
Brno

distribuce titulu do stojanů
Bohunice • Bosonohy • Bystrc • Černovice  
• Chrlice • Ivanovice • Jehnice • Jih • Jundrov  
•  Kníničky • Kohoutovice • Komín • Královo Pole  
• Líšeň • Maloměřice a Obřany • Medlánky • Nový 
Lískovec • Ořešín • Řečkovice • Mokrá Hora  
• Sever • Slatina • Starý Lískovec • Střed • Tuřany  
• Útěchov • Vinohrady • Žabovřesky • Žebětín  
• Židenice

další distribuce 
stojany na veřejně přístupných místech, obchodní 
centra, speciální stojany na veřejném osvětlení  
a kameloti na vybraných dopravních uzlech

Noviny Náš REGION Brno jsou bezplatným týdeníkem určeným občanům Brna a přilehlých 
oblastí. Přinášejí důležité informace o aktuálním dění v městských částech, nezávislé 
komentáře, otevírají aktuální kauzy a informují o životě v metropoli. V novinách naleznete 
také rozhovory se zajímavými osobnostmi a přehled kulturních a sportovních akcí. Každé 
vydání obsahuje pravidelná servisní témata: zdraví, finance, cestování a auto-moto.

Náš REGION Brno vychází každé pondělí v průměrném nákladu 150 000 ks  
a je distribuován do 280 veřejně přístupných stojanů, do stojanů na  
60 lampách veřejného osvětlení v centru města a do obchodních center 
Vaňkovka, Avion Shopping Park Brno apod. 
Každé vydání je zároveň k volnému přečtení na portálu www.nasregion.cz
Inzercí v novinách Náš REGION Brno oslovíte nejen obyvatele Brna, ale i tisíce lidí, 
kteří do Brna dojíždějí za prací.
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Zdarma každý týden  15. ročník / číslo 18 / pondělí 7. 12. 2020Brno www.nasregion.cz

Z obsahu čísla

Rozhovor 
s Janem
Hrušínským
„Doufám, že divadlo pře-
žije i současnou vládu,“ 
říká v rozhovoru zástup-
ce slavného hereckého 
rodu Jan Hrušínský, kte-
rý už řadu let vede jedno 
z nejnavštěvovanějších 
pražských divadel, Diva-
dlo Na Jezerce.

více na str. 6 a 7

Poradna  
po covidu
Prodělali jste onemocně-
ní covid-19 a trpíte ztrá-
tou čichu? Pak patříte 
mezi nadpoloviční větši-
nu pacientů, u kterých se 
tato porucha objevuje. 
Poradí vám s ní v brněn-
ské Fakultní nemocnici 
u Svaté Anny (FNUSA).

více na str. 13
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Dvoumiliardová díra v rozpočtu Brna.  
Zalepí ji prodej majetku?
V rozpočtu města 
Brna na příští 
rok zeje víc než 
dvoumiliardová 
díra. Radní 
ji navrhují 
zalepit mimo 
jiné prodejem 
městského 
majetku. Poplatky 
za parkování či za 
komunální odpad 
se však zvyšovat 
nebudou.

Návrh rozpočtu na rok 
2021 počítá s tím, že 

daňové výnosy budou de-
vět miliard korun, což je 
oproti letošnímu rozpoč-
tu o 2,2 miliardy méně. 
„Návrh rozpočtu reaguje 
na současnou ekonomic-
kou situaci, která je zá-
sadně ovlivněna pande-
mií nemoci covid-19. 
Budoucí vývoj klíčových 
příjmů města – tedy da-
ňových výnosů – je tak 
zatížený značnou nejisto-
tou,“ uvedla primátorka 
Markéta Vaňková (ODS).

Do návrhu rozpočtu, 
který zastupitelé měli 
schvalovat 8. prosince, 
radní podle ní zahrnuli 
i negativní dopad očeká-
vané změny daňové legis-
lativy, kdy město přijde 

z důvodu zrušení su-
perhrubé mzdy od 1. led-
na 2021 o miliardu korun.

