
Október 2016

PrOGrAM kINA MIer

Milí diváci a priaznivci dobrého filmu!
Náš program nájdete aj na stránke: www.spisskanovaves.eu, www.mkc.snv a taktiež
na stránke facebook.com/Kino.Mier.SNV. Chcete ho dostávať e-mailom?
Napíšte nám: kinomiersnv@stonline.sk
FILMOVÝ KLUB MKC   
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si nový členský
preukaz, ktorý platí celý rok 2016 na celom Slovensku. Cena je 3 € a na každý 
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú členmi FK je neobmedzený. 
Tešíme sa na stretnutie s Vami každý utorok pri dobrom filme v kine MIER.
Chcete program dostávať e-mailom? Napíšte nám: kinomiersnv@stonline.sk.
Kino Mier telefón:
053/442 87 66

XXIV. MedzInárodný festIVal horských fIlMoV PoPrad, V kIne MIer12. 10. 2016 – streda - 19.00 Projekcia súťažných filmov13. 10. 2016 – štvrtok -19.00Projekcia súťažných filmov14. 10. 2016 – piatok -19.00Projekcia súťažných filmov15. 10. 2016 – sobota -19.00Projekcia súťažných filmov16. 10. 2016 – nedeľa -19.00ProjekcIa Víťazných fIlMoV

8. - 9. a 15. - 16. 10. o 17.00

kUBo a kÚzelný MeČ  
kubo je úplne normálny teenager, ktorý 
žije obyčajný život v rodnej dedine. jedné-
ho dňa mu na dvere zaklopú temní démoni 
zo záhrobia, ktorých dokáže zahnať len 
kubova mimoriadna odvaha a kompletná 
magická výzbroj jeho otca, o ktorom kubo 
zistí, že býval  legendárnym samurajom. 
Usa, 101 min., MP -7. 

dosPelí

4,00 € 3,50 €
detI, ŠtUdentI, dÔchod.

V jednej základnej škole sa stretáva 
riaditeľka s rodičmi detí jednej z 
tried. spolu s nimi potom hľadá 
spôsob, ako sa zbaviť učiteľky, bez-
detnej vdovy po vysokom armádnom 
dôstojníkovi. 
sr/Čr, dráma, 102 min., MP-12.

UČIteĽka

5. 10. o 19.00
12. 10. o 17.00

6. - 8. 10. o 19.00
PIrko
dramatický príbeh teenagerky, 
ktorá svojím odhodlaním a bojovnosťou 
zachráni nielen seba, ale tiež svoje 
kamarátky, aby už nemuseli prejsť 
rovnakým peklom ako ona. Príbeh 
filmu Pirko zasiahol aj rYtMUsa, ktorý 
do filmu poskytol niekoľko svojich 
skladieb. 
sr/Čr, dráma, 92 min., MP-15.

7. 10. o 17.00

hrané divadelné predstavenie plné 
zábavných situácii, pesničiek a tancov, 
najmä kamarátov z rozprávok, ktoré poznajú 
všetky deti. Môžete sa tešiť na stretnutie 
s Mimóňmi, so shrekom, princeznou 
sofiou, levom alexom, kráľom julienom, 
snehuliakom olafom, sidom z doby Ľadovej 
a inými rozprávkovými postavičkami.

z rozPráVkY do rozPráVkY
tárajko a PoPletajka

V PredPredajI

6,00 € 8,00 €

Bociany nosia deti...alebo aspoň 
nosievali. teraz doručujú balíčky 
celosvetového obchodného interne-
tového giganta. animovaný, rodinná 
komédia, 115 min., MP

BocIanY

dosPelí

5,00 €

1. 10. o 17.00

4,50 €
detI, ŠtUdentI, dÔchod.

2. - 3. a 23. - 24. 10. o 17.00
dosPelí

4,00 € 3,50 € 2d
detI, ŠtUdentI, dÔchod.

1. 10. o 19.00

20. apríla 2010 došlo na ropnej plošine 
deepwater horizon v Mexickom zálive 
k jednej z najväčších človekom spôsobe-
ných katastrof na svete. je to príbeh 126 
členov posádky, pracujúcich na palube 
deepwater horizon, ktorí tam v teň deň 
prežili skutočné inferno. thriller, 
123 min., slovenské titulky, MP-15

More V PlaMeňoch

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

Bridget je stále bez chlapa. trochu 
vyrástla, stala sa z nej úspešná 
produkčná, zarába dosť peňazí, lepšie 
vyzerá a lepšie sa oblieka, ale je to 
stále tá istá Bridget, ktorá priťahuje 
problémy. Veľká Británia/francúzsko/
Usa 2016, romantický/komédia, 123 
min., český dabing, MP-15

dIeťa BrIdGet jonesoVej

2. - 3. 10. o 19.00
27. 10. o 17.00

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

jesse je mladá, krásna a má onú tajomnú 
esenciu, ktorá ju vyčleňuje zo zástupu 
dokonalých krások uchádzajúcich sa 
o svojich pár rokov slávy na módnych 
mólach. fashion horor z opojného 
prostredia luxusných klubov, ateliérov a 
víl v los angeles. 
francúzsko/Usa, dánsko, 110min.,
české titulky, MP-15.

