leden 19

č
60 kp
vstu

bio senior
Kino Aero

Bio Oko

Kino Světozor

týden 1+2+3

01
01
02
03
03
04
07
07
08
08
09
10
10
11
14
14
15
15
16
17
17
18

týden 4+5

projekce v kině Aero není
projekce v Biu Oko není

Já, Maria Callas
středa | 13:00 | Světozor

3 dny v Quiberonu
čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

První člověk
čtvrtek | 13:30 | Aero

Dívka

pátek | 13:00 | Světozor

3 dny v Quiberonu
pondělí | 13:00 | Světozor

Bohemian Rhapsody
pondělí | 13:00 | Bio Oko

Soumrak

úterý | 10:00 | Aero

Toman

úterý | 13:00 | Bio Oko

Roma

středa | 13:00 | Světozor

Zloději

čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Hovory s TGM
čtvrtek | 13:30 | Aero

Beautiful Boy
pátek | 13:00 | Světozor

Bohemian Rhapsody
pondělí | 13:00 | Světozor

21
21
22
22
23
24
24
25
28
28
29
29
30
31
31

Zjevení

pondělí | 13:00 | Světozor

Oni a Silvio

pondělí | 13:00 | Bio Oko

Roma

úterý | 10:00 | Aero

Vdovy

úterý | 13:00 | Bio Oko

Beautiful Boy

středa | 13:00 | Světozor

Chvilky

čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Zloději

čtvrtek | 13:30 | Aero

Roma

pátek | 13:00 | Světozor

Utop se, nebo plav
pondělí | 13:00 | Světozor

Bohemian Rhapsody
pondělí | 13:00 | Bio Oko

Vdovy

úterý | 10:00 | Aero

Cena za štěstí
úterý | 13:00 | Bio Oko

A dýchejte klidně
středa | 13:00 | Světozor

Soumrak

čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Bohemian Rhapsody
čtvrtek | 13:30 | Aero

Beautiful Boy

pondělí | 13:00 | Bio Oko

3 dny v Quiberonu
úterý | 10:00 | Aero

Roma

úterý | 13:00 | Bio Oko

Oni a Silvio

středa | 13:00 | Světozor

Utop se, nebo plav
čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Balón

čtvrtek | 13:30 | Aero

Utop se, nebo plav
pátek | 13:00 | Světozor

Co je bio senior?
Bio Senior nabízí v dopoledních
a odpoledních časech aktuální
filmové novinky, vybrané s
ohledem na starší věkovou
kategorii. Jednotné vstupné 60
Kč platí pro všechny návštěvníky
bez rozdílu.
Kina Aero, Světozor a Bio Oko
poskytují seniorskou slevu také
na všechny běžné filmové
projekce.

Kino Aero

Kino Světozor

Bio Oko

Biskupcova 31, Praha 3

Vodičkova 41, Praha 1

Františka Křížka 15, Praha 7

Rezervace vstupenek
(Po–Pá 10–17)
+420 608 330 088

Rezervace vstupenek
(Po–Pá 10–17)
+420 608 330 088

Rezervace vstupenek
(Po–Pá 10–17)
+420 608 330 088

Pokladna kina
(Po-Čt 17–21, Pá 17–22:45,
So 11:30–22:45, Ne 13:30–21)
+420 271 771 349

Pokladna kina
(Po–Pá 12:30–21, So–Ne 10:30–21)
+420 224 946 824

Pokladna kina
Pokladna otvírá vždy hodinu
před začátkem prvního
promítání a zavírá se půl
hodiny po začátku posledního.
+420 233 382 606
pokladna@biooko.net

www.kinoaero.cz

www.kinosvetozor.cz

www.biooko.net

Aero, Světozor a Bio Oko jsou spřátelená pražská kina, kterým není lhostejné, jaké filmy promítají,
a rádi pečují o náročnějšího diváka. Děkujeme těm, kdo nás v této snaze podporují.