„Tento pokles navrhuje-
me pokrýt prodejem ma-
jetku, například staveb-
ních pozemků za  
850 milionů korun, a pro-
dejem akcií Technologic-
kého parku Brno. U něj od-
hadujeme cenu na  
1,2 miliardy korun. Úspo-
rami běžných výdajů zís-
káme 300 milionů a sníže-
ním transferů městským 
částem 83 milionů. Zapo-
jením cizích zdrojů z úvě-
ru na financování inves-
tičních akcí navýšíme 
rozpočet o 1,4 miliardy 
korun,“ uvedla předsed-
kyně finančního výboru 
brněnského zastupitel-
stva Andrea Pazderová.

Tramvaj Plotní  
se dostaví

V návrhu rozpočtu však 
zůstávají výdaje na důleži-
té dopravní stavby. Počítá 
se proto například s do-
stavbou projektu Tramvaj 
Plotní či s prodloužením 
tramvajové trati z Osové 
ve Starém Lískovci k uni-
verzitnímu kampusu 
v Bohunicích. Prioritou je 
pro koalici vedenou ODS 
i stavba Velkého městské-
ho okruhu Žabovřeská 
I a Tomkovo náměstí/Ro-
kytova.

Pokračuje také význam-
ný projekt druhé etapy 
dostavby kanalizace za 
767 milionů korun a na re-
konstrukci stávající vodo-
hospodářské infrastruktu-

ry je vyčleněno 570 mi - 
lionů. Z bytového fondu 
se na výstavbu nebo re-
konstrukce bytových 
domů a DPS počítá s část-
kou 464,5 milionů korun.

Parkování nezdraží, 
nájmy se zvednou

Podle mluvčího magist-
rátu Filipa Poňuchálka by 
příští rok nemělo dojít k na-
výšení poplatku za svoz ko-
munálního odpadu a řidiči 
by měli zaplatit stejné po-
platky jako letos za parko-
vání v modrých zónách.

Pronájmy nebytových 
prostor ve vlastnictví měs-
ta Brna se podle mluvčího 
zvednou o inflaci stejně 
jako nájmy lidí, kteří bydlí 
v obecních bytech. 
pokračování na straně 2
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V rozpočtu města Brna na příští rok se počítá s dostavbou tramvajové trati na Plotní.



formát
inzerce

rozměry 
š x v (mm)

cena
(bez dph)

2/1 396 x 265 500 000 Kč
1/1 192 x 265 300 000 Kč
junior page 153 x 197 250 000 Kč
1/2 192 x 123 169 000 Kč
1/3 192 x 81 129 000 Kč
1/3 (podval – titulka) 192 x 81 198 000 Kč
1/4 94 x 123 99 000 Kč
1/4 (podval) 192x60 99 000 Kč
1/5 114 x 81 89 000 Kč
čtverák 2/15 75 x 81 59 000 Kč
troják 1/10 114 x 39 / 36 x 123 39 000 Kč
dvoják 1/15 75 x 39 / 36 x 81 24 000 Kč
modul 1/30 36 x 39 13 000 Kč
srdce – křížovka 58 x 45 30 000 Kč
ucho – titulka 90 x 52 99 000 Kč
4. str. obálky – 1/1 192 x 265 450 000 Kč
falešná titulka 192 x 184 + 192 x 265 600 000 Kč

Za umístění inzerce na přesnou pozici účtujeme příplatek 100 %
Řádková inzerce: za každý započatý řádek 125 Kč  
(30 znaků vč. mezer). Cena včetně DPH.
Inzerce na první straně za příplatek 200 %.
Při opakování inzerce 3x a více sleva 10 %.

