
POZOROVANIE   NOCNEJ   OBLOHY 

A PREMIETANIE  PO ZOTMENÍ  O  21:00             

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 
  

INFO:  WWW.GOS.SK                  FB.ME/GOS.ROZNAVA.SK

  H V I E Z D N E     S T V R T K Y  ˇ

NA  HVEZDÁRNI  V  ROŽNAVE      

7.7. LUCIE:
 PRÍBEH JED

NEJ KAPELY

hudobný, Čes
ko, 2016, 89

 min. MP 12

Réžia: David
 Sís

Hrajú: David
 Koller, Rob

ert Kodym, M
ichal Dvořák

, P.B.CH

Jedinečný do
kument zo zá

kulisia, otv
orené spoved

e výrazných 

osobností - 
členov legen

dárnej kapel
y. Už 30 rok

ov spolu,

to si zaslúž
i oslavu!   

       

14.7. PAN:C
ESTA DO KRA

JINY-NEKRAJ
INY  

rodinný, fan
tasy, USA, 2

015, 111 min
. MP, réžia:

 Joe Wright

Hrajú: Levi
 Miller, Hu

gh Jackman,
 Garrett He

dlund

Známy knižn
ý príbeh vi

zuálne nádh
erne spraco

vaný

s hviezdnym
 hereckým o

bsadením.  
 

21.7. PÄŤDE
SIAT ODTIEŇ

OV ČIERNEJ 

komédia, US
A, 2016, 92

 min. MP 15

Réžia: Mich
ael Tiddes,

 hrajú:Marl
on Wayans, 

Kali Hawk, 

Mike Epps, 
Fred Willar

d, Jane Sey
mour

Čo keby bol 
Christian sk

ôr Black než
 Grey, prach

y získal dos
ť 

pochybným sp
ôsobom a v p

osteli by bo
l úplne márn

y? Paródia n
a 

trhák minulé
ho leta od t

vorcov Scary
 Movie.

28.7. AKO SA
 ZBAVIŤ NEVE

STY  

komédia, Če
sko, 2016, 8

9 min. MP 12
 

Réžia: Tomáš
 Svoboda, hr

ajú:David M
atásek, Len

ka Vlasákov
á, 

Andrea Kere
stešová,Jan

a Švandová,V
eronika Žilk

ová  

Muži majú sv
oj rozum a ž

eny svoju ta
ktiku tvrdí 

režisér úspe
šného 

Hodinového m
anžela v nov

ej letnej ko
médii.

Vstupné na hv
ezdáreň: 1 € 

alebo kultúrn
y poukaz     
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