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Kino Aero
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týden 1+2
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týden 4+5+6

Bohemian Rhapsody
pondělí | 13:00 | Světozor

Ten, kdo tě miloval
pondělí | 13:00 | Bio Oko

Já, Maria Callas
úterý | 10:00 | Aero

Caravaggio – Duše a krev
úterý | 13:00 | Bio Oko

Oni a Silvio

středa | 13:00 | Světozor

Balón

čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Caravaggio – Duše a krev
čtvrtek | 13:30 | Aero

Caravaggio – Duše a krev
pátek | 13:00 | Světozor

Svědkové Putinovi
pondělí | 14:00 | Světozor

Toman

pondělí | 13:00 | Bio Oko

Na Chesilské pláži
úterý | 10:00 | Aero

Bohemian Rhapsody
úterý | 13:00 | Bio Oko

Balón

středa | 13:00 | Světozor

Oni a Silvio

čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Svědkové Putinovi
čtvrtek | 13:30 | Aero

Bohemian Rhapsody
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

17
17
18
18
19
20
20
21
24
24
25
25
26
27
27
28
31
31

Toman

pondělí | 13:00 | Světozor

Bohemian Rhapsody
pondělí | 13:00 | Bio Oko

Oni a Silvio
úterý | 10:00 | Aero

Zlatý podraz
úterý | 13:00 | Bio Oko

Soumrak

středa | 13:00 | Světozor

Nebezpečná laskavost
čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Vratislav Effenberger aneb Lov na černého žraloka

čtvrtek | 13:30 | Aero

Chvilky

pátek | 13:00 | Světozor

projekce v kině Světozor není
projekce v Biu Oko není
projekce v kině Aero není
projekce v Biu Oko není

Bohemian Rhapsody
středa | 13:00 | Světozor

Oni a Silvio

čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Bohemian Rhapsody
čtvrtek | 13:30 | Aero

3 dny v Quiberonu
pátek | 13:00 | Světozor

Zlatý podraz

pondělí | 13:00 | Světozor

projekce v Biu Oko není

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.
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3 dny v Quiberonu • Světozor 28. 12. • 115 min | (R) Emily Atef | titulky

B

Balón • Bio Oko 6. 12., Světozor 12. 12. • 120 min | (R) Michael Herbig | titulky

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...
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?

Bohemian Rhapsody • Světozor 3. 12., Bio Oko 11. 12., Světozor 14. 12., Bio Oko 17. 12., Světozor 26. 12., Aero 27. 12. • 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.
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Caravaggio – Duše a krev • Bio Oko 4. 12., Aero 6. 12., Světozor 7. 12. • 90 min | (R) Jesus Garcès Lambert | titulky

Život Michelangela Merisiho známého pod uměleckým jménem Caravaggio má všechny atributy strhujícího
dramatu. Nechybí v něm vražda, vypjaté emoce ani nezměrná krása. Jedinečný dokument provede diváky
v dokonalé obrazové kvalitě Mistrovým dílem, duší i pohnutým osudem.

Chvilky • Světozor 21. 12. • 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 • Aero 4. 12. • 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.

Na Chesilské pláži • Aero 11. 12. • 110 min | (R) Dominic Cooke | titulky
Je léto roku 1962 a Anglie bude ještě minimálně rok čekat na velké společenské změny: beatlemánii, sexuální
revoluci a The Swinging Sixties. Novomanželé jsou ubytovaní ve staromódním hotelu v Dorsetu blízko Chesilské
pláže a jejich první manželský sex bude katastrofou...
Nebezpečná laskavost • Bio Oko 20. 12. • 117 min | (R) Paul Feig | titulky
Matka a blogerka Stephanie se snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně Emily z jejich
městečka. Do napínavé hry se v tomto mysteriózním thrilleru plném nečekaných zvratů, tajemství, černého
humoru, lásky a zrady zaplete i Emilyin manžel Sean.

O

Oni a Silvio • Světozor 5. 12., Bio Oko 13. 12., Aero 18. 12., Bio Oko 27. 12. • 150 min | (R) Paolo Sorrentino | titulky

S

Soumrak • Světozor 19. 12. • 144 min | (R) László Nemes | titulky

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...

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.

Svědkové Putinovi • Světozor 10. 12., Aero 13. 12. • 102 min | (R) Vitalij Manskij | titulky

Píše se rok 1999. Ruský prezident Boris Jelcin před vypršením svého funkčního období zcela nečekaně
abdikuje a řízením státu pověřuje premiéra Vladimíra Putina. Dokument míří do nitra kremelské politiky
a přináší svědectví o začátku putinovské éry i o jeho „svědcích“.

T

Ten, kdo tě miloval • Bio Oko 3. 12. • 90 min | (R) Jan Pachl
Policejní kapitán Kalina je obětí autonehody. Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí, při němž
dochází k humorným i dramatickým situacím, protože ho vede více jeho vlastní milující rodina než členové
policejního sboru. A to se objeví i jeho domnělá nevěra...
Toman • Bio Oko 10. 12., Světozor 17. 12. • 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.

V

Vratislav Effenberger aneb Lov na černého žraloka • Aero 20. 12. • 85 min | (R) David Jařab
Básník, teoretik, vrcholný představitel poválečného surrealismu Vratislav Effenberger patřil k největším
osobnostem české kultury 2. poloviny 20. století. Jeho dílo, myšlenkový přínos i pronikavý odhad věcí
budoucích jsou stále nedoceněné. Dokument leccos přiblíží.

Z

Zlatý podraz • Bio Oko 18. 12., Světozor 31. 12. • 106 min | (R) Radim Špaček
Příběh o lásce, košíkové a životě ve stínu politiky začíná v roce 1938, kdy se právník a sportovec Franta
seznámí s tanečnicí Michelle na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Milenci čelí režimům
Hitlera i Stalina, funkcionářům, trenérům i železné oponě.

* nenechte si ujít

V KINECH 3. - 9. 12. 2018

Caravaggio, Hlava Medúzy, Galleria degli Uffizi

VRAŽDA, VNITŘNÍ DÉMONI A VYPJATÉ EMOCE
V PŘÍBĚHU GÉNIA A BOUŘLIVÁKA

