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Elektromobilita

jede!

Sobota 18. zá ř ı́ 2021
4. elektrowesternový sraz

Westernové mě steč ko Boskovice

Neděle 19. zá ř ı́ 2021
Konference - PŘÍLEŽITOSTI ELEKTROMOBILITY
+ ukázková stavba Fotovoltaické elektrárny
Zá mecký sklenı́k Boskovice

Sobota 18. zá ř ı́ 2021

4. elektrowesternový sraz

ELEKTR O -

WESTERNOVÝ
SRAZ

8:00 až 10:00 příjezd účastníků
od 8:00 registrace ú č astnı́ků 4. EWSB
10:00 O)iciá lnı́ Otevření městečka
10:30 Zahájení soutěží *
13:30 Show
14:30 - 15:00 Těžba Lithia na claimu *
16:00 Diskuzní skupiny: 1. Elektromobily
2. Baterie
3. Fotovoltaika
4. Inteligentnı́ nabı́jenı́ elektromobilů
19:30 Vyhodnocení soutěží a př edá nı́ cen (Saloon 1870)
20:00 Westernová zábava + tombola (Saloon 1870) k poslechu i tanci hraje LSD
24:00 O'iciální ukončení 4. elektrowesternové ho srazu v Boskovicı́ch
Westernové mě steč ko bude v sobotu 18. 9. 2021 otevřeno pro širokou veřejnost.
Můžete tak využít i další atrakce v městečku, což jsou:
Tetovacı́ a malovacı́ salon, projı́ž ďky na konı́ch, pů jč ovna koz, indiá nská vesnice, stř elba
z luku, pů jč ovna kostý mů , stř elba z praku, hod tomahawken, krmenı́ rybič ek, vý roba
elektř iny na elektrokole a na Vrš ku pokladů mů ž ete hledat ukryté cennosti (u př ıĺ ež itosti
naš eho srazu zde lze 18. 9. 2021 najı́t i pravý diamant).
Samozř ejmě bude otevř ena i Fast Food u S&EDY'HO VLKA, restaurace v Saloonu 1870,
cukrá rna i pizzerka u lokomotivy a mož ná i bude i ně co na grilu.

Souběžně se koná Pletení z pedigu*
Od 15:00 do 18:00 hod. v saloonu FOUR ROSES (č ıś lo 24 na mapká ch areá lu).

Pro zpříjemnění pobytu na srazu jsme pro Vás připravili kartu „WESTERNOVKU”,
o jejích výhodách se můžete dozvědět na našich stránkách.
Nejč erstvě jš ı́ novinky o srazu jsou na facebooku: Mala-elektromobilita.cz
(* na tyto akce je potř eba se zvlá š ť registrovat)
Změna programu vyhrazena.

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

Neděle 19. zá ř ı́ 2021

KONFERENCE

Příležitosti elektromobility
Místo konání: Zá mecký sklenı́k Boskovice

PROGRAM KONFERENCE
9:00 - 9:30 Registrace
9:30 - 10:00 Zahájení konf. + BLOK 1 - Elektromobilita = nabı́jenı́ (vı́ce ř eč nı́ků )
10:00 - 10:30 BLOK 2 - Př ıĺ ež itosti v rozvoji technologiı́ elektromobilů (Electro Dad)
10:30 - 10:40 Diskuze
10:40 - 11:00 Přestávka s občerstvením
11:00 - 11:30 BLOK 3 - Elektromobil jako pojı́zdná powerbanka (Teslá č ek)
11:30 - 12:00 BLOK 4 - Elektromobil, FV, bateriové ú lož iš tě + synergie systé mu
podpora stá tu, dotace (vı́ce ř eč nı́ků )

12:00 - 12:10 Diskuze
12:10 - 12:50 Přestávka na oběd
12:50 - 13:10 BLOK 5 - Komunitnı́ energetika pro Brno (P. Hladı́k)
13:10 - 13:40 BLOK 6 - Komunitnı́ energetika z pohledu europoslance (L. Niedermayer)
13:40 - 14:40 Panelová diskuze
14:40 - 15:00 Závěr konference (losová nı́ vý her)
Přednášející: Bač ina O. (Teslá č ek), Buč ek S. (ejoin), Hladı́k P. (prvnı́ ná mě stek primá tora mě sta Brna),
Kazda T. (FE VUT Brno), Kratochvı́l T. (Teplá rny Brno), Maruš inec J. (Elektromobilnı́ asociace ASEP),
Matyá š M. (mala-elektromobilita.cz), Niedermayer L. (europoslanec TOP09/STAN), Pař ıź ek P.
(mala-elektromobilita.cz), Vejbor J. (EVC group), Staně k J. (Electro Dad), Veverka D. (TOP TREE).
Změna programu vyhrazena
Registrovat se na konferenci, nebo na on-line konferenci se mů ž ete na www.mala-elektromobilita.cz

Neděle 19. zá ř ı́ 2021
Stavba fotovoltaické elektrárny
12:30 - 15:30 hod. Ukázková stavba fotovoltaické elektrárny
v boskovické m zá mecké m parku př ed SKLENI'
KEM
Př ijďte si s ná mi postavit fotovoltaickou elektrá rnu. Praktická vý stavba HFVE 1 kWp
na ”zelené louce” - tak aby vš ichni vidě li a mohli si elektrá rnu „oš ahat”.
Pouhé tř i panely (3x330Wp), mě nič Victron, baterie (LIFEPO, Tesla, nebo Nissan Leaf).
Roč nı́ vý roba 1 MWh el. energie. Za tř i hodiny postavı́me elektrá rnu na zelené louce,
uvař ım
́ e si ká vu, usmaž ım
́ e dobrů tky a nabijeme tř eba elektromobil.
Vstup na akci je zdarma, pro registrované * jsou př ipraveny odborné materiá ly ohledně FVE.

Partneři minulých elektrowesternových srazů v Boskovicích:

.CZ

interactive charging

v 1.51 z 2021-09-08