formáty a ceny inzerce

1/1
JP

1/4
1/5

1/15 1/30 ucho

srdce

1/2
1/3

1/10
2/15

technické specifikace
periodicita 
• týdeník

distribuce 
•  stojany na veřejně přístupných místech, obchodní 

centra, speciální stojany na veřejném osvětlení  
a kameloti na vybraných dopravních uzlech

cena výtisku 
•  zdarma

 • 24 a více stran 
•  formát 210 x 292 mm 
•  papír novinový 42,5 g/m2

•  bez vazby
•  tisk 4/4 barvy

Kontakt: inzerce@a11.cz

Zdarma každý měsíc 15. ročník / číslo 7 / čtvrtek 2. 7. 2020
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Čekání, objížďky, složité manévry na
silnicích. Brněnské řidiče i tentokrát
čekají přes léto komplikace. Každý den
přitom přibývají další silniční úseky,
které se kvůli rekonstrukcím uzavřou. 

Dopravní peklo. Město je
přes prázdniny opět rozkopané
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„To snad není pravda.
Není den, kdy by tu

něco nerozkopali. Projedu
centrem města několi-
krát denně a často se stá -
vá, že tam, kde je to ráno
v pořádku, večer už ne-
projedete,“ stěžuje si pro-
fesionální řidič Milan
Šíma. Ten se živí doručo-
váním zásilek mezi fir-
mami a jeho práce má
kvů li uzavírkám až dob-

rodružnou povahu. „Iro-
nicky bych mohl říct, že
kvůli uzavírkám pozná-
vám krásy Brna. Ale když
máte na doručení jedné
zásilky dvacet minut a vy
se z místa A dostanete do
místa B skoro za hodinu,
tak to tedy není moc pří-
jemné,“ dodává Šíma.

Lepší to ale hned tak
nebude. Opravy vozovek
aktuálně probíhají hned

na několika městských
dopravních tepnách na-
příč městskými částmi.
Nejpostiženější je jako
tradičně centrum města.
Největší nelibost řidičů
vzbuzují opravy na ulici

Veveří. Ty začaly již
v dub nu, potrvají však
nejméně do konce srpna.
Auta neprojedou od ulice
Grohovy až po Žerotíno -
vo náměstí. Kvůli opravě
pokračování na str. 2

Z obsahu čísla

Rozhovor
s Lucií
Štěpánkovou

Herečku Lucii
Štěpánkovou znáte
ze seriálů jako je Sever,
Ulice, či Past. Vidět ji ale
můžete i v divadle či jí
slyšet jve filmech, které
dabuje. V poslední době
relaxuje při dlouhých
procházkách, kdy si
krásně pročistí hlavu.

více na str. 6 a 7

Zdarma každý měsíc 15. ročník / číslo 9 / čtvrtek 3. 9. 2020
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Nepořádek, hluk
a neustálé prosby
o drobné. Brňané si
čím dál více stěžují
na množící se
konflikty
s bezdomovci.
Město je ale na
nepřizpůsobivé
krátké. Svázané
ruce mají policisté
i městští strážníci.

Problémoví bezdomovci.
Přibývá potyček
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Jít po Hlavním nádra -
ží, Mendlově náměstí

nebo Šilingrově náměstí
se stává čím dál více adre-
nalinovou záležitostí.
Kro mě vyhýbání se dírám
v chodnících či přeskako-
vání sdílených kol a kolo-
běžek se Brňané čím dál
více musí mít na pozoru
i před nepřizpůsobivými
občany. Ti často žádají
o peníze. Když je nedo-
stanou, jsou vulgární
a napadají ostatní lidi. 

„Stav na Hlavním ná-
draží nebo na České je už
fakt za hranou. Chodím
tu denně do práce. Není
den, aby mě někdo nezas-
tavil a nechtěl peníze.
Můj rekord je z června. To
mě na jedné ulici v jediný
den zastavilo hned pět
lidé nezávisle na sobě.

Všichni měli upito, všich -
ni byli dost hrubí,“ říká
Brňanka Jiřina Lhotecká. 

