elektromobilita@gmail.co
m

+420 724 972 948

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

https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=1Cc-AeVA4Y0lGKVTyjKR1GDvMamDFqO5ewUnVi9c8As.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly8yMGM1OGRmMy1jOWJiLTQyOTctYjRlYi03NTA0ZWY2MmU3YzcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9jYWVjZGRfNzQzOWRjYWU5YTlkNGNkMWFiNWRlNTFmYzlhODUwYmMucGRmIiwiciI6ImFjNmU0YjM3LTVkODctNGE2Zi0wZTlmLWE2NWI3YzQ5MTBhNSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
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https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=Ukr2zICr4yCLpWFh_Or5KpO5g_ZqjRvNwPwBYhUd_MM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zaGFyZT91cmw9aHR0cHM6Ly93d3cubWFsYS1lbGVrdHJvbW9iaWxpdGEuY3ovc28vOWROVGh5T2YyP2xhbmd1YWdlVGFnPWVuIiwiciI6ImFmOGU4OTNlLTkwZWMtNGQxZC02ZWY1LTFkZmQwZmJlMmZjNiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://www.mala-elektromobilita.cz/so/9dNThyOf2/c?w=2kUE8OQDNuYnB9ElIYq5nULmt-0jzW15q9Pp7U8Xnt8.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5tYWxhLWVsZWt0cm9tb2JpbGl0YS5jeiIsInIiOiJhZjhlODkzZS05MGVjLTRkMWQtNmVmNS0xZGZkMGZiZTJmYzYiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
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