VRATNÉ LÁHVE,

ČR 2007, r. Jan
Svěrák (100 minut, česky / anglické titulky).
Netrpělivě očekávaný šestý celovečerní hraný projekt
režiséra Jana a scénáristy Zdeňka Svěrákových přichází do českých kin po četných porodních bolestech.
Ty před několika lety vyvrcholily v situaci, kdy režisér
odmítl otcův scénář. Zdeněk Svěrák se ale nevzdal,
scénář přepsal a výsledek můžeme konečně spatřit na
stříbrném plátně. Komedie o loučení, vítání a jiných
pěkných manželských chvílích sleduje Josefa Tkalouna, učitele v důchodu, který ještě necítí, že by patřil
do starého železa. Podzim života nehodlá strávit
pouze s manželkou mezi čtyřmi zdmi jejich bytu a přijímá brigádu ve výkupu lahví, kde má k lidem přeci jen
blíž. Skrze své „okýnko“ jim i brzy začne vstupovat do

života. EMPTIES, CR 2007, dir. Jan Svěrák
(100 minutes, Czech / English subtitles).
A long awaited sixth feature film directed by Jan Svěrák and written by Zdeňek Svěrák is entering Czech
cinemas after a laborious production. These even reached a point several years ago when the director refused his father’s screenplay. However, Zdeňek Svěrák
did not give up, rewrote the screenplay and now we
can finally see the result on screen. A comedy about
having to part, being welcome, and other matters to
do with marriage traces Josef Tkaloun, a retired teacher, who does not yet feel finished. He refuses to
spend the autumn of his life wihting four walls with only
his wife and accepts instead a part-time job handling
bottles, where he can be closer to people. Through his
„window“ he soon starts to enter their lives…

následujícího roku mladé zapálené komunisty a konzervativce. Soustředila se na několik konkrétních
hrdinů z obou organizací a zajímala se o jejich způsob
života a vidění světa. LEFT, RIGHT, FORWARD,
CR 2006, dir Linda Jablonska (72 min, Czech
version / English subtitles). They spend all their
free time at Young Communists Party meetings or at
the meetings of Young Conservatives. They admire
Vaclav Klaus, George Bush, Che Guevara, Lenin or
even Stalin. In a few years they might become politicians of greater importance and make suggestions concerning or fate. Since Nov. 17, 2005 until June 2006
Linda Jablonska documented young eager communists and conservatives. She focused on particular
heros in both organizations; she captured their way of
living and views on the world.

Angeles, v Česku je znám především Tančícím domem
na Rašínově nábřeží v Praze. Gehryho život, dílo a především proces tvorby zachytil architektův přítel Sydney
Pollack. SKETCHES OF FRANK GEHRY, USA
2005, dir. Sydney Pollack (83 minutes, English version / Czech subtitles). Paper, scotch
tape, immense imagination and a daring willingness to
challenge physical laws in each new building are what
gained Frank O. Gehry the reputation of one of the
most ingenious contemporary architects. His monumental buildings made of titan and glass, concrete and
steel, wood and stone, such as the Guggenheim
Museum in Bilbao or the Dancing House in Prague
have earned him a lasting fame. Gehry’s life, work and
most of all the process of creation are captured in this
documentary film by his friend – Sydney Pollack.

KUPŘEDU LEVÁ, KUPŘEDU
PRAVÁ, ČR 2006, r. Linda Jablonská (72

SKICI FRANKA GEHRYHO,

SHORTBUS,

minut, česky / anglické titulky). Veškerý volný
čas tráví na akcích Komunistického svazu mládeže,
nebo Mladých konzervativců, obdivují buď Václava
Klause, George Bushe, anebo Che Guevaru, Lenina,
někdy i Stalina. Možná za pár let stanou ve vyšší politice a budou rozhodovat o našich osudech. – Linda
Jablonská sledovala od 17. listopadu 2005 do června

USA 2005, r. Sydney Pollack (83 minut, anglicky / české titulky). Papírové čtvrtky, lepící páska
a nesmírná představivost a troufalost bořit fyzikální
zákony stačí Franku O. Gehrymu, aby každou svou
další stavbou prohluboval pověst jednoho z nejgeniálnějších architektů současnosti. Proslulost Gehrymu
zajistily stavby např. Guggenheimova muzea v Bilbau
a koncertního sálu Walt Disney Concert Hall v Los