Říct Ne jen jednou
často nestačí. Bezdo-
movci jsou schopni vás
pronásledovat i několik
desítek metrů. „Jednou
jsem takhle pádila po Ná-
dražní od obchodního
domu Letmo až na Masa-
rykovu ulici. Pán šel ce-
lou cestu za mnou, furt
škemral. Klid jsem měla
až poté, co jsem mu řekla,
že jestli udělá ještě jeden
krok, začnu křičet,“ sdílí
na facebooku Petra Nová.
Lidé bez domova si často
vyhlédnou právě ženy. Na

muže si příliš nedovolí.
To může potvrdit i redak-
tor Našeho regionu Brno.
V jeden den napočítal na
lavičkách a zastávkách
u Hlavního nádraží hned
desítku lidí bez domova.
Zatímco muže svými žá-
dostmi neobtěžovali,
ženy čekající na tramva-
jových zastávkách oslo-
vovali takřka v pravidel-
ných intervalech.

Zákon ani vyhláška
nepomáhají

Strážníci evidují vět-
šinu stížností v městské
části Brně–střed. Proble-
matické je právě hlavní

nádraží, Česká, ale třeba
také Moravské náměstí.
Městská část má ale svá-
zané ruce, nepomohly jí
nedávné změny zákonů
a vyhlášek magistrátu.
Město nedávno například
zmírnilo dikci vyhlášky,
která dříve zapovídala
konzumaci alkoholu na
všech veřejných místech. 

„Vyměňujeme si zkuše-
nosti s jinými městy. Ana-
lyzujeme také, co si mů-
žeme z hlediska zákona
dovolit. Jednou z mož-
ností je, že v parcích
zpřísníme provozní řád,
a to navzdory rozvolnění
pokračování na str. 2

Bezdomovců v Brně přibývá, město se to snaží řešit komunitními centry

Exkluzivně
Honza Tuna
Honza Tuna se
tentokrát zaměřil
na balené vody, které
se prodávají
v obchodech.
Laboratorní testy
ukazují, že některé
z nich bohužel
obsahují látky, které
by v nich vůbec být
neměly. Nyní si
přečtěte, jak je to
s obsahem pesticidů,
dusitanů a dusičnanů.

více na str. 17

Z obsahu čísla

Rozhovor
s Kateřinou
Marií Fialovou

Moje práce je moje záliba
a koníček v jednom, říká
Kateřina Marie Fialová,
která se do širšího
diváckého podvědomí
dostala především účastí
v pěvecké show Tvoje tvář
má známý hlas nebo rolí
v seriálu Ordinace
v růžové zahradě.

více na str. 6 a 7

Zdarma každý měsíc 15. ročník / číslo 8 / čtvrtek 6. 8. 2020
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Nedostatek
potravin? To
Brňany netrápí.
Právě naopak. Naše
lednice přetékají
ovocem, zeleninou
i pečivem. Jídlo
následně končí
zkažené v popel -
nici. Největšími
„plýtvači“ jsou
obyvatelé sídlišť.
Zjištění přinesl
unikátní výzkum
Mendelovy univer -
zity v Brně.

Unikátní výzkum. Brňan
vyhodí ročně přes 37 kilo potravin
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Výzkumníci sledovali
chování Brňanů, je-

jich nákupy a spotřebu
během celého jednoho
roku. Pod drobnohledem
vědců byli obyvatelé síd-
lišť, vilových čtvrtí i zá-
staveb venkovského
typu. Výsledkem je pak
unikátní studie, která
nemá v České republice,
ale ani Evropě obdoby. 

„Nyní jsme konečně
schopni popsat chování
brněnské domácnosti bez
ohledu na sezonní a jiné
výkyvy. Máme k dispozici
velmi zajímavé údaje
o obsahu „černých popel-
nic" – víme, kolik procent
tvoří odpad spalitelný
a nespalitelný, kolik je

v popelnicích papírů
a plas  tů či textilu, ale
hlav ní pozornost je věno-
vána údajům o biologic-
kém odpadu, který byl
vel mi detailně rozebrán,
tříděn a vážen – v centru
pozornosti byly samozřej -
mě potraviny,“ uvedla
vedou cí projektu Lea Ku-
bíčková z Provozně eko-
nomické fakulty Mende-
lovy univerzity.

