
Keď teenager pocíti náboženské volanie, 
netuší, že je to prvý krok, ktorý ho prive-
die až do Vatikánu, kde sa stane hlavou 
katolíckej cirkvi. Argentína / Španielsko 
/ Taliansko,životopisná dráma, slovenské 
titulky, 124 min., MP-12.

PÁPEŽ FRANTIŠEK: 
MODLITE SA ZA MŇA

3. 5. o 19.00 
25. 5. o 19.00

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

Máj

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 5 € 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

1. 5. o 16.30 a 19.00

Koncert.

KÁNDRÁČOVCI
KÁNDRÁČOVCI

VSTUPNé

?,00 €

PROGRAM KINA MIER

PIRÁTI KARIbIKU: SALAZAROVA POMSTA Fantastické dobrodružstvo Jacka Sparrowa, v ktorom musí bojovať proti najstrašnejšiemu a najzákernejšiemu nepriateľovi, akému kedy čelil – kapitánovi Salazarovi.  USA, dobrodružný, akčný, 135 min., MP-12.

27. a 29. 5. o 19.00VSTUPNé
4,00 €

2D

26. a 28. 5. o 19.00VSTUPNé
5,00 €

2. 5. o 19.00

Vitajte v najskazenejšom bare v 
belgicku. Príbeh o eufórii, vzostupe 
a páde. Energiou pulzujúci a skvelou 
hudbou nabitý film belgica je príbe-
hom dvoch bratov.
belgicko / Francúzsko, dráma, 
holandsky s českými titulkami,  
126 min., MP-15.

bELGICA

FILMOVÝ KLUb ČLEN

2,00 € 4,00 €
NEČLEN

3. a 8. 5. o 17.00 
17. 5. o 17.00

Príbeh začiatku šialeného priateľstva, 
ktoré ich navždy zmení. Cuky je 
neuznaná video bloggerka s túžbou 
po sláve, Luky zas celebrita na výslní, 
ktorá má všetko, čo by si človek mohol 
priať. Okrem jedinej jednej veci lásky. 
SK, 100 min., MP.

CUKY LUKY FILM

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIASTREDA - DEŇ 

EURÓPSKEHO FILMU
Mack príde o dcérku. V stave hlbokého 
zúfalstva dostáva list, v ktorom ho boh 
pozýva na stretnutie. Mackov hlboký žiaľ je 
konfrontovaný s večnosťou a on zrazu prežité 
utrpenie vníma úplne inak. USA, dobrodružná 
dráma, 132 min., titulky, MP-12.

CHATRČ

4. 5. o 19.00 a 5. 5. o 16.30 
7. - 8. 5. o 19.00 
22. 5. o 17.00

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

Star Lord, a partia jeho excentrických 
priateľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie 
končiny vesmíru, aby opäť zachránili 
Galaxiu. USA, akčný, 137 min., slovenské 
titulky, MP-12.

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2

5. 5. o 19.00

6. 5. o 19.00

VSTUPNé

VSTUPNé

5,00 €

4,00 € 2D



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!
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!

Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky 
amatérsky šampión v boxe, sa chystá 
na životný zápas o titul majstra sveta. 
Skromný bojovník je náhle celebritou, 
celá krajina žije prostredníctvom 
športovca sen o veľkom víťazstve.  
Fínsko / Švédsko / Nemecko, fínsky, 
anglicky s českými titulkami,  
životopisný, 92 min., MP-15.

OLLI MÄKI
23. 5. o 19.00DEEP:  

DObRODRUŽSTVO POD HLADINOU 

ČLEN

2,00 € 4,00 €
NEČLEN

ČLEN

2,00 € 4,00 €
NEČLEN

30. 5. o 19.00

Skrytá v metroch hodvábu, ruky 
predĺžené dlhými drevenými tyčami, 
Loïe znovu objavuje svoje telo na 
javisku a uchvacuje publikum každý 
večer o trochu viac svojim revoluč-
ným Serpentínovým tancom. 
Francúzsko / belgicko / ČR, 
životopisný, francúzsky s českými 
titulkami, 92 min., MP-15.

TANEČNICA

18. - 19. 5. o 19.00

Posádka vesmírnej lode Covenant 
smeruje na vzdialenú planétu na 
druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť 
neobjaveným rajom. V skutočnosti ale 
skrýva nebezpečenstvo, ktoré si nikto  
z členov posádky nedokázal predstaviť. 
USA, akčný, sci-fi, horror, 105min., 
titulky. MP-15.

VOTRELEC: COVENANT

6. - 7. 5. o 15.30 
14. 5. o 17.00
ŠMOLKOVIA: 
ZAbUDNUTÁ DEDINKA
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka 
spolu s Mudrošom, babrošom  
a Silákom vydáva na dobrodružnú 
výpravu a náhodou objavia najväčšie 
tajomstvo v dejinách Šmolkov.  
USA, 87min., MP.

11. - 13. 5. o 19.00

Luci je poslaná do internátnej školy 
pre problémovú mládež. bola obvinená 
z podpaľačstva, počas ktorého zomrel 
mladý chlapec. V škole stretáva záhad-
ného Daniela, ktorí s ňou ale nechce 
mať nič spoločné a až podozrivo sa jej 
vyhýba. USA, Romantický/ fantasy,  
91 min., české titulky, MP-12.

PÁD

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

Podľa štatistík každý rušňovodič 
v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne 
usmrtí 15 až 20 ľudí. Neslávny rekord 
drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. 
Rušňovodičom sa stal rovnako ako jeho 
otec a dedo a na prahu dôchodku pre-
dáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi 
Simovi. Srbsko/Chorvátsko, 85 min., 
čierna komédia, české titulky, MP-15.