neon deMon
4. 10. o 19.00

fIlMoVý klUB Člen

2,00 € 4,00 €
neČlen

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

V deň PredstaVenIa

streda - deň 
eUrÓPskeho fIlMU



komédia o ženskej odvahe nájsť samu 
seba. je to príbeh o hrdosti, odhod-
laní a problémoch, s ktorými sa aj tá 
najperfektnejšia ženská môže stretnúť 
na ceste za samostatnosťou a láskou. 
film od jiřího Vejdělka a tomáša 
hoffmana, tvorcov komédií Ženy v 
pokušení a Muži v nádeji. Čr, komédia, 
97 min.,originálna verzia, MP-12.

komédia o ženskej odvahe nájsť samu 
seba. je to príbeh o hrdosti, odhod-
laní a problémoch, s ktorými sa aj tá 
najperfektnejšia ženská môže stretnúť 
na ceste za samostatnosťou a láskou. 
film od jiřího Vejdělka a tomáša 
hoffmana, tvorcov komédií Ženy v 
pokušení a Muži v nádeji. Čr, komédia, 
97 min.,originálna verzia, MP-12.

jenny je lekárkou, jedného večera 
v  jej ordinácii niekto zazvoní, no 
jenny nereaguje. je po ordinačných 
hodinách a má dosť práce s neistým 
julienom, ktorý je u nej na praxi. ráno 
sa dozvie, že neznáme dievča, ktoré 
nepustila dnu, našli neďaleko mŕtve, 
pravdepodobne bola zavraždená. 
francúzsko, 106 min., titulky, MP-15.

BezVa Ženská na krkU

BezVa Ženská na krkU

neznáMe dIeVČa
20., 22. - 23. o 19.00

31. 10. o 19.00

25. 10. utorok o 19.00

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

28. a 31. 10. o 17.00

29. - 30. 10. o 19.00

david deň čo deň sadá za volant svojho 
opancierovaného auta, aby rozviezol 
obrovské sumy cudzích peňazí. jediným 
vzrušujúcim momentom v jeho živote 
je flirtovanie s kolegyňu kelly, ktorá 
ho onedlho zatiahne do neuveriteľného 
dobrodružstva. 
Usa, akčná komédia, 94 min., české 
titulky, MP-12.

christian pod zásterkou malomestskej 
účtovníckej kancelárie, pracuje ako nezávis-
lý účtovník pre niekoľko najnebezpečnejších 
zločineckých organizácií na svete. Čím viac 
odkrýva účtovné záznamy a približuje sa 
k odhaleniu pravdy, tým viac začína v jeho 
okolí stúpať počet mŕtvych.
Usa, kriminálna dráma, triler, 
128 min, MP-12.

zIlIonárI

ÚČtoVník

11. 10. o 19.00

lale a jej štyri dospievajúce sestry sa 
po ceste do školy hrajú s miestnymi 
chlapcami. Po dedine začnú kolovať správy 
o domnelých nemravnostiach 
a nevinná hra rýchlo prerastie do škandálu 
s nečakanými následkami. dom sa mení na 
väzenie, školu nahradia lekcie domácich 
prác a varenia, rodina začína dohovárať 
sobáše. turecko/francúzsko/katar/
nemecko 2015, dráma, 94 min., MP-15

MUstanG

fIlMoVý klUB
Projekt 100

Člen

2,00 € 4,00 €
neČlen

Nájdete nás na

Facebooku Kino.Mier.SNV UPozornenIe!
filmové rozprávky s českým dabingom musíme uvádzať v zmysle zákona ako nevhodné do 12 rokov,  
ale návšteva týchto filmov je len na zvážení rodičov. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie a predpredaj vstupeniek 1 hod. pred začiatkom filmu. kino Mier, č. t.:442 87 66, zmena programu vyhradená!

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

13. - 14. 10. o 17.00
Inferno
roberta langdona tentokrát indície vedú k 
samotnému dante alighierimu. Po tom, ako 
sa zobudí s amnéziou v nemocnici, sa za 
pomoci dr. sienny Brooksovej snaží vrátiť 
si späť svoje spomienky. spolu sa vydávajú 
na preteky o čas naprieč európou, za 
odhalením celosvetového spiknutia.
Usa, thriller, 121 min., slovenské 
titulky, MP-12. 

opraviť vie všetko, okrem svojho života. 
smutná komédia s jakubom kohákom 
v hlavnej úlohe.“celý príbeh je napísaný 
podľa skutočných postáv, nakrúcal sa na 
autentických miestach. Poctivý, šikovný 
remeselník, ktorý nedokáže požiadať ani 
o lásku ani o peniaze. Všetkým všetko 
opraví, ale svoj život si dať do poriadku 
nedokáže.“ Čr, 85 min., MP-12.