Nejzajímavějším zjiště-
ním je skutečné množ-
ství vyhozených potravin
oproti předpokladům sa-
motných Brňanů. Ti totiž
v dotazníkovém šetření
uváděli, že nevyhodí více
jak čtyři kilogramy jídla
ročně. Tento odhad je ale

asi devětkrát menší, než
realita. Z výzkumu vyply-
nulo, že průměrný obyva-
tel Brna vyhodí ročně do
popelnice 37,4 kilogramů
potravin. Nejvíce plýtvají
lidé na sídlišti, konkrétně
jde o 53,6 kilo na osobu
a rok. Ve vilové zástavbě
se jedná o 32,7 kilogramů
za osobu a rok, na venko -
vě 29,1 kilogramů.

„Odpadky vybraných
domácností se třídily ma-
nuálně a zbytky, jako jsou
slupky nebo kosti, jsme
do vážených výsledků vů-
bec nepočítali,“ upřes-
ňuje způsob měření Lea
Kubíčková. Tak detailní
vážení by nebylo možné
bez spoluúčasti odpado-

vých firem, SAKO Brno
a Green Solution. 

A co Brňané vyhazují
nejčastěji a kdy? Sledo-
vání odhalilo, že plýtvání
závisí na ročním období,
více potravin lidé vyhodí
v létě a na podzim. V koši
nejčastěji končí sezónní
ovoce a zelenina. „Jedná
se zboží, které domácnos -
ti nakupují ve velkém
množství, často ve slevo-
vých akcích. Potraviny
nestihnou spotřebovat,
ty následně zplesniví
a skon čí v kontejneru,“
vysvětluje Kubíčková. 

Další výraznou polož-
kou je pečivo. I v tomto
případě lidé nakupují
pokračování na str. 4

Exkluzivně
Honza Tuna
Letní sezona je
v plném proudu a s ní
i nejexponovanější
období pro výrobce
piva, kteří mají
v těchto dnech
nejvyšší prodeje.
Honza Tuna se proto
společně s nejlepšími
laboratořemi v zemi
pustil do jejich
testování z hlediska
obsahu škodlivých
i prospěšných látek.
Testem prošlo celkem
27 druhů piv velkých
i malých pivovarů.

více na str. 17

Z obsahu čísla

Rozhovor
s Markem
Epsteinem

Marek Epstein je
vyhledávaným autorem
televizních a filmových
scénářů či divadelních
a rozhlasových her.
Podepsal se například pod
druhý díl Anděla Páně
nebo scénáře filmů Signál
a Vrásky z lásky.

více na str. 6 a 7

Zdarma každý měsíc 15. ročník / číslo 7 / čtvrtek 2. 7. 2020
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Čekání, objížďky, složité manévry na
silnicích. Brněnské řidiče i tentokrát
čekají přes léto komplikace. Každý den
přitom přibývají další silniční úseky,
které se kvůli rekonstrukcím uzavřou. 

Dopravní peklo. Město je
přes prázdniny opět rozkopané
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„To snad není pravda.
Není den, kdy by tu

něco nerozkopali. Projedu
centrem města několi-
krát denně a často se stá -
vá, že tam, kde je to ráno
v pořádku, večer už ne-
projedete,“ stěžuje si pro-
fesionální řidič Milan
Šíma. Ten se živí doručo-
váním zásilek mezi fir-
mami a jeho práce má
kvů li uzavírkám až dob-

rodružnou povahu. „Iro-
nicky bych mohl říct, že
kvůli uzavírkám pozná-
vám krásy Brna. Ale když
máte na doručení jedné
zásilky dvacet minut a vy
se z místa A dostanete do
místa B skoro za hodinu,
tak to tedy není moc pří-
jemné,“ dodává Šíma.

