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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 2017 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

5. 1. o 17.00

Manžel na hodinu je pokračovaním 
úspešnej českej komédie z roku 2014 
Hodinový manžel. Sleduje ďalšie 
osudy štvorice hráčov vodného póla z 
Nymburku, ktorí začali pracovať ako 
hodinoví manželia.  
ČR, 100 min., MP-15.

MANŽEL NA HODINU

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

   LICHOŽRÚTI  
 
 
Malé neviditeľné tvory, ktoré môžu za to, že nám ľuďom z každého páru ponožiek často zostáva len jedna. Ponožkami sa totiž živia! rodinný animovaný, 87 min., MP-7. 

DRŽTE SI PONOŽKY, CHYSTÁ SA  ÚTOK NA VAŠE ZÁSOBY!

13. a 15. 1. o 17.00
VSTUPNé

3,00 €

6. - 8. 1. o 15.00 a 22. 1. o 17.00

OZZY
Ozzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije 
idylickým životom v rodine Martinsovcov. 
Jeho majitelia sa ale musia presunúť za 
pracovnými povinnosťami do Japonska. Má 
to jeden háčik: pes s nimi nesmie cestovať. 
Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho 
dajú do luxusného hotela pre psíkov. Čo 
je vlastne väzenie pre psov? Španielsko, 
animovaná komédia, 91 min.,MP.

FANTASTICKé ZVERY  
A ICH VÝSKYT
Úplne nové čarodejnícke dobrodružstvo, 
ktoré nás vracia do sveta zvláštnych 
bytostí vytvoreného spisovateľkou J. K. 
Rowlingovou 
USA/VB, rodinný, fantaz., 120 min., MP-12.

RODINNÝ FILM
SLOVENSKÝ DABING

DETI, ŠTUDENTI, DÔCHOD.DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €

2. a 4. 1. o 17.00

PRÁZDNINOVé ROZPRÁVKY  
V KINE MIER

2. 1. o 10.00 ANJEL PÁNA 2

3. 1. o 10.00 VAIANA

4. 1. o 10.00 SPIEVAJ

5. 1. o 10.00 TROLLOVIA
VSTUPNé

3,50 €

Mia sníva o tom, že bude slávnou 
herečkou a Sebastian túži po svojom 
vlastnom jazzovom klube. Zatiaľ však 
majú len jeden druhého a sú bláznivo 
zamilovaní. Ich cesta za šťastím ešte 
len začína. 
USA, romantický muzikál,128 min., 
titulky, MP-12.

LA LA LAND
2. a 4. 1. o 19.00

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

Howard je skvelý, kreatívny a 
charizmatický muž. Kedysi miloval 
život, teraz ho nenávidí. Zažije rodinnú 
tragédiu a stiahne sa do ústrania. 
Jeho kamaráti zostavia drastický plán, 
ako ho z ťažkej situácie dostať skôr, 
než stratí úplne všetko.  
USA, romantická dráma, slovenské 
titulky, 128 min., MP-15

COLLATERAL BEAUTY
3. 1. o 19.00

FILMOVÝ KLUB
PROJEKT 100

ČLEN

2,00 € 4,00 €
NEČLEN

Vesmírna loď Avalon putuje vesmírom s 
cieľom - nájsť nový domov piatim tisíckam 
pasažierov hibernujúcich na palube. Po 
poruche systému sa dvaja z nich nečakane 
prebudia o 90 rokov skôr. romantická sci-fi 
dráma, 117 min., titulky, MP-12. 

PASAŽIERI 

VSTUPNé

4,00 € 2D

VSTUPNé

5,00 €

6. 1. o 17.00

5. 1. o 19.00

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
DETI, ŠTUDENTI, DÔCHOD.

ROZPRÁVKA
SLOVENSKÝ DABING

Anjel Petronel je presvedčený, že by si 
zaslúžil lepšie miesto. Jeho večný poku-
šiteľ, čert Uriáš, začne provokovať:Stačí 
odtrhnúť jabĺčko zo stromu Poznania 
a bude vedieť to, čo vie len sám Boh! 
A cesta k uznaniu a lepšiemu miestu 
bude voľná.  
SR/ČR, rodinná rozprávka, 90 min., 

7. - 8. 1. o 17.00  
27. 1. o 14.00

DETI, ŠTUDENTI, DÔCHOD.DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ROZPRÁVKA

SLOVENSKÝ DABING

Rozprávka pre  
ŠKOLSKé  KLUBY  
aj pre verejnosť

VSTUPNé

2,50 €
ANJEL PÁNA 2



Romantická komédia o zamilovanom maliarovi, 
peknom dievčati, žiarlivom vrhačovi nožov, zničenom 
obraze a láske v modrom. ČR, 90 min., MP-15.

USA, dráma, komédia, 109 min, české tit., MP-15.

