
23. 9. 2020 (streda) o 18.00 h, Dom kultúry Mier, MILENEC
Brilantná komédia vtipným spôsobom prevedie diváka svetom plným nástrah, ktoré čakajú na muža po 22 ročnom 
manželstve. Objektom jeho túžob sa stávajú tri atraktívne ženy.
Účinkujú: Karin Haydu, Natália Puklušová, Dominika Žiaranová, Martin Mňahončák.
Réžia: Soňa Ferancová                                                                                                                                      Vstupné: 17 €

27. 9. 2020 (nedeľa) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty,                                                                                  

MILAN PAĽA - husle & LADISLAV FANČOVIČ – klavír
Komorný koncert. Dvaja umelci, ktorí sú najvýraznejšie postavy dnešnej hudobnej scény a radia sa medzi elitu interprétov
mladej generácie. V programe zaznie Sonáta pre husle a klavír OP, 134 – D. Šostakoviča, Béla Bartók – Sonáta pre husle 
a klavír č. 2 Sz.76.

Pripravujeme: 3. 10. 2020 (sobota) o 16.00 h, Dom kultúry Mier, HANIČKA A MURKO
Veselé pesničkovo - divadelné vystúpenie obľúbenej bábkovej dvojice pre malé deti. Haničku a Murka poznáte 
aj z detskej televízie JOJKO a z YouTube.                                                                                                          Vstupné: 6 €
                                                                                                                                                                         
5. 10. 2020 (pondelok) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty         

XXV. MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL MUSICA NOBILIS
JIŘÍ LÁBUS, VILMA CIBULKOVÁ, VILÉM UDATNÝ – recitácia
KOMORNÝ SÚBOR BAROCCO SEMPRE GIOVANE
JÁN SOUČEK – hoboj * GUSTÁV BELÁČEK – basbarytón
Program: Johann Sebastian Bach: Kantáta Ich habe genug  BWV 82; Arnošt Lustig: Kantáta Tanec šialených. 
Réžia: Eva Lustigová                                                                                Vstupné: 10 €, deti - 5 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
DK Mier – 053/442 87 66, Reduta – 053/442 32 49, Turisticko informačné centrum – 053/442 82 92, Ticketportal

KINO MIER    /   MKC
FILMOVÝ KLUB MKC - Milí priaznivci filmového klubu, 
ponúkame Vám možnosť zakúpiť si nový členský preukaz, 
ktorý Vám platí celý rok 2020 na celom Slovensku, stojí 5 € 
a na každý klubový film máte zľavu. 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.

V kine MIER budú zabezpečené všetky hygienické a bezpečnostné pokyny!

1. 9. (utorok) – 2. 9. (streda) kino Mier nepremieta

LETNÍ REBELI (každý divák dostane pexeso k filmu)     ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
3. 9. (štvrtok) o 17.00 / Vstupné: 4,50 €, 2D                                                                                                                           
Film pre deti a ich rodičov. Film Letní rebeli je príbehom 11 - ročného chlapca Jonáša inšpirovaný zážitkami, ktorým 
môže čeliť každé dospievajúce dieťa. Jazdy v dodávke s dedkom, splavovanie priezračných riek na Slovensku, akčnosť 
a zábava. 
SK / NEM., detský, dobrodružný, MP - 7, 90 min.

HAVEL
3. 9. (štvrtok) o 19.00 / Vstupné: 4,50 €, 2D
Búrlivý osobný život, boj za pravdu a správnu vec, prenasledovanie, väzenie, ale aj milostné aféry a pochybnosti o sebe 
samom. V centre Havlovho života však stojí atypický, no silný vzťah s manželkou. 
CZ, dráma / komédia / životopisný, česká verzia, MP – 12, 100 min.

AFTER: SĽUB (After We Collided)
4. 9. (piatok) o 17.00 / Vstupné: 5 € študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
Osudová láska Tessy a Hardina prejde divokým vývojom i zradou a čaká ju naozajstná skúška ohňom. Po nečakanom 
odhalení už ich život a vzťah nebude nikdy taký ako predtým. USA, romantický, české titulky, MP - 15, 105 min.

TENET
4. 9. (piatok) – 5. 9. (sobota) o 19.00 / Vstupné: 5 € študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
Nový film režiséra Ch. Nolana prináša akčný príbeh zo sveta medzinárodnej špionáže. 
USA, akčný / dobrodružný, titulky, MP – 12, 150 min.

TROLLOVIA: SVETOVÉ TURNÉ                                                ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
5. 9. (sobota) o 17.00 / Vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
Pokračovanie rozprávky odhalí, že Popoví Trolovia nie sú jediní obyvatelia planéty, ale žijú na nej aj ďalšie kmene. 
Zoznámime sa s Techno Trolmi, Country Trolmi a dokonca s Trolomi Rockovými! 
USA, animovaná komédia, dabing, MP, 91 min.

VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO MALEJ PANDY                   ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
6. 9. (nedeľa) o 17.00 / Vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
Veľký hnedý medveď Brum Brum si žije pokojný život, až kým mu jedného dňa popletený bocian nedoručí omylom 
zvláštnu zásielku - malú pandu. Nezostáva mu nič iné, len nájsť pande správny domov. 
RU / USA, animovaná rozprávka, dabing, MP, 84 min.

AFTER: SĽUB (After We Collided)
6. 9. (nedeľa) – 7. 9. (pondelok) o 19.00 / Vstupné: 5 € študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
Osudová láska Tessy a Hardina prejde divokým vývojom i zradou a čaká ju naozajstná skúška ohňom. Po nečakanom 
odhalení už ich život a vzťah nebude nikdy taký ako predtým. 
USA, romantický, české titulky, MP – 15, 105 min. 

FATIMA
7. 9. (pondelok) o 17.00 / Vstupné: 5 € študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
Desaťročná pastierka Lucia so sesternicou a bratrancom ohlásia, že sa im vo Fatime zjavila Panna Mária. Inšpirujú tisíce 
veriacich, no musia bojovať s nedôverou skeptikov. Zjavenie zmení ich životy... 
USA / Portugalsko, historická dráma, titulky, MP – 12, 113 min.

SALTO JE KRÁĽ                                                                                                    FILMOVÝ KLUB
8. 9. (utorok) o 19.00 / Vstupné: členovia a ZŤP: 3 €, nečlenovia: 4,50 €, 2D
Zlaňovanie najvyšších vodopádov našej planéty je výzvou pre skupinku kamarátov. Nový film Pavla Barabáša ukáže, 
či sa im podarí zlaniť aj najvyšší vodopád sveta. 
SK, dokumentárny, slovenská verzia, MP – 12, 80 min. 

9. 9. (streda) kino MIER nepremieta

LÁSKA V TOSKÁNSKU (Made in Italy)                          ŠTVRTOK – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
10. 9. (štvrtok) o 19.00 / Vstupné: 4,50 €, 2D
Romantická komédia s vôňou Toskánska, v ktorej sa Liam Neeson ako londýnsky umelec vracia spolu s dospelým synom 
do Talianska, aby predali svoj niekdajší rodinný dom. Čakajú tu na nich prekvapivo náročné opravy starej kamennej vily, 
veľa slnka, vína, pravé špagety a jedna krásna Talianka – sympatická majiteľka miestnej reštaurácie... 
TAL. / VB, romantická komédia, MP - 15, 100 min.

LETNÍ REBELI (každý divák dostane pexeso k filmu) 
11. 9. (piatok) o 17.00 / Vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
Film pre deti a ich rodičov...
SK / NEM., detský, dobrodružný, MP - 7, 90 min.

ŽENSKÁ POMSTA
11. 9. (piatok), 12. 9. (sobota), 13.9. (nedeľa) o 19.00 / Vstupné: 5 € študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
V novej českej komédii režiséra Dušana Rapoša stvárnili tri hlavné role Jana Paulová, Mahulena Bočanová a Eva 
Vejmělková. Komédia rozpráva príbeh o podvedených ženách, ktoré spojí pomsta neverným manželom...
ČR, MP – 15, 88 min. 

HURÁ DO DŽUNGLE                                                             ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
12. 9. (sobota) o 17.00 / Vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
Keď do hlbokej džungle zavíta návšteva z vesmíru, zvieratká sú nadšené, pretože im priniesla schopnosť rozprávať. 
Prečo však mimozemská návšteva skutočne prišla? 
GB, animovaný / rodinný, MP, 84 min.

PINOCCHIO                                                                             ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
13. 9. (nedeľa) o 17.00 / Vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
Rezbár Geppetto vychováva oživenú bábku Pinocchia ako vlastného syna. Pinocchio však nie je úplne najvzornejší 
chlapec a nechá sa ľahko zviesť k darebáctvam, vďaka ktorým prežíva veľké množstvo rôznych dobrodružstiev. 
TAL., MP, 120 min

HAVEL
14. 9. (pondelok) o 19.00 / Vstupné: 5 € študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
Búrlivý osobný život, boj za pravdu a správnu vec, prenasledovanie, väzenie, ale aj milostné aféry a pochybnosti o sebe 
samom. V centre Havlovho života však stojí atypický, no silný vzťah s manželkou. 
CZ, dráma / komédia / životopisný, česká verzia, MP – 12, 100 min.

