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Osvětová akce o elektromobilitě září 2012 

 

Firma EK Hodonín, s.r.o. připravila k příležitosti Evropského týdne mobility 
pořádaného městem Hodonín osvětovou akci  o elektromobilitě. Cílem je 
informovat veřejnost o možnostech využití elektřiny v dopravě, tedy 
o elektrokolech, elektroskútrech a zejména o elektromobilech. 

Čtvrtek 20.9.2012 
Elektromobilita a její podpora (v Regionu Slovácko od 13:00)  
pro starosty okolních obcí a lidí, kteří mají co dočinění s cyklostezkami. 

1. přednáška –  Současný stav přípravy Strategie rozvoje bezmotorové 
dopravy v ČR pro rozvoj cestovního ruchu (optimalizace sítě a rozvoje 
cyklistických tras a stezek). 
– Ing. Rostislav Hošek, odbor cestovního ruchu, MMR ČR  
 

2. přednáška – „Nezbytná struktura elektromobility“  
– Mgr. Petr Jahoda, Schrack Technik 

 

3. prezentace elektromobilu firmy Peugout iOn 
    
24hodinový rekord s elektromobilem (start v 15:00 na Masarykově náměstí) 
„Stanovení českého rekordu v počtu ujetých kilometrů elektromobilem za 24 hodin 
a pokus o překonání světového rekordu“ 
Akce se zúčastní se i pelhřimovská Agentura Dobrý den. 
Možnost vyzkoušení si elektromobilu – od čtvrtka večer do pátečního poledne. 
  
Ukázka elektrokol a elektroskútrů (na pěší zóně od 14 hodin do 17 hodin)  
Možnost vyzkoušení elektrokol a elektroskútrů – firma Elektrokola Bzenec.  
Vystavení elektromobilu a dobíjecí stanice – firma Schrack Technik. 
 

Sobota 22.9.2012 
Vystavení elektromobilu a dobíjecí stanice při příležitosti dojezdu cyklovýletu na 
prostranství stadionu U Červených domků. 
  
 
Další informace k akci jsou na www.ekhodonin.cz  
 
Na akci se podílejí: 
EK Hodonín, Schrack Technik, Elektrokola Bzenec, Peugeot ČR, Citroën ČR 
a Město Hodonín. 
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Představení firmy EK Hodonín, s.r.o. 

 
 
Naše firma již přes 20 let nabízí svým zákazníkům služby a výrobky v oblasti elektromontáží, 
kovovýroby a chladící techniky. 
  

Vize společnosti: 

• spokojený zákazník 
• vyrábět a dodávat zákazníkovi kvalitní a cenově dostupné výrobky a služby 
• uzavírat dlouhodobé korektní obchodní vztahy s perspektivními zákazníky a tyto vztahy 

neustále vylepšovat a prohlubovat 
 
 

Prodej elektroinstalačního materiálu 

 

 

 

 

 

- Kabely, vodiče a příslušenství 
- Úložný materiál 
- Přístroje pro domovní rozvod 
- Přístroje pro průmyslové rozvody 
- Vzduchotechnické komponenty 
- Topné systémy 
- Svítidla, světelné zdroje 
- Skříně, rozváděče 
- Hromosvodný a zemnící materiál 
- Upevňovací materiál a nářadí

Kovovýroba - Krbové mřížky 
- Zakázková výroba 

Elektro - Výroba rozváděčů  
- Elektroinstalace 

Chlazení 

 

- Chladírenská technika 
- Klimatizace 
- Autoklimatizace 
- Tepelná čerpadla 

Ekologická výroba - Separátory 
- Rotační síta 

Stájové technologie 

 

 

 

 


