Úterý 5. 3. (a pak každé další úterý) Hospodský kvíz

19:30

Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
Kvízujeme v Radničním pivovaru. Založte s přáteli, kolegy či rodinou tým a poznejte, kam až sahají
vaše vědomosti. Tým, co obdrží nejvíce bodů, vyhrává poukaz na konzumaci v našem pivovaru ve
výši 300 Kč.
Svůj tým přihlaste na Fb skupině „Hospodský kvíz - Jihlava- Radniční restaurace“.

Čtvrtek 6. 3. Cestovatelské promítání - Jakub Venglář

19:30

Všechny krásy Kavkazu - Gruzie, Ázerbajdžán, Arménie
Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
Cestovatelský stand up shrnující šest týdnů putování skrz kavkazské republ iky, kde přírodní
krásy střídají neuvěřitelná setkání a divoké historky.
Více na fb události: Všechny krásy Kavkazu: Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie (Jihlava), vstupenky na
www.smsticket.cz.

Úterý 12. 3. Vinná degustace - Škola Valtice - nejstarší vinařská škola u nás
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Záloha 100 Kč / osoba.
Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 774 570 133.
mezinárodních soutěží. V současné době je firma soustředěna na výrovu vysoce kvalitních bílých
a růžových vín. Vinařská škola vyrábí víno z hroznů vypěstovaných ve vlastních vinicích.
Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel. : 774 570 133.

Středa 13. 3. Cestovatelské promítání - Po vlastní ose - Velká cesta napříč Asií
Radniční pivovar (Pivovarský salonek), 2. termín
18:00
7 měsíců na cestě, 2 lidi a 1 auto, přes 63 tisíc kilometrů, 23 zemí Asie a Evropy.
Vyprávět nám o této dobrodružné cestě bude Jolana Sedláčková.
Vstupné 100 / 80 Kč. Místa si rezervujte na tel.: 775 570 366.

Pátek 15. 3. Sv. Patrik - Přijďte v zeleném!
Radniční pivovar
Oblečte se do zelené barvy a odměna Vás nemine! Zažijte tak ten správný zelený rej v režii
Jamesona. Těšit se můžete na whiskey v plném proudu, speciality na čepu i v kuchyni a zábavné
challenge o zajímavé ceny.
Místa si rezervujte u obsluhy restaurace nebo na tel. 774 570 365.

Sobota 16. 3. Sv. Patrik - Koncert skupiny Gliondar

19:00

Radniční pivovar - pivovarský salonek
Co by to bylo za oslavu sv. Patrika bez pořádné irské muziky, dobrého piva a jídla!
Gliondar (čti: [glundár]) znamená v irštině „Radost“. Přijďte zažít „Radost“ v přímém přenosu!.
Vstup: 100 Kč

Lístky si můžete zakoupit u obsluhy v Radniční restauraci.

Sobota 23. 3. Koncert cimbálové muziky Palouček

19:30

Vinárna Vinové
Cimbálová muzika Palouček, vznikla jako cimbálka doprovázející brněnský folklorní soubor
Lučina. Jejím členem je známý jihlavský muzikant Matěj Dohnal. Čeká nás večer plný dobrého
vína a skvělé muziky!
Vstup: 100 Kč

Pozor! Omezený počet míst! Místa si rezervujte na tel. 774 570 133

Připravujeme : poslední týden v Březnu - vína Brazílie a Uruguay
O termínu Vás budeme informovat.
Sobota 13. 4. Vítání jara sladkými víny

od 11:00

Více info na FB Bistro na tři tečky, Pražírna Koruna, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivnice, Kavárna Muzeum.
www.radnicni-jihlava.cz