15. 9. (utorok) - 16. 9. (streda) kino MIER nepremieta

ŠARLATÁN                                                                ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
17. 9. (štvrtok) o 19.00 / Vstupné: 4,50 €
Príbeh je inšpirovaný skutočnými osudmi liečiteľa Jana Mikoláška, na ktorého sa v priebehu niekoľkých desaťročí 
obracali s prosbou o pomoc státisíce ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev vrátane najvýznamnejších osobností 
politického a kultúrneho života...
CZ / SK, životopisný / dráma / historický, česká verzia, MP – 12, 118 min.

AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU (War with Grandpa)
18. 9. (piatok), 19. 9. (sobota), 20. 9. (nedeľa) o 19.00 / Vstupné: 5 € študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
Rodinná komédia podľa oceňovaného knižného bestselleru, USA, český dabing, MP - 12, 100 min. 

PINOCCHIO                                                                ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
19. 9. (sobota) o 17.00 / Vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
Rezbár Geppetto vychováva oživenú bábku Pinocchia ako vlastného syna...
TAL., MP, 120 min.

TROLLOVIA: SVETOVÉ TURNÉ                                       ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
20. 9. (nedeľa) o 17.00 / Vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
USA, animovaná komédia, dabing, MP, 91 min.

ŠŤASTIE JE KRÁSNA VEC                                                   AKCIA PRE SENIOROV + TOMBOLA
21. 9. (pondelok) o 17.00 / Vstupné: 3 €, 2D
Čenda s Janou sú nezamestnaní a všade majú dlhy. Všetko zmení farárom požehnaný tiket do lotérie. Výhra 176 miliónov 
korún im otvára dvere do veľkého sveta neobmedzených možností... 
CZ, komédia, česká verzia, MP – 15, 99 min. 

FATIMA
21. 9. (pondelok) o 19.00 / Vstupné: 5 € študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
Desaťročná pastierka Lucia so sesternicou a bratrancom ohlásia, že sa im vo Fatime zjavila Panna Mária.USA / 
Portugalsko, historická dráma, titulky, MP – 12, 113 min.

KÝM SA SKONČÍ LETO (Babyteeth) + Poetika Anima                                           FILMOVÝ KLUB
22. 9. (utorok) o 19.00 / Vstupné: členovia a ZŤP: 3 €, nečlenovia: 4,50 €, 2D
Milla trpí nevyliečiteľnou chorobou. Prvá láska v nej však prebudí novú chuť do života. Film, ktorý napriek vážnej téme 
prináša krásne a nezabudnuteľné chvíle, sa stal diváckym hitom MFF v Benátkach. 
AUSTR., dráma / komédia, titulky, 120 min., MP-15

23. 9. (streda) o 18.00 / Vstupné: 17 €, MILENEC - brilantná divadelná komédia.

HAVEL                                                                                   ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
24. 9. (štvrtok) o 19.00 / Vstupné: 4,50 €, 2D
CZ, dráma / komédia / životopisný, česká verzia, MP – 12, 100 min.

MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE PESNIČKY                          ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
25. 9. (piatok), 26. 9. (sobota), 27. 9. (nedeľa) o 17.00 / Vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D 
Okúzľujúce animované príbehy nerozlučnej dvojice, ktorá si získala srdcia detí aj dospelých na celkom svete. 
Rusko, animovaný rodinný, 90 min.

BÁBOVKY
25. 9. (piatok), 26. 9. (sobota), 27. 9. (nedeľa) o 19.00 / Vstupné: 5 € študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D  
Film Bábovky nakrútený podľa knižného bestselleru spisovateľky Radky Třeštíkovej rozpráva o tom, že všetci sme 
navzájom prepojení a vďaka tomu aj malé veci dokážu niekedy pohnúť svetom. 
ČR, komédia / dráma, 97 min.

ŽENSKÁ POMSTA
28. 9. (pondelok) o 17.00 / Vstupné: 5 € študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €, 2D
V novej českej komédii režiséra Dušana Rapoša stvárnili tri hlavné role Jana Paulová, Mahulena Bočanová a Eva 
Vejmělková. Komédia rozpráva príbeh o podvedených ženách, ktoré spojí pomsta neverným manželom...
ČR, komédia, MP – 15, 88 min.

STAŘÍCI                                                                                                                   FILMOVÝ KLUB
29. 9. (utorok) o 19.00 / Vstupné: členovia a ZŤP: 3 €, nečlenovia: 4,50 €, 2D
Dvaja bývalí politickí väzni vo vyššom veku sa vydávajú v obytnom aute naprieč republikou. Ich cieľom je vypátrať 
a zabiť komunistického prokurátora z 50. rokov, ktorý nikdy nebol za svoje činy oficiálne potrestaný. 
Ceny českej filmovej kritiky: Najlepší film, najlepšia réžia, najlepší herec (Jiří Schmitzer). 
ČR / SK, dráma, MP – 15, 85 min.

30. 9. (streda) kino MIER nepremieta
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