listopad 18

č
60 kp
vstu

bio senior
Kino Aero

Bio Oko

Kino Světozor

týden 1+2+3

01
01
02
05
05
06
06
07
08
08
09
12
12
13
13
14
15
15
16

týden 4+5

Neklidná hranice
čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Beze stop

čtvrtek | 13:30 | Aero

Toman

pátek | 14:00 | Světozor

Beze stop

pondělí | 13:00 | Světozor

První člověk

pondělí | 13:00 | Bio Oko

Zrodila se hvězda
úterý | 10:00 | Aero

Van Gogh - O obilných polích a oblačném nebi
úterý | 13:00 | Bio Oko

První člověk

středa | 13:00 | Světozor

Svědkové Putinovi
čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Van Gogh - O obilných polích a oblačném nebi
čtvrtek | 13:30 | Aero
Van Gogh - O obilných polích a oblačném nebi
pátek | 13:00 | Světozor

Na Chesilské pláži
pondělí | 13:00 | Světozor

Hovory s TGM
pondělí | 13:00 | Bio Oko

První člověk
úterý | 10:00 | Aero

Toman

úterý | 13:00 | Bio Oko

Králové zlodějů
středa | 13:00 | Světozor

19
19
20
20
21
22
22
23
26
26
27
27
28
29
29
30

Zlatý podraz

pondělí | 13:00 | Světozor

Králové zlodějů
pondělí | 13:00 | Bio Oko

Toman

úterý | 10:00 | Aero

Na Chesilské pláži
úterý | 13:00 | Bio Oko

Zrodila se hvězda
středa | 13:00 | Světozor

Zlatý podraz

čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Zloději

čtvrtek | 13:30 | Aero

První člověk

pátek | 13:00 | Světozor

Já, Maria Callas
pondělí | 14:00 | Světozor

Mimořádná zpráva
pondělí | 13:00 | Bio Oko

Zlatý podraz
úterý | 10:00 | Aero

Vratislav Effenberger aneb Lov na černého žraloka

úterý | 13:00 | Bio Oko

Králové zlodějů
středa | 13:00 | Světozor

Dívka v pavoučí síti
čtvrtek | 10:00 | Bio Oko

Hovory s TGM
čtvrtek | 13:30 | Aero

Zlatý podraz

pátek | 13:00 | Světozor

projekce v Biu Oko není

Králové zlodějů
čtvrtek | 13:30 | Aero

Hovory s TGM
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.

B

Beze stop • Aero 1. 11., Světozor 5. 11. • 119 min | (R) Debra Granik | titulky
15letá dívka Tom žije se svým otcem v lese kdesi v Portlandu. Dobrovolná izolace od tzv. normální společnosti
jim umožňuje vytvořit si realitu čistých, civilizací nezkažených prostých radostí. Jednoho dne však o sobě okolní
svět dává vědět a konfrontace je nevyhnutelná.

D

Dívka v pavoučí síti • Bio Oko 29. 11. • 117 min | (R) Fede Alvarez | titulky

H

Hovory s TGM • Bio Oko 12. 11., Světozor 16. 11., Aero 29. 11. • 80 min | (R) Jakub Červenka

J

Já, Maria Callas • Světozor 26. 11. • 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.

K

Králové zlodějů • Světozor 14. 11., Aero 15. 11., Bio Oko 19. 11., Světozor 28. 11. • 108 min | (R) James Marsh | titulky
V dubnu 2015 došlo v Londýně k největší loupeži v historii Velké Británie. Během velikonočního víkendu
zmizely z úschovny klenotů v Hatton Garden šperky a peníze za více než 200 milionů liber. Geniální loupež
měl na svědomí gang důchodců a vysloužilých podvodníků...

M

Mimořádná zpráva • Bio Oko 26. 11. • 75 min | (R) Tomáš Bojar
V březnu roku 2017 stávající český prezident hodlal oznámit, zda bude znovu kandidovat na svou funkci,
ale učinil tak na Pražském hradě jen v přítomnosti úzkého okruhu příznivců a přátel, bez novinářů. Dokument
sleduje jednodenní novinářský hon za mimořádnou zprávou.

N

Na Chesilské pláži • Světozor 12. 11., Bio Oko 20. 11. • 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...

Filmová adaptace stejnojmenné novely amerického „pokračovatele“ švédské kriminální ságy Milénium Davida
Lagercrantze opět staví do popředí mladou počítačovou hackerku Lisbeth a novináře Mikaela, kteří jsou
chyceni do sítě špiónů, kyberkriminality a vládní korupce.

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.

Neklidná hranice • Bio Oko 1. 11. • 88 min | (R) Dāvis Sīmanis | titulky

Dokument o východní hranici Evropy s Ruskem – rozbušce čekající na zážeh. Ruští i lotyšští vlastenci vnímají
válečné události 20. století zcela rozdílně, první chtějí zase jednotný svaz se všemi někdejšími územími, druzí
svobodný, na zlověstném sousedovi nezávislý stát...

P

První člověk• Bio Oko 5. 11., Světozor 7. 11., Aero 13. 11., Světozor 23. 11. • 138 min | (R) Damien Chazelle | titulky

S

Svědkové Putinovi • Bio Oko 8. 11. • 102 min | (R) Vitalij Manskij | titulky

T

Toman • Světozor 2. 11., Bio Oko 13. 11., Aero 20. 11. • 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

Van Gogh – O obilných polích a oblačném nebi • Bio Oko 6. 11., Aero 8. 11., Světozor 9. 11. • 85 min
(R) Giovanni Piscaglia | titulky Dokument prostřednictvím osobní korespondence vrací umělce, jenž získal až po své
smrti věčnou slávu, na místa jeho života a tvorby. Splétá s ním přitom i osud nejbohatší ženy Holandska své
doby Helene Kröller-Müllerové, která jako jedna z prvních rozpoznala jeho talent.

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.
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“.

Vratislav Effenberger aneb Lov na černého žraloka • Bio Oko 27. 11. • 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 • Světozor 19. 11., Bio Oko 22. 11., Aero 27. 11., Světozor 30. 11. • 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.
Zloději • Aero 22. 11. • 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.

Zrodila se hvězda • Aero 6. 11., Světozor 21. 11. • 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.

* nenechte si ujít
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