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Kalendář akcí
Vložit akci do kalendáře

Výroční párty Nestel Postel "20"
15.12.2018 od 20:00 | 2hod

Litoměřická kapela Nestel Postel oslaví v prosinci 20. výročí své existence.

Raindrop - masážní technika
15.12.2018 od 09:00 | 0.19km od centra

Kurz je určen pro maséry, kteří potom mohou ve své praxi Raindrop poskytnout svým
klientům, ale i těm, kteří nemají masérskou praxi a chtějí si užít tuto krásnou a...

Vánoční ples
15.12.2018 od 20:00 | 3hod

Velký sál. VÁNOČNÍ PLES Oslava přicházejících Vánoc tancem a s přáteli v krásném
prostředí tradičního vánočního plesu je správnou volbou pro sobotní...

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
15.12.2018 od 13:30 | 3hod

Česky. USA, 2018. Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu
Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde...

VÁNOCE A SPOL.
15.12.2018 od 15:30 | 3hod

Česky. Francie, 2017, 92 min. Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to se právě
teď stalo! A co hůř, do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí...

AQUAMAN
15.12.2018 od 17:00 | 3hod

Česky. USA, 2018, 143 min. Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics
odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele...

BOHEMIAN RHAPSODY
15.12.2018 od 19:30 | 3hod

Česky. Velká Británie / USA, 2018. Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou...

AQUAMAN
15.12.2018 od 22:00 | 3hod

Česky. USA, 2018, 143 min. Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics
odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele...

Boží muka v krajině
0.03km od centra | Oblastní muzeum v Litoměřicích. Mírové náměstí 171/40, Litoměřice

Podnětem pro vznik této výstavy se stal nález torza renesančních božích muk v Zahořanech
a jeho následné restaurování akademickým sochařem Liborem Pisklákem. Na...

Výstava Anna Zemánková - Radostné poselství do neznáma
1.71km od centra | Mírové náměstí 24/16, Litoměřice
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