NASTAVIT OBR

Pestrý
VÝBĚR

Zaujalo
NÁS...

Pro pobavení
ČTVERY VÁNOCE

TĚŠTE
se na emotivní
vystoupení mladé
zpěvačky

STAŘÍ ZNÁMÍ
Gandalf (Ian McKellen)
a Galadriel (Cate

Xroxxužné fantasy

KATE
si zahrála Reese
Witherspoonová
(vpravo)

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

Nenechte si ujít první díl trilogie ﬁlmových adaptací od J. R. R. Tolkiena, jež se odehrávají 60 let před
Pánem prstenů. Tato část sleduje cestu Bilba Pytlíka, jejímž cílem je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Výprava do divoe přes taníky.
A potká také někoho, kdo muí život... Gluma! (premiéra v našich kinech 13. 12.)
★★★★★

Každý rok na svátky unikají
Kate a Brad svým rozvedeným
rodičům a nepříjemným
příbuzným, nasedají do letadla
a míří někam daleko. Letos ale
padla neproniknutelná mlha,
letiště bylo uzavřeno a nešťastné dvojici nezbývá, než
během jednoho hektického,
bláznivého dne oslavit čtvery rodinné Vánoce. Situace se
rychle vymkne kontrole...
(neděle 16. 12., 15.20, Nova)

★★★★✩

Advent

V LÁZNÍCH BOHDANEČ
Vyhněte se předvánočnímu stresu. Léčebné
lázně Bohdaneč letos připravily jedinečný
třídenní pobyt s vůní skořice a čokolády,
který si ve svátečně vyzdobených lázních určitě užijete. V ceně welcome drink, perličková nebo vířivá koupel s vůní skořice, klasická masáž, čokoládový zábal a ﬁnská sauna.
(více na www.llb.cz)
★★★★★

Xetr Xapka
POZDNÍ SBĚR 2006

Mladší posluchačská generace
objevila skladatele, pianistu, dirigenta a občasného zpěváka
spolupráci s textařem Michalem
telova období, s důrazem na ta
ranější a připomíná ho tak jako
nezaměnitelného a charizmatického tvůrce, který si vždy zachoval úctu i přízeň kolegů a fanoušků... ★ ★ ★ ★ ★

INZERCE

Xneta

Xanxová
NIKON GOLF ACADEMY – NGA
V dubnu zahajuje svoji činnost nová golfová akademie
NGA, která je určena pro děti a mládež ve věku od 5 do
18 let. Cílem akademie je vzbudit u dětí zájem o tento
ušlechtilý sport a představit golf jako činnost, kterou
lze provozovat v každém věku. Jen v málokteré oblasti se trenér může svým svěřencům věnovat individuálně
hned od samého počátku, ale v NGA je individuální přístup základem. „Golfové začátky jsou těžké a každému z dětí je třeba věnovat velkou pozornost, abychom
v nich podpořili chuť přijít tomuto sportu na kloub a zamilovat si ho. Proto chceme s dětmi pracovat jen v malých skupinkách, abychom měli na každého dost času,
děti byly stále zaměstnané a nenudily se,“ říká Jiří Vozka, Head Pro akademie. Více informací naleznete na
www.ngac.cz

Originální zpěvačka se vydala
na turné s názvem Nahráváme!

J

eště než se za Anetou zavřou dveře od nahrávacího
studia, vyrazila se svojí kapelou na ojedinělou šňůru čítající omezený počet koncertů. Ty se odehrávají
v příjemných menších klubech ve vybraných českých
a moravských městech a také na Slovensku. Výjimečnost vystoupení je především v tom, že nové písničky bude Aneta hrát ještě před natáčením samotného CD. Fanoušci tak mají jedinečnou příležitost slyšet skladby úplně
poprvé. Samozřejmě ale zazní i již známé písničky z alb minulých. (11. 12 Brno, 12. 12. Nitra, 13. 12. Olomouc, 14.
12. Valašské Meziříčí, 15. 12. Opava, další termíny na
www.langerovaaneta.cz)

★★★★★
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Gočár v zimě
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360˚ BAR & LOUNGE
vás ohromí designovým
interiérem
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