od úterý 9. 10. (a pak každé další úterý) HOSPODSKÝ KVÍZ

19:30

Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
Stejný kvíz, jiné místo! Hospodský kvíz přesouváme z CGM do Radničního pivovaru.
Založte s přáteli, kolegy či rodinou tým a poznejte, kam až sahají vaše vědomosti. Kvíz je rozdělen do
pěti kol a každé kolo obsahuje dvě témata po pěti otázkách. Čeká na vás tedy 50 otázek plus jedna
bonusová o panáky.
Tým, co obdrží nejvíce bodů, vyhrává poukaz na konzumaci ve výši 300 Kč.
Svůj tým přihlaste na https://www.facebook.com/hospodskykviz.cz/.

Úterý 9. 10. VINNÁ DEGUSTACE

Argentinská vína

18:00

Vinárna Vinové
Argentina - stát ležící na jihu Jižní Ameriky, na jehož území se vypíná nejvyšší hora západní
polokoule, mluví se zde španělsky, většina obyvatel je evropského původu a všichni milují tango.
Argentinská vína nám představí pan Jorge Atisha z Chille, který žije již mnoho let v České republice,
ale Jižní Ameriku má takříkajíc v krvi.

Úterý 16. 10. SCIENCE CAFÉ

18:00

Kavárna Muzeum - Malovaný sál
Obchodování se zvířaty z pohledu 21. století (přednáší RNDr Evžen Kůs)
Obchod se zvířaty a živočišnými produkty je starý jako lidstvo a dodnes představuje jednu z
nejvýznamnějších lidských činností. Jaké jsou jeho ekonomické, morální a ochranářské dopady na
volně žijící i domácí zvířata? Jak se mění pohled veřejnosti na obchodníky se zvířaty a komerční
chovatele? Lze zastavit ilegální obchod se slonovinou, rohy nosorožců, kožešinami a dalšími
podobnými komoditami?

Středa 17. 10. JAZZOVÝ KONCERT

Hodinka ke kafíčku

18:00

Kavárna Muzeum
Chystáte se s kamarádkou, maminkou, přítelem či manželkou na kávu? Přijďte k nám a užijte si
popíjení voňavé kávičky za zvuku jazzových tónů.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Čtvrtek 18. 10. VINNÁ DEGUSTACE

Bábíček Vacenovský

18:00

Vinárna Vinové
Ochutnejte s námi vína z již zaniklé mutěnické oblasti z vinařství založeného v roce 2012 vášnivým
milovníkem vína Zdeňkem Bábíčkem a vinohradníkem a vinařem Petrem Vacenovským. I za krátkou
dobu existence vinařství, jsou jejich vína vysoce oceňována na domácích i mezinárodních soutěžích.
K nejúspěšnějším patří vína odrůdy Ryzlink rýnský.

Středa 24. 10. RUMOVÁ DEGUSTACE

Evropské rumy

18:00

Pražírna Koruna
Rumy - to není pouze jižní Amerika či Asie! I náš kontinent má mnoho co nabídnout. Krom rumů
ochutnáme také tři kávové nápoje a popovídáme si o tom, jak se káva na evropském kontinentu
tradičně připravuje.
Záloha 100 Kč / osoba.
Místa si rezervujte u obsluhy pražírny nebo na tel.:778 061 281.

Neděle 11.11. Svatý Martin a Svatomartinská vína v Jihlavě
Již teď se na tuto událost připravujeme! V několika z našich provozoven se můžete tradičně těšit na široký výběr
mladých a svatomartinských vín i speciální svatomartinské menu.
Bližší informace již brzy!
Více info na FB Bistro na tři tečky, Pražírna Koruna, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivovar, Kavárna Muzeum.

www.radnicni-jihlava.cz

