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Máte chuť na jedno?
Řešením je i pivotéka

České pivovary. Zavedené značky vyčkávají, vyhlížejí lepší časy. Záchrana. Mapa s místy, kde se dá sehnat
točené a lahve z různých tuzemských minipivovarů. Litoměřice. Chmelový mok tam bude vařit i vinař STRANA 4

Hazard. Zákaz
budí emoce
Podle tvrzení opozice
radní pro legislativu Hana
Kordová Marvanová loni
v září předložila a následně
nechala schválit plošný
zákaz automatů
a videoloterijních
terminálů na území
Prahy, další povinnosti
však podle některých
zanedbala. STRANA 2

Pas pro cesty.
EK má návrh
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Jednodušší cesty přes
hranice by s covidpasem
měli od léta lidé očkovaní,
s negativním PCR
či antigenním testem
nebo s protilátkami proti
nemoci covid-19. Evropská
komise (EK) přišla
s návrhem, o kterém se
bude nyní několik týdnů
jednat na úrovni všech
členských států, aby se
sjednotily. STRANA 9

Přípravy na Velikonoce jsou i přes situaci v plném proudu

Výtvarnice Soňa Štossová z Tetčic na Brněnsku každoročně před Velikonocemi vyrábí kolem 500 kraslic. S přípravou začíná záhy po skončení Velikonoc předchozích. Vytvoření dostatečné zásoby vyfouklých vajíček zabere i celý rok. Odkupuje
je od chovatelů, ale nosí je také známí a přátelé. Oblíbenou dekoraci tvoří nejen ze slepičích vajíček, ale i z křepelčích,
kachních, husích a pštrosích. V Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě zase instalují velikonoční výstavu. Přístupná
bude kvůli protipandemickým opatřením jen přes okna muzea. Vystavené budou kraslice, které tradičními horáckými
vzory zdobí Drahoslava Horká z Pohledce na Žďársku.
ČTK

Knihy jsou tu
Dnes je čtvrtek, Velký
knižní čtvrtek. Jako již
tradičně při této akci
přichází najednou na pulty
knihkupectví novinky,
tentokrát to bude dvanáct
titulů. Mezi nimi díla
o Woodym Allenovi či
Bobu Dylanovi. STRANA 11