PRAVIDLA LŽI,

ČR 2006, r. Robert
Sedláček (115 minut, česky / anglické titulky). Dvanáct lidí se nechalo na rok dobrovolně zavřít
na statku na Šumavě. Dobrovolně se zřekli svobody,
manuálně pracují, panuje rovnoprávnost a přísná pravidla. Když je ale někdo poruší, rozvrátí všechno
a ohrozí všechny. Když mezi ně přijde někdo nový
a když si někdo vzpomene, že jedna smrt tam venku
byla vražda... RULES OF LIES, CZ 2006, dir.
Robert Sedláček (115 minutes, Czech ver-

RENESANCE,

FR-VB-LUC 2006, r. Christian Volckman
(105 minut, anglická
verze / české titulky). Rok
2054. Špičková vědkyně Ilona
Tasujevová pracující pro nadnárodní společnost Avalon je
unesena a korporace pro její
návrat udělá cokoli. Případu
se ujímá drsný policista a specialista na únosy Karas, který
začíná velmi záhy tušit, jakou
má mladá vědkyně cenu. S její
osobou je totiž spojeno tajemství, jež by mohlo ovlivnit celý svět… Výtečný francouzský animovaný snímek
režiséra Christiana Volckama se silně inspiroval ve filmech noir, snímku Sin City
či sci-fi estetice Scottova Blade Runnera, všechny vlivy ale přenáší do prostředí
futuristické Paříže a přetváří po svém. RENNAISSANCE, FR-GB-NL 2006,
dir. Christian Volckman (105 minutes, English version / Czech
subtitles). Year 2054. A leading scientist Ilona Tasujev working for the multinational corporation Avalon is kidnapped and the company will do anything for
her return. A young and tough policeman gets on the case and soon he learns
the value of the scientist. For she is linked to a secret that could have impact on
the whole world… This brilliant animation picture by Christian Volckam is
strongly inspired by noir movies, by Sin City and the science fiction aesthetics
of Scott’s Blade Runner, transposing these in an original way into the setting of
a futuristic Paris.
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BEL, USA 2006, dir. Alejandro González
Ińárritu (142 minutes, Japanese, French,
Spanish, Arabian, English / Czech subtitles).
An American couple Richard and Susan are on holiday
in Morocco. Susan’s accidental injury suddenly prolongs their stay… Amelia, a nanny, is worried she
might not get to her relatives’ wedding in time, she
therefore secretly leaves with the children she is looking after… A young deaf-mute Japanese girl is overwhelmed by troubles following her mother’s suicide as
well as her inability to communicate with her father …
Moroccan shepherd’s sons have just been presented
with a new rifle. The desire to try it out is too big to be
resisted, the bullet reaches further than they expected… As in the previous films by Alejandro González
Ińárritu this film too features a brilliant interlinking of
several unrelated people’s lives.

USA 2006, r. John Cameron Mitchell (102 minut, anglicky / české
titulky). Sexu se můžete bát, ale nikdy před ním neutečete. Komedie zasazená do bohémského a sexuálně otevřeného centra New Yorku je poskládaná z příběhů sedmi lidí, kteří se potýkají se svými sexuálními
a milostnými vztahy v undergroundovém klubu Shortbus. Film ukazuje možné způsoby, jak najít odpovědi
na stále se vracející otázky: jak milovat a být milován.

sion / English subtitles). Twelve people let themselves be closed in a farm in Šumava. From their will
they gave over freedom, commit themselves to
manual work, ruled by equality and tough rules. But
when someone breaks them, everything is disrupted
and all are endangered. And when someone new
comes to join them, and when someone remembers
that one death there outside was actually a murder…

TRISTRAM SHANDY,

VB 2006, r.
Michael Winterbottom (91 minut, anglicky /
české titulky). Románová předloha Život a názory
blahorodého pana Tristrama Shandyho spisovatele
Laurence Sterna byla dlouho považována za nezfilmovatelnou. Režisér snímku ale zvolil jedinou možnou
cestu – totální přetvoření předlohy se zachováním stejného významu. V okamžiku, kdy hlavní hrdina začíná
vyprávět svůj příběh, zdá se, že se nacházíme v 18.
století. Najednou ale zjistíme, že jsme přítomni natáčení filmu a identity postav a herců začínají splývat
Výtečná komedie zaplněná typicky britským humorem. A COCK AND BULL STORY, GB 2006, dir.
Michael Winterbottom (91 minutes, English
version / Czech subtitles). The novel Tristram
Shandy by Lawrence Sterne has long been seen as
impossible to make into a film. This film’s director,
however, has chosen the only possible way: a total
transformation of the novel while maintaining the same

overall sense. When the hero begins the narration everything seems to be 18. century England. Then suddenly we realise that we are witnessing the actual
making of the film with actors gradually merging with
their roles. An excellent comedy full of typically British
humour.

