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č
60 kp
vstu

bio senior
Kino Aero

Bio Oko

Kino Světozor

týden 1+2+3

01
04
04
05
05
06
07
07
08
11
11
12
12
13
14
14
15

týden 4+5

Bohemian Rhapsody
pátek | 13:00 | Světozor

Složka 64

pondělí | 13:00 | Světozor

Beautiful Boy

pondělí | 13:00 | Bio Oko

Utop se, nebo plav
úterý | 10:00 | Aero

Složka 64

úterý | 13:00 | Bio Oko

Beautiful Boy

středa | 14:00 | Světozor

Kursk

čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Já, Maria Callas
čtvrtek | 13:30 | Aero

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

Svátky klidu a míru
pondělí | 13:00 | Světozor

Skleněný

pondělí | 13:00 | Bio Oko

A dýchejte klidně
úterý | 10:00 | Aero

Roma

úterý | 13:00 | Bio Oko

Roma

středa | 13:00 | Světozor

Schindlerův seznam
čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

18
18
19
19
20
21
21
22
25
25
26
26
27
28
28

Žena na válečné stezce
pondělí | 13:00 | Světozor

Favoritka

pondělí | 13:00 | Bio Oko

Beautiful Boy
úterý | 10:00 | Aero

Narušitel

úterý | 13:00 | Bio Oko

Schindlerův seznam
středa | 13:00 | Světozor

Máme na víc

čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Schindlerův seznam
čtvrtek | 13:30 | Aero

Kursk

pátek | 13:00 | Světozor

Favoritka

pondělí | 13:00 | Světozor

Bohemian Rhapsody
pondělí | 13:00 | Bio Oko

Roma

úterý | 10:00 | Aero

Žena na válečné stezce
úterý | 13:00 | Bio Oko

Všichni to vědí
středa | 13:00 | Světozor

Zjevení

čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Bohemian Rhapsody
čtvrtek | 13:30 | Aero

Zrodila se hvězda
čtvrtek | 13:30 | Aero

Favoritka

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.

A

A dýchejte klidně • Aero 12. 2. • 100 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

Beautiful Boy • Bio Oko 4. 2., Světozor 6. 2., Aero 19. 2. • 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 • Světozor 1. 2., Bio Oko 25. 2., Aero 28. 2. • 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.

F

Favoritka • Světozor 15. 2., Bio Oko 18. 2., Světozor 25. 2. • 119 min | (R) Yorgos Lanthimos | titulky
Na začátku 18. století vládne Anglii královna Anna, poslední z rodu Stuartovců. Plachá, trpící bolestmi
a nepříliš vzdělaná je perfektní obětí manipulátorů. Její „jediná přítelkyně“ lady Sarah za nejistou královnu
prakticky vládne, ale jen do příjezdu sestřenky Abigail...

J

Já, Maria Callas • Aero 7. 2. • 113 min | (R) Tom Volf | titulky

K

Kursk • Bio Oko 7. 2., Světozor 22. 2. • 117 min | (R) Thomas Vinterberg | titulky

M

Máme na víc • Bio Oko 21. 2. • 74 min | (R) Robin Kvapil, Radim Procházka

N

Narušitel • Bio Oko 19. 2. • 90 min | (R) David Balda

R

Roma • Bio Oko 12. 2., Světozor 13. 2., Aero 26. 2. • 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

Schindlerův seznam • Bio Oko 14. 2., Světozor 20. 2., Aero 21. 2. • 195 min | (R) Steven Spielberg | titulky
Krakov, 1939. Židovská obec je pod vzrůstajícím terorem nacistů. Člen nacistické strany a obchodník Oskar
Schindler v sobě dokázal najít člověka a zachránit ty, jejichž osud byl zpečetěn. Spielbergův oskarový snímek
slaví jubileum a s režisérovým úvodem se vrací do kin.

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.

Film podle skutečné katastrofické události, k níž došlo 12. srpna 2000 na palubě ruské jaderné ponorky K-141
Kursk. Během námořního cvičení otřese trupem mohutná exploze, jež plavidlo pošle do hloubky 108 metrů
na dno arktických vod Barentsova moře. Začíná zoufalý boj s časem...
Známý český textař Michal Horáček neúspěšně kandidoval na prezidenta. Zákulisí předvolební kampaně
otevřeně odkrývá dokument, jenž natočil jeho tehdejší poradce. Sledujeme hledání politické strategie,
budování mediálního obrazu, souboj se Zemanem, proruskými trolly atd.

Život armádních letců ČSSR tvořily chvíle svobody ve vzduchu a věrná přátelství, z velké části ho ale zároveň
ničil dozor StB. Čtveřice parťáků a jejich mentor rozmotávají smrt bývalého pilota RAF při pokusu o přelet
na Západ a hlavní hrdina se jej rozhodne napodobit...

Skleněný • Bio Oko 11. 2. • 129 min | (R) M. Night Shyamalan | titulkyy
Thriller inspirovaný komiksem propojuje dva režisérovy dřívější snímky Vyvolený a Rozpolcený. Hvězdy
Bruce Willis a Samuel L. Jackson se tak vracejí jako postavy, jež mají svými schopnostmi zastavit psychopata
s mnohonásobnou identitou Kevina v podání Jamese McAvoye.
Složka 64 • Světozor 4. 2., Bio Oko 5. 2. • 100 min | (R) Christoffer Boe | titulky
Lékařské experimenty, zneužívání a převýchova „necudných“ dívek. Detektiv Mørck a jeho asistent Assad
z Oddělení Q rozplétají další nevyřešený případ vedoucí k půl století starému děsivému tajemství ostrova
Sprogø. Natočeno opět podle bestselerů Jussiho Adler-Olsena.
Svátky klidu a míru • Světozor 11. 2. • 101 min | (R) Paprika Steen | titulky

Rodina je největší požehnání… – i prokletí. To ví i Katrine, jež se vždy děsí vánočních svátků: vaří pro 13 členů
rodiny a zároveň vede vyčerpávající diplomacii mezi všemi aktéry. Letos navíc za stůl usedne i její sestra
Patricia, navrátivši se z protialkoholní léčebny.

U

Utop se, nebo plav • Aero 5. 2., Světozor 8. 2. • 122 min | (R) Gilles Lellouche | titulky

V

Všichni to vědí • Světozor 27. 2. • 132 min | (R) Asghar Farhádí | titulky

Z

Zjevení • Bio Oko 28. 2. • 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...

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.
Laura přijíždí na svatbu své sestry. Prvotní nadšení zkalí incident, jehož následky odkryjí bolest, jež měla zůstat
zapomenuta. Postavy jsou nuceny vypořádat se nejen s vlastní minulostí a morálkou, ale i s okolím, které často
odsuzuje bez snahy o hlubší porozumění.

Zrodila se hvězda • Aero 14. 2. • 136 min | (R) Bradley Cooper | titulky

Hvězda country Jackson Maine objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (v podání populární Lady
Gaga). Oba se vrhnou do vášnivého milostného vztahu a Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů
a katapultuje ji tak ke slávě. Což ale zastíní jeho vlastní kariéru.

Ž

* nenechte si ujít

Žena na válečné stezce • Světozor 18. 2., Bio Oko 26. 2. • 101 min | (R) Benedikt Erlingsson | titulky
50letá Halla je spořádaná učitelka a sbormistryně, ale pod klidným zevnějškem dříme tvrdá žena, jež s lukem
v ruce utajeně vede soukromou válku s průmyslovými giganty ničícími islandskou krajinu. Nejhledanější žena
ostrova chce zabránit ekologické i sociální katastrofě.