Veľký návrat agenta a kaskadéra 
v jednej osobe – Xander Cage (Vin 
Diesel) bude opäť neprekonateľne 
silný a zábavný. A pomáhať mu pri tom 
budú aj niektorí prekvapiví 
borci – napríklad futbalista Neymar. 
USA, 105 min | akčný/ thriller, 
MP-15.

MILUJI TĚ MODŘE

PATERSON 

XXX  
NÁVRAT XANDERA CAGEA

30. 1. a .1. 2. o 17.00

31. 1. o 19.00

21. - 22. 1. o 19.00

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!

Výpravná historická dráma o dvojici 
mužov, ktorí majú v rukách budúcnosť 
nórskeho kráľovstva – malého dediča 
trónu, ktorého musí uchrániť pred 
neľútostnými vrahmi. 
Dráma, Nórsko, historický, r. Nils 
Gaup, 2015, titulky, 100 min., MP  12.

POSLEDNÝ KRÁľ
27. 1. o 19.00

26. 1. o 19.00

28. - 29. 1. o 17.00 29. - 30. 1. o 19.00

Surfisti vo frakoch sú späť! Tučniaky 
už zase menia zavedené pravidlá, 
venujú sa surfovaniu a trávia čas na 
pláži. Možno nie úplne všetci, ale cel-
kom iste mladý tučniak Cody, ktorý sa 
vo filme Divoké vlny stal prekvapivým 
šampiónom v surfovaní, sa teraz vracia 
v novej animovanej komédii.
USA, 84 min., MP.

Je rok 1942. Špión britskej rozviedky 
Max sa na misii v Casablanke zami-
luje do francúzskej kolegyne, ktorá je 
podozrivá zo spolupráce s nacistami. 
Max dostane za úlohu podozrenie po-
tvrdiť, či vyvrátiť a prípadne zradkyňu 
potrestať.  
USA, vojnový/romantický/dráma, 
titulky, 125 min., MP-15.

DIVOKé VLNY 2 SPOJENCI

18. 1. o 19.00

Celovečerný časozberný dokumentárny 
film, ktorý zachytáva príbeh jednej z 
najlepších kapiel na svete interpretujú-
cej piesne skupiny The Beatles. Hrajú 
už 20 rokov, pričom sa skupine podarilo 
dvakrát vyhrať medzinárodný Betlefest 
v New Yorku v rokoch 1998 a 2003. 
Réžia: Peter Poch, SR, dokument.

THE BACKwARDS: 
PRÍBEH KOŠICKÝCH CHROBÁKOV

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

VŠETKO ALEBO NIČ
JE TO LEN KONIEC SVETA

Nerozlučnej trojica, Linda, Vanda a Edo, 
každý z nich má svoj príbeh, no spája ich 
vrúcne, oddané priateľstvo. Ich bláznivo 
plynúci život naruší Jakub, ktorý vnesie 
do Lindiných dní plno vášne a prísľubov 
na nový vzťah. SR/ČR, romantická 
komédia, 105 min, MP-15.

Louis je spisovateľ a je smrteľne chorý. 
Po rokoch sa preto rozhodne, že navštívi 
svoju rodinu, aby im oznámil, že zomiera. 
Rodinné stretnutie je plné napätia a há-
dok. Celý film sa odohráva počas jedného 
dňa a je adaptáciou divadelnej hry.  
Kanada, FRAN., francúzsky s českými 
titulkami, 97 min., MP-15.

RISKOVAL. PRUŠOVAL ZÁKONY.  
MENIL PRAVIDLÁ.  
Skutočný príbeh muža, ktorý bol 
stelesnením amerického sna a 
vybudoval najznámejšiu sieť rýchleho 
občerstvenia na svete.  
USA, životopisná dráma, 115 min., 
titulky, MP-12.

Stigu a Ella majú dohodu – stretávajú sa 
každú stredu a ide iba o sex. Stigu je ale 
na rozdiel od Elly tajne zamilovaný, takže 
sa uspokojí aspoň s takýmto vzťahom. 
Všetko funguje, až kým sa spolu neocitnú 
v práci na tom istom projekte – vytvoriť 
reklamu o udržateľných vzťahoch pre 
Združenie za rodinu. 
Fínsko, komédia, 97 min., titulky, MP-15.

24. 1. o 19.00
KRÁľOVNÁ KRISTÍNAZAKLADATEľ IBA SEX
Príbeh úžasnej a  extravagantnej švédskej 
kráľovnej Kristíny, ktorá bola posadená 
ako šesťročná na trón. Bojovala proti 
konzervatívnym silám, ktoré boli proti 
modernizácii Švédska a netolerovali jej 
prebúdzajúcu sa sexualitu.
Životopisná historická dráma, 2015, 
Fínsko, titulky, 106 min., MP 15.