DENNÍK RUŠŇOVODIČA
10. 5. o 19.00

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

STREDA - DEŇ 
EURÓPSKEHO FILMU

STREDA - DEŇ 
EURÓPSKEHO FILMU

24. 5. o 17.00

31. 5. o 19.00

PUTOVANIE TUČNIAKOV: 
VOLANIE OCEÁNU

POLINA

Príbeh malého tučniaka, chystajúceho sa 
na svoju prvú cestu k moru, nás privádza 
do ľadového kráľovstva vzdialenej Antark-
tídy. Tak, ako každý tučniak i náš hrdina 
počúva tajomné volanie, ktoré ho láka na 
ďalekú púť do neznáma. Francúzsko, 82 
min., český dabing, dokumentárny film.

Polina sa už v útlom veku stala žiačkou 
učiteľa klasického tanca a prísneho 
perfekcionistu profesora bojinského. 
Už od začiatku ju smeruje na dráhu 
klasickej ruskej baletky. Tá je na naj-
lepšej ceste stať sa členkou baletného 
súboru prestížneho moskovského 
Veľkého divadla. Francúzsko/USA, 
titulky, 112 min., MP-15. 

Felicia musí zabojovať ako nikdy 
predtým, prekonať samu seba a poučiť 
sa z vlastných chýb, aby si splnila svoj 
najväčší sen - stať sa primabalerínou  
v Parížskej opere. Francúzsko, rodinný, 
animovaný, 89 min., MP.

10. 5. o 14.00

bALERÍNA

VSTUPNé

2,50 €
ROZPRÁVKA  

SLOVENSKÝ DAbING

PRE ŠKOLSKé KLUbY 
AJ PRE VEREJNOSŤ

DETI, ŠTUDENTI, DÔCHOD.DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ROZPRÁVKA  

SLOVENSKÝ DAbING

Režisér Jiří Chlumský (Dvojníci, 
Martin a Venuše) nakrútil slnečnú, 
hravú komédiu pre celú rodinu. 
Herecké obsadenie filmu je plné 
zvučných mien.  
ČR, komédia, 84 min., MP-12.

ŠPUNTI NA VODE

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

LADY MACbETH

17. 5. o 19.00 
20. - 21. 5. o 19.00

Lady Macbeth nás privádza na domnelo 
pokojný anglický vidiek roku 1865. 
Katherine stojí pred oltárom vedľa 
Alexandera, svojho budúceho manžela, 
postaršieho veľkostatkára, ktorého ne-
miluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. 
Veľká británia, dráma, anglicky  
s českými titulkami, 89 min., MP-15.

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

6. - 7. 5. o 17.00

bAbY ŠéF
baby šéf je v skutočnosti veľký boss. 
Navonok síce pôsobí ako milé bábätko, 
ale vo svojom vnútri je to skúsený 
biznismen posadnutý obchodnými 
úspechmi. 
USA, animovaná rodinná komédia, 
97 min., MP.

8. 5. o 15.30 
13. 5. o  17.00

DETI, ŠTUDENTI, DÔCHOD.DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ROZPRÁVKA  

SLOVENSKÝ DAbING

Podľa štatistík každý rušňovodič 
v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne 
usmrtí 15 až 20 ľudí. Neslávny rekord 
drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. 
Rušňovodičom sa stal rovnako ako jeho 
otec a dedo a na prahu dôchodku pre-
dáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi 
Simovi. Srbsko/Chorvátsko, 85 min., 
čierna komédia, české titulky, MP-15.

DENNÍK RUŠŇOVODIČA
9. 5. o 19.00

ČLEN

2,00 € 4,00 €
NEČLENFILMOVÝ KLUb

Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci 
mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo 
neho a dáva im to aj zreteľne najavo. 
bývalý predseda družstva vlastníkov, 
ktorému nedávno zomrela milovaná 
manželka Sonja, teraz terorizuje susedov 
ako samozvaný strážca poriadku. 
Švédsko, dráma / komédia , švédsky  
s českými titulkami, 116 min., MP-15. 

MUŽ MENOM OWE
16. 5. o 19.00

ČLEN

2,00 € 4,00 €
NEČLENFILMOVÝ KLUb

FILMOVÝ KLUb

FILMOVÝ KLUb

Nerozlučná trojica Linda, Vanda a Edo, 
kde každý z nich je iný, 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.

10. 5. o 17.00

VŠETKO ALEbO NIČ

VSTUPNé

3,00 €
STREDA - DEŇ 

EURÓPSKEHO FILMU

Guy Ritchie  prináša svoj originálny 
pohľad na klasickú legendu o kráľovi 
Artušovi a čarovnom meči.  
USA, akčný, fantazijný, dráma, 
slovenské titulky, 126 min., MP-12.

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 

14. 5. o 19.00

15. 5. o 19.00

2D

DOSPELÍ

5,00 € 4,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

ROZPRÁVKA  
SLOVENSKÝ DAbING

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA

ÚNOS 
Predseda nemá čo oslavovať. 
Prezident, ktorému Predseda vyšliapal 
chodník k funkcii, odmietne vymenovať 
jeho šikovného Chalaniska za ministra. 
Prezident sa stane nepohodlným. Ako ho 
prinútiť počúvať, čo chce Predseda?  
SR, thriller, 95 min., originálna verzia, 
MN-15.

24. 5. o 19.00

VSTUPNé

3,00 €

27. 5. o 17.00

20. - 21. a 28. 5. o 17.00

2D

DOSPELÍ

5,00 € 4,50 €
DETI, ŠTUDENTI, DÔCHOD.

DOSPELÍ

4,00 € 3,50 €
DETI, ŠTUDENTI, DÔCHOD.

Príbeh malej chobotničky Deep. 
Španielsko, animovaná rodinná 
komédia, 92 min.