3

3 dny v Quiberonu • Bio Oko 3. 1., Světozor 7. 1., Aero 15. 1. • 115 min | (R) Emily Atef | titulky

A

A dýchejte klidně • Světozor 30. 1. • 95 min | (R) Ísold Uggadóttir | titulky
Svobodná matka Lára se vyléčila z drogové závislosti a bojuje s tíživou životní situací. Zoufalá Adja se
nelegálně snaží dostat přes Island za dcerou do Kanady. Obě se setkají u pasové kontroly a zprvu vůbec
netuší, jak důležité role pro sebe navzájem budou hrát...

B

Balón • Aero 17. 1. • 120 min | (R) Michael Herbig | titulky
Rozdělené Německo v čase vrcholící studené války, rok 1979. Dvě východoněmecké rodiny toužící po
svobodě sestaví horkovzdušný balón s plánem přeletu na Západ. Balón však těsně před hranicí havaruje.
Tajná policie Stasi je jim na stopě. Stihnou rodiny postavit druhý balón?

Hvězdná Romy Schneider přijíždí do francouzského letoviska jako zlomená žena, herečka na soumraku
kariéry, matka, která se marně snaží navázat vztah k vlastnímu dítěti, osobnost výrazně rozkolísaná sklony
k alkoholismu a depresím. A to ji čeká i rozsáhlé interview...

Beautiful Boy • Světozor 11. 1., Bio Oko 14. 1., Světozor 23. 1. • 112 min | (R) Felix van Groeningen | titulky
Rodiči milovaný, talentovaný a krásný puberťák Nic je závislý na drogách. Jak ho zachránit? V emotivním
snímku podle skutečných událostí se vlídný otec snaží pochopit drogový konec svého syna. Kde udělal jako
rodič chybu? Je přílišná péče horší než absolutní liberálnost?
Bohemian Rhapsody • Bio Oko 7. 1., Světozor 14. 1., Bio Oko 28. 1., Aero 31. 1. • 134 min | (R) Bryan Singer | titulky

Příběh skupiny Queen a hlavně Freddieho Mercuryho, jenž svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným
předsudkům, začíná hvězdným startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí jedním z nejlepších
rockových vystoupení všech dob na Live Aid v roce 1985.

C

Cena za štěstí • Bio Oko 29. 1. | (R) Olga Dabrowská

D

Dívka • Světozor 4. 1. • 105 min | (R) Lukas Dhont | titulky

H

Hovory s TGM • Aero 10. 1. • 80 min | (R) Jakub Červenka

CH

J

Propletenec rodičů, jejich dětí a partnerů nabízí příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a
pokoušejí se ji znovu najít. Zároveň tuší, že budou muset leccos obětovat. Jejich osudy se kříží, střetávají a
ukazují, jak plyne obyčejný život každého z nás.

16letá Lara žije pouze s otcem a malým bratrem. Snu stát se špičkovou baletkou obětuje vše. Kromě náročného
studia se ale Lara pokouší vyhrát ještě jeden obtížný boj – již od dětství ví, že se narodila do špatného těla.
Je však na definitivní změnu pohlaví připravena?
Dva pilíře československé demokracie se scházejí nad dokončenou knihou rozhovorů. Karel Čapek a Tomáš
Garrigue Masaryk. Prezidentova dcera zakazuje svému otci knihu vydat. Proč? Vzrušená debata dvou
velikánů, vycházkové hole a oceán slov hodných tesání do kamene.

Chvilky • Bio Oko 24. 1. • 93 min | (R) Beata Parkanová
Mladá žena Anežka a její život patří celé rodině, jen ne jí samotné. Vždy ohleduplná snaží se pomáhat všem
blízkým a dostát slibům, které jim dala. Musí se ale také naučit nastavit vlastní hranice a projevit své touhy
a přání, aby neztratila to nejdůležitější: sebe samu.
Já, Maria Callas • Světozor 2. 1. • 113 min | (R) Tom Volf | titulky

40 let po své smrti vypráví nejslavnější operní pěvkyně všech dob Maria Callas svůj příběh, a to vlastními
slovy. Dokument o řecko-americké operní ikoně je důmyslně složen z archivních záběrů, fotografií, nahrávek,
osobní korespondence i vzácných zákulisních scén.