PREHLIADKA ŠKANDINÁVSKEJ 
KINEMATOGRAFIE - SCANDI  

PREHLIADKA ŠKANDINÁVSKEJ 
KINEMATOGRAFIE - SCANDI  

PREHLIADKA ŠKANDINÁVSKEJ 
KINEMATOGRAFIE - SCANDI  

VSTUPNé

3,50 €
VSTUPNé

3,50 €

VSTUPNé

3,50 €

12. - 13. a 15. a 23. 1. o 19.00 
16. a 19. - 20. 1. o 17.00

17. 1. o 19.00

Čo môže spôsobiť mnohonásobná 
porucha osobnosti? Napríklad to, že 
máte v hlave akosi plno. Kevin v sebe 
skrýva 23 rôznych osobností, ktoré 
postupne odhaľuje jeho psychiatrička. 
Ale niekde v hlave sa asi skrýva ešte 
niekto ďalší. Niekto, kto má súvislosť s 
únosom troch dievčat. USA,horor, titulky, 
116 min., MP-15.

ROZPOLTENÍ
19. - 20. 1. o 19.00

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

FILMOVÝ KLUB
PROJEKT 100

ČLEN

2,00 € 4,00 €
NEČLEN

25. 1. o 19.00

Hlavným hrdinom je práve táto 
neuveriteľná stavba, ktorá dodnes 
nebola prekonaná.  
Čína/USA, český dabing, 97 min., MP-1

VEľKÝ ČÍNSKY MÚR

VSTUPNé

4,00 € 2D

VSTUPNé

5,00 €

7. a 9. 1. o 19.00

6. a 8. 1. o 19.00

10. 1. o 19.00

Otec a jeho šesť detí žijú alternatívnym 
spôsobom života v lese na severozápade 
USA. Následkom tragických udalostí 
sú však nútení vydať sa na cestu do 
skutočného sveta. 
USA, dráma, 118 min., české titulky, MP-15.
Milí diváci ak si pri tomto filme kúpite 
preukaz do Filmového klubu za 5 €, ktorý Vám 
platí celý rok na  celom Slovensku, lístok do 
kina máte zdarma.

TOTO JE NÁŠ SVET

FILMOVÝ KLUB
PROJEKT 100

FILMOVÝ KLUB
PROJEKT 100

ČLEN

2,00 € 4,00 €
NEČLEN

ČLEN

2,00 € 4,00 €
NEČLEN

11. 1. o 19.00
KAMENE BOLESTI
Romantický príbeh ženy Gabrielle, 
ktorá hľadala vášeň lásku, inšpirova-
ný románom talianskej spisovateľky 
Mileny Agus. Film boluvedený v 
hlavnej súťaži MFF v Cannes v 
roku 2016.  
Francúzsko, romantická dráma, české 
titulky, 116 min., MP-15.

STREDA - DEŇ 
EURÓPSKEHO FILMU

STREDA - DEŇ 
EURÓPSKEHO FILMU

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIADOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

21. 1. o 17.00

Podnikavý chlapík Buster Moon má 
poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré 
zdedil po otcovi. Všetko staví na jednu 
kartu - na talentovú spevácku súťaž, 
akú svet ešte nevidel. A rovnako ako je 
pestré zloženie zvieracích súťažiacich, 
je pestrý aj repertoár, ktorý sa rozpína 
od Franka Sinatru až po Lady Gaga.
USA, animovaná komédia, 110min., MP.

SPIEVAJ

DETI, ŠTUDENTI, DÔCHOD.DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ROZPRÁVKA

SLOVENSKÝ DABING

Anna už svoje hľadanie dokonalého partnera, 
vyhovujúceho jej usporiadanému životnému 
štýlu vzdala. Rozhodla sa preto pre umelé 
oplodnenie starostlivo vybraným darcom 
spermií. Až neskôr si však uvedomila, že 
dieťa môže zdediť aj nie úplne lichotivé 
vlastnosti otca.
Dánsko,  komédia, 102 min., titulky, MP-15.

TAKMER DOKONALÝ
28. 1. o 19.00

PREHLIADKA ŠKANDINÁVSKEJ 
KINEMATOGRAFIE - SCANDI  

VSTUPNé

3,50 €

RESIDENT  EVIL: 
POSLEDNÁ  KAPITOLA
Alice prežila kľúčový boj s nemŕtvymi a teraz 
sa vracia na miesto, kde všetko začalo. USA, 
akčný horor, titulky, 106 min., MP-15.

VSTUPNé

4,00 € 2D

VSTUPNé

5,00 €

27. 1. o 17.00

26. 1. o 17.00

DETI, ŠTUDENTI, DÔCHOD.DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
DETI, ŠTUDENTI, DÔCHOD.DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €

FILMOVÝ KLUB
PROJEKT 100 ČLEN

2,00 € 4,00 €
NEČLEN