Lepší to ale hned tak
nebude. Opravy vozovek
aktuálně probíhají hned

na několika městských
dopravních tepnách na-
příč městskými částmi.
Nejpostiženější je jako
tradičně centrum města.
Největší nelibost řidičů
vzbuzují opravy na ulici

Veveří. Ty začaly již
v dub nu, potrvají však
nejméně do konce srpna.
Auta neprojedou od ulice
Grohovy až po Žerotíno -
vo náměstí. Kvůli opravě
pokračování na str. 2

Z obsahu čísla

Rozhovor
s Lucií
Štěpánkovou

Herečku Lucii
Štěpánkovou znáte
ze seriálů jako je Sever,
Ulice, či Past. Vidět ji ale
můžete i v divadle či jí
slyšet jve filmech, které
dabuje. V poslední době
relaxuje při dlouhých
procházkách, kdy si
krásně pročistí hlavu.

více na str. 6 a 7
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Nedostatek
potravin? To
Brňany netrápí.
Právě naopak. Naše
lednice přetékají
ovocem, zeleninou
i pečivem. Jídlo
následně končí
zkažené v popel -
nici. Největšími
„plýtvači“ jsou
obyvatelé sídlišť.
Zjištění přinesl
unikátní výzkum
Mendelovy univer -
zity v Brně.

Unikátní výzkum. Brňan
vyhodí ročně přes 37 kilo potravin
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Výzkumníci sledovali
chování Brňanů, je-

jich nákupy a spotřebu
během celého jednoho
roku. Pod drobnohledem
vědců byli obyvatelé síd-
lišť, vilových čtvrtí i zá-
staveb venkovského
typu. Výsledkem je pak
unikátní studie, která
nemá v České republice,
ale ani Evropě obdoby. 

„Nyní jsme konečně
schopni popsat chování
brněnské domácnosti bez
ohledu na sezonní a jiné
výkyvy. Máme k dispozici
velmi zajímavé údaje
o obsahu „černých popel-
nic" – víme, kolik procent
tvoří odpad spalitelný
a nespalitelný, kolik je

v popelnicích papírů
a plas  tů či textilu, ale
hlav ní pozornost je věno-
vána údajům o biologic-
kém odpadu, který byl
vel mi detailně rozebrán,
tříděn a vážen – v centru
pozornosti byly samozřej -
mě potraviny,“ uvedla
vedou cí projektu Lea Ku-
bíčková z Provozně eko-
nomické fakulty Mende-
lovy univerzity.

Nejzajímavějším zjiště-
ním je skutečné množ-
ství vyhozených potravin
oproti předpokladům sa-
motných Brňanů. Ti totiž
v dotazníkovém šetření
uváděli, že nevyhodí více
jak čtyři kilogramy jídla
ročně. Tento odhad je ale

asi devětkrát menší, než
realita. Z výzkumu vyply-
nulo, že průměrný obyva-
tel Brna vyhodí ročně do
popelnice 37,4 kilogramů
potravin. Nejvíce plýtvají
lidé na sídlišti, konkrétně
jde o 53,6 kilo na osobu
a rok. Ve vilové zástavbě
se jedná o 32,7 kilogramů
za osobu a rok, na venko -
vě 29,1 kilogramů.

„Odpadky vybraných
domácností se třídily ma-
nuálně a zbytky, jako jsou
slupky nebo kosti, jsme
do vážených výsledků vů-
bec nepočítali,“ upřes-
ňuje způsob měření Lea
Kubíčková. Tak detailní
vážení by nebylo možné
bez spoluúčasti odpado-

vých firem, SAKO Brno
a Green Solution. 

