Středa 4. 9. Letní kino

I dva jsou rodina

20:15

Masarykovo náměstí horní
Francouzská komedie v hlavní roli s hercem Omar Sy. Co dělat, když vám přede dveřmi přistane dítě a dozvíte
se, že je vaše? Ano, postaráte se o něj, ale po svém!
Vstup: Zdarma.

Místa si rezervujte u obsluhy kavárny Muzeum nebo na tel.: 774 570 360.

Sobota 7. 9. Dny evropského dědictví - Prohlídky Radničního minipivovaru(v 11, 13 a 14 hod.)
Radniční pivovar
I letos jsme se zapojili do této akce. Ve třech časových intervalech Vás čekají prohlídky Radničního
minipivovaru. Dozvíte se, jak vaříme pivo u nás! Prohlídky budou probíhat v časech: 11:00, 13:00, 14:00.
Vstupenky si můžete zakoupit v Radniční restauraci za cenu 40 Kč. I degustační vzorek bude!
Vstup: 40 Kč

Úterý 10. 9. Radniční PIVNÍ klub

19:00

Radniční pivovar
Tradiční ochutnávka pivních speciálů. Jako vstup slouží litrová lahev jakéhokoliv pivního speciálu. Dej Bůh štěstí!

Čtvrtek 12. 9. Kartoffelmarkt

„Bramborový trh“

9:00 - 19:00

Ulice Benešova a Palackého
Letos se vracíme zpět k tradici a oživíme jihlavské ulice. Atmosféru, která dříve v těchto ulicích panovala, se
pokusíme díky Kartoffelmarktu, neboli bramborovému trhu, trochu přiblížit.
Rádi bychom Vám nabídli menší výlet do historie a vytvořili trochu jiný pohled na současné trhy.
Můžete se těšit na spoustu bramborových specialit, dílny pro děti, pouliční umění, domácí tvorbu zlatých
českých ručiček a doprovodný kulturní program.

CHCEŠ SE ZAPOJIT?
MŮŽEŠ I TY!



ať už jsi profesionál nebo neprofesionál
ať už se jedná o dílnu, pouliční umění, pokrmy nebo další zajímavé nápady týkající se nejen brambor

RÁDI TĚ ZAPOJÍME DO TOHOTO PROJEKTU.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE NÁM OZVI. (info@radnicni-jihlava.cz)

Úterý 17. 9. (a pak každé další úterý) Hospodský kvíz

19:30

Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
Po prázdninách 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“.

Středa 18. 9. Cestovatelské promítání

Barma / Myanmar: Pekelný ráj

19:00

Pivovarský salonek
Cestovatelský stand up o nejexotičtější zemi jihovýchodní Asie.
Dlouho uzavřená zemička mezi Thajskem a Indii skrývá víc, než by Indiana Jones stihl odhalit v deseti filmech.
Pradávná historie se mezi palmami proplétá se stále živými tradicemi, o kterých si v sousedství vypráví jen
nejstarší pamětníci. Kde nečarovali domorodí stavitelé pagod, tam se vyřádila sama příroda.
Vstupenky najdete na smsticket.cz, více informací na fb události: Barma / Myanmar: Pekelný ráj (Jihlava)

Čtvrtek 19. 9. Vinná ochutnávka

Štýrská vína

18:00

Vinárna Vinové
Štýrsko je spolková země na jihovýchodě Rakouska. Milovníci vína se často shodnou na tom, že na celém světě
nenajdete svěžejší, jasnější a svým původem typičtější elegantní bílé víno jako na jihu Štýrska.
Záloha 100 Kč.

Místa si rezervujte u obsluhy vinárny Vinové nebo na tel.: 774 570 360.