O

Oni a Silvio • Světozor 16. 1., Bio Oko 21. 1. • 150 min | (R) Paolo Sorrentino | titulky

P

První člověk • Aero 3. 1. • 138 min | (R) Damien Chazelle | titulky

R

Roma • Světozor 9. 1., Bio Oko 15. 1., Aero 22. 1., Světozor 25. 1. • 135 min | (R) Alfonso Cuarón | titulky
Na příběhu dívky Cleo, jež pracuje v domácnosti středostavovské rodiny ve čtvrti Roma v Mexico City,
vytváří režisér velkolepou a dechberoucí fresku o vlastním dětství, živý a procítěný portrét domácích konfliktů
a společenské hierarchie v politickém chaosu 70. let.

S

Soumrak • Aero 8. 1., Bio OKO, 31.1. • 144 min | (R) László Nemes | titulky
Budapešť na počátku 20. století. Drama sleduje dvacetiletou Irisz Leiter, která přijíždí do maďarského hlavního
města poté, co strávila dospívání v sirotčinci. Zde v metropoli je náhle konfrontována s vlastní minulostí
a temným tajemstvím obestírajícím její rodinu.

T

Toman • Bio Oko 8. 1. • 145 min | (R) Ondřej Trojan
Neuvěřitelný, leč skutečný příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který
významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí
a zásadním úkolem: sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby.

U

Utop se, nebo plav • Bio Oko 17. 1., Světozor 18. 1., Světozor 28. 1. • 122 min | (R) Gilles Lellouche | titulky

V

Vdovy • Bio Oko 22. 1., Aero 29. 1. • 129 min | (R) Steve McQueen | titulky
Chicago je město špinavé brutálními zločiny a prorostlé korupcí. Čtyři zločinci jsou policií nemilosrdně
odpraveni při pokusu o loupež a zůstanou po nich jen vdovy a hrozivé dluhy u hodně nepříjemných věřitelů.
Osamělé ženy se spojí a vezmou osudy do vlastních rukou...

Z

Zjevení • Světozor 21. 1. • 137 min | (R) Xavier Giannoli | titulky
Jacques má pověst nestranného investigativního novináře. Proto si ho najme samotný Vatikán, aby v jedné
francouzské vísce odhalil skutečnosti údajného zjevení Panny Marie. Tam se potkává s citlivou a zbožnou
Annou, jež byla očitým svědkem a kolem níž je plno povyku...

Silvio Berlusconi – sebestředný miliardář, tlučhuba, mediální magnát a dlouholetý předseda italské vlády, jenž
se proslavil zejména svým excentrickým způsobem života a zhýralými večírky. Opulentní životopisný příběh
antihrdiny, jenž má nejen v Evropě řadu následovníků...

Příběh Neila Armstronga, prvního člověka na Měsíci, startuje v roce 1962, kdy začal pracovat jako pilot pro
NASA a kdy se musel vyrovnat s osobní rodinnou tragédií. Jeho základním charakterovým rysem je ovšem klid,
což pro onu epochální misi před ním je zcela klíčové.

Když depresivní a na krizi středního věku trpící Bertrand odpoví na inzerát, který hledá nového člena do
družstva mužského synchronizovaného plavání, netuší, že v amatérském týmu najde nejen přátele, ale i novou
chuť do života. Mužské akvabely jsou tím pravým lékem.

Zloději • Bio Oko 10. 1., Aero 24. 1. • 121 min | (R) Hirokazu Kore’eda | titulky

Osamu je gastarbajtr, který si přivydělává kradením v obchodech a do řemesla zasvěcuje i svého syna.
Oba žijí v provizoriu na periferii a s dalšími členy domácnosti tvoří zvláštní rodinu, již spojuje chudoba,
ale i důstojnost. Do jejich rutiny zasáhne osamělá holčička.

* nenechte si ujít