A co Brňané vyhazují
nejčastěji a kdy? Sledo-
vání odhalilo, že plýtvání
závisí na ročním období,
více potravin lidé vyhodí
v létě a na podzim. V koši
nejčastěji končí sezónní
ovoce a zelenina. „Jedná
se zboží, které domácnos -
ti nakupují ve velkém
množství, často ve slevo-
vých akcích. Potraviny
nestihnou spotřebovat,
ty následně zplesniví
a skon čí v kontejneru,“
vysvětluje Kubíčková. 

Další výraznou polož-
kou je pečivo. I v tomto
případě lidé nakupují
pokračování na str. 4

Exkluzivně
Honza Tuna
Letní sezona je
v plném proudu a s ní
i nejexponovanější
období pro výrobce
piva, kteří mají
v těchto dnech
nejvyšší prodeje.
Honza Tuna se proto
společně s nejlepšími
laboratořemi v zemi
pustil do jejich
testování z hlediska
obsahu škodlivých
i prospěšných látek.
Testem prošlo celkem
27 druhů piv velkých
i malých pivovarů.

více na str. 17

Z obsahu čísla

Rozhovor
s Markem
Epsteinem

Marek Epstein je
vyhledávaným autorem
televizních a filmových
scénářů či divadelních
a rozhlasových her.
Podepsal se například pod
druhý díl Anděla Páně
nebo scénáře filmů Signál
a Vrásky z lásky.

více na str. 6 a 7

Brno
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číslo 
vydání

uzávěrka 
inzerce

termín 
vydání téma přílohy

1 04. 01. 11. 01. Hubnutí, krása a zdravý životní styll – restart a detox

2 11. 01. 18. 01.
3 18. 01. 25. 01. Zimní aktivity

4 24. 01. 01. 02. Úspory v domácnosti

5 31. 01. 08. 02.
6 08. 02. 15. 02. Sport a aktivní pohyb

7 15. 02. 22. 02. Lázně a relax

8 22. 02. 01. 03. Dům a zahrada

9 29. 02. 08. 03. Pojištění

10 08. 03. 15. 03. Auto/moto – příprava na jaro

11 15. 03. 22. 03.
12 22. 03. 29. 03. Bio potraviny, farmářské trhy

13 29. 03. 06. 04. Domácí mazlíčci, FOR PETS

14 04. 04. 12. 04. Reality

15 12. 04. 19. 04. Letní tipy a dovolená

16 19. 04. 26. 04. Svůdný máj

17 25. 04. 03. 05. Kotle, energetika, ekologie

18 02. 05. 10. 05.
19 09. 05. 17. 05. Zelené a chytré město

20 16. 05. 24. 05.
21 23. 05. 31. 05. Aktivní stáří

22 30. 05. 07. 06. Finance, pojištění, investice

23 06. 06. 14. 06.
24 13. 06. 21. 06. Léto

25 20. 06. 28. 06. Technologie, smart řešení, domácnosti

26 11. 07. 19. 07. Letní recepty

27 18. 07. 26. 07.
28 25. 07. 02. 08.
29 01. 08. 09. 08. Zpátky do školy

30 08. 08. 16. 08.
31 15. 08. 23. 08. Lázně a relax

32 22. 08. 30. 08.
33 29. 08. 06. 09. Finance, pojištění, investice

34 05. 09. 13. 09.
35 12. 09. 20. 09. Bezpečnost a bezpečný domov

36 19. 09. 27. 09.
37 26. 09. 04. 10. Můj domácí lékař, zdraví

38 03. 10. 11. 10. Auto/moto – příprava na zimu

39 10. 10. 18. 10.
40 17. 10. 25. 10. Dušičky

41 24. 10. 01. 11. Vzdělávání

42 31. 10. 08. 11.
43 07. 11. 15. 11. Práce a peníze

44 14. 11. 22. 11.
45 21. 11. 29. 11. Vánoce 2021

46 28. 11. 06. 12. Společenská odpovědnost firem

47 05. 12. 13. 12.
48 12. 12. 20. 12.

Brno


