každé úterý HOSPODSKÝ KVÍZ

19:00

Café Mahler
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 je odměněn 300 Kč poukazem.
Svůj tým přihlaste u obsluhy kavárny nebo na tel.: 773 064 106.

Středa 5. 9. LETNÍ KINO na náměstí

Hastrman

19:30

Masarykovo náměstí horní
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny... Romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli
hastrmana vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana. Romantický a zároveň ironický
příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným
štěstím i stravující vášní.
VSTUP ZDARMA
Místa u stolečku si rezervujte na tel.: 773 666 749.

Čtvrtek 6. 9. RADNIČNÍ PIVNÍ KLUB

19:00

Radniční pivovar
Tradiční ochutnávka pivních speciálů. Jako vstupné slouží 1 litr jakéhokoliv pivního speciálu.

Čtvrtek 6. 9. KONCERT

Square One / Mango Sheikh

18:00

Masarykovo náměstí horní
Konec prázdnin, konec léta, konec kavárny Salotto na náměstí...
Pojďme se s tímto krásným obdobím rozloučit stylově!
Koncert dvou jihlavských hudebních uskupení je tu! Neseď doma! Přidej se k nám!
VSTUP ZDARMA
Místa u stolečku si rezervujte na tel.: 773 666 749.

Sobota 8. 9. DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Komentované prohlídky

Radniční pivovar
Přijďte se dozvědět více o technologii Radničního pivovaru a ochutnat některá piva přímo z tanků
v ležáckém sklepě za sníženou cenu 40 Kč / osoba. Začátek prohlídek ve 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00.

Čtvrtek 20. 9. VINNÁ OCHUTNÁVKA

Vinařství Lahofer

18:00

Vinárna Vinové
První vinařství, které nás přijede po prázdninách navštívit, bude znojemské vinařství Lahofer.
Jde o jednoho z největších pěstitelů vinné révy v České republice. Opírá se o silnou vinařskou tradici
na Znojemsku, rozvíjenou pomocí nejmodernějších vinařských postupů a technologií. Vyrábí vína
všech hlavních středoevropských odrůd výhradně z hroznů z vlastních vinic (s výjimkou speciální
řady francouzských vín). Přijďte s námi degustovat!
Záloha 100 Kč / osoba.
Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 775 570 360.

Středa 26. 9. Moderní řemesla zrozená z tradice

Zemědělství

18:00

Café Mahler
Pokračování našeho cyklu o tradičních řemeslech nás tentokrát od pece (v květnu jsme se bavili
o pekařství) přivede k půdě. S kuchařem, cukrářem a výživovým poradcem Tomášem Seitlem si
budeme povídat o plodinách, které byly pro náš kraj typické v minulosti a jak se situace změnila
v současnosti.
Těšte se na barevný koktejl zajímavých informací i chutí. To, o čem si budeme povídat, samozřejmě
také v různých variantách ochutnáme.
Degustace bude zpoplatněna.
Místa si rezervujte u obsluhy kavárny nebo na tel.: 773 064 106.
Více info na FB Bistro na tři tečky, Café Mahler, Pražírna Koruna, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivovar, Kavárna Muzeum.

www.radnicni-jihlava.cz