InŠtalatér
17. a 19. 10. o 17.00

Päť príbehov lásky a sexuálneho 
správania, odohrávajúce sa počas 
horúceho madridského leta. Milenecké 
páry objavujú zvláštne a nezvyčajné 
zdroje sexuálneho pôžitku len preto, 
aby obnovili a znovu naštartovali svoju 
vlastnú i vzájomnú vášeň.
Španielsko, erotická komédia, 102 min., 
české titulky, MP-15.

kIkI: PoĎMe na to!
17. a 19. 10. o 19.00 18. 10. o 19.00

otec a jeho šesť detí žijú alternatív-
nym spôsobom života v lese na seve-
rozápade Usa. následkom tragických 
udalostí sú však nútení vydať sa na 
cestu do skutočného sveta. 
Usa, dráma, 118 min., české titulky, 
MP-15.

toto je náŠ sVet

ja, danIel Blake
daniel mal infarkt a ocitne sa vo vyčer-
pávajúcom kolotoči žiadostí o podporné 
dávky od štátu. stretáva slobodnú mat-
ku katie a jej dve deti. daniel a katie sa 
každý po svojom snažia vysporiadať sa  
s príkoriami systému a pritom nestratiť 
zvyšky dôstojnosti. 
VB, 100 min.,titulky, MP-15.

24. 10. pondelok o 19.00

VstUPné

3,50 €

9. - 10. 10. o 19.00

dIeVČa Vo VlakU
rachel každé ráno cestuje vlakom do 
londýna, aby nikto z jej okolia neprišiel 
na to, že prišla o prácu. jej manželstvo 
sa rozpadlo a musela sa presťahovať do 
lacného podnájmu. V jednom z domov pri 
železničnej trati pozoruje šťastný a dokonalý 
pár. jedného dňa v tom dome uvidí niečo 
zvláštne ... 
Usa, thriller, 105 min., slov. titulky, MP-15.

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

Život učiteľa Winfrieda conradiho plynie 
v absolútnej rutine, ktorú mohutný muž 
len občas naruší svojou pubertálnou 
vášňou – drobným žartovným prestro-
jením. Po tom, čo mu zomrie jediný 
verný druh, slepý pes, sa Winfried 
rozhodne venovať  celú pozornosť svojej 
dcére Ines. 
nemecko, české titulky 162 min.,MP-15

Príbeh introvertného mladíka hediho, 
ktorý sa má čoskoro oženiť s pôvabnou 
nevestou, ktorá mu bola pridelená na 
základe rodinného dohovoru. Muž trpiaci 
pod diktátom citovo manipulatívnej, 
matky však vďaka stretnutiu so slobo-
domyseľnou tanečnicou rym postupne 
nachádza odvahu postaviť sa rodinným 
očakávaniam a konvenciám. tunis, Belg., 
fran., 88 min., titulky, MP-15.

zažite opäť historické momenty 
so skupinou Beatles, ktoré 
premenili hudbu na čosi nadčasové 
a absolútne.
100min.,VB/Usa,dokumentárny film, 
české titulky, MP-12.

tonI erdMann hedI

the Beatles
eight days a Week - the touring Years

26. 10. streda o 19.00 27. 10. štvrtok o 19.00

28. 10. o 19.00

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa

dosPelí

4,00 € 3,50 €
ŠtUdentI, dÔchodcoVIa fIlMoVý klUB

Projekt 100
Člen

2,00 € 4,00 €
neČlenstreda - deň 

eUrÓPskeho fIlMU

VstUPné

3,50 €

VstUPné

3,50 €
VstUPné

3,50 €

hĽadá 
sa dorY

26. 10. o 14.00

Pokračovanie kultovej animova-
nej komédie hľadá sa nemo. 
Usa, 111 min., MP-7.

rozPráVka Pre Školské  
klUBY

aj pre verejnosť  
VstUPné

3,50 €

29. 10. o 17.00

loVecká sezÓna 
strachoPUd
Boog nikdy nepatril medzi najodvážnejších 
medveďov. napriek tomu sa spolu so 
svojím najlepším kamošom elliotom 
vydal riešiť monštruóznu záhadu, ktorá 
ohrozuje bezpečnosť všetkých obyvateľov 
timberline.
Usa, animovaný/rodinný/komédia, 84 min., 
prístupný pre všetky vekové kategórie

rozPráVka
sloVenský daBInG

VstUPné

3,00 €

30. 10. o 17.00

Max a katie sú spriaznené duše. keby sa 
katie každý deň na dlhé hodiny nestrácala 
a nenechávala Maxa v ich byte samého, 
bol by Max najspokojnejší pes na svete. 
toto platilo však len do chvíle, kým katie 
nepriviedla domov z útulku chlpaté psie 
monštrum menom Baron a nerozhodla sa, 
že odteraz budú žiť šťastne v trojici.
Usa, animovaná komédia, 90 min., MP.

tajný ŽIVot MaznáČIkoV

VstUPné

3,00 €

21. 10. kino Mier nepremieta