VÝSTAVA / EXHIBITION:
7. 5. - 31. 5. / VÍTEJTE NA RIVIÉŘE – BVU.
Ojedinělá fotografická výstava polomladého tuzemského umělce! Ku zhlédnutí budou tyto skvělé série
a kompozice: Mladý muž ve dnech osobního volna,
Pražský klopýták, Nusle snů a skutečností, Otcovství
a Paříž–Berlín a zpět. Vše zaručeně původní, černobílé
a neokoukané!

DOKUMENTÁRNÍ PONDĚLÍ /
DOCUMENTARY MONDAYS
vstupné / entry 80,-

14. 5. / 20.30 / HUDBA STARÁ JAKO MŮJ
JAZYK: BI KIDUDE - ŽIJÍCÍ LEGENDA, UKTANZANIA 2006, r. Andy Jones (66 minut,
anglicky, svahilsky / české titulky). Na rodném
Zanzibaru je Bi Kidude živou legendou. První zahraniční turné absolvovala až po devadesátce a vydobyla
si jím věhlas i mezi evropskými znalci a příznivci world
music. Příběh fenomenální zpěvačky - idolu sultánů
i námořníků - zpochybňuje naše pojetí stáří a nabízí
netradiční pohled na roli ženy v islámské společnosti.
Film byl natáčen na Zanzibaru v průběhu posledních tří
let a během zpěvaččina loňského světového turné.
AS OLD AS MY TONGUE - THE MYTH AND
LIFE OF BI KIDUDE, UK-TANZANIA 2006, dir.
Andy Jones (66 minutes, English, Swahili /
Czech subtitles). Bi Kidude is a true living legend
on her home island of Zanzibar, and has recently
become a powerful presence on the European world
music circuit - after embarking on her first international
tour while in her nineties. An entrancing singer beloved
of sultans and sailors alike, her story challenges perceptions of age in society and of the role of women in
Islam. As Old As My Tongue was filmed over the last
three years in Zanzibar, and on a worldwide tour with
Bi Kidude during the last year.

21. 5. / 20.30 / CENA ZA PÓL, ŠVÉ-DÁN-ŠVÝ
2006, r. Staffan Julén (80 minut, anglicky /
české titulky). V průniku několika časových pásem
a zcela protikladných oblastí stojí mladý eskymák
Robert Peary II, který začíná pátrat po životních osudech svého praděda, dobyvatele severního pólu Roberta E. Pearyho. Neomezuje se však pouze na záznam rozhovorů s klíčovými postavami ani na zachycení působivých kompozic arktického chladu a ticha,
ale vše atraktivně mísí se starými fotografiemi a zejména s jedinečnými filmovými dobovými záznamy.
THE PRIZE OF THE POLE, SWE-DEN-SWIT
2006, dir. Staffan Julén (80 minutes, anglicky
/ české titulky). At the intersection of many different
time and geographical zones stands the young
Eskimo Robert Peary II, who has begun tracing the
story of his great-grandfather Roberta E. Peary, the
conqueror of the North Pole. The picture features
interviews with key figures; it also creates a moving
picture of Arctic cold and peace, mixing old photographs and rare archive film.

AUDIOVISUAL

Jak být šťastný... SHORTBUS, USA 2006, dir.
John Cameron Mitchell (102 minutes, English
version / Czech subtitles). You may be afraid of
sex, but you can never escape it. A comedy set in the
bohemian and sexually open centre of New York,
compiled from the stories of seven different people, all
of whom struggle with their sexual and love relationships in the Shortbus underground club. The film shows
various ways of answering the ever returning question:
how to be happy? How to love and be loved?

BABEL, USA 2006, r. Alejandro González
Ińárritu (142 minut, japonsky, francouzsky,
španělsky, arabsky, anglicky / české titulky).
Američané Richard a Susan jsou na zájezdě v Maroku.
Susanin zdravotní stav ale jejich pobyt narychlo prodlouží... Chůva Amelia se bojí, že nestihne svatbu příbuzných v Mexiku. S opatrovanými dětmi tam tajně
odjíždí... Mladá mladá hluchoněmá Japonka řeší své
psychické problémy způsobené sebevraždou matky
i neschopností komunikovat s otcem... Synové marockého pastýře dostali od otce loveckou pušku na hlídání
ovcí. Touha vyzkoušet zbraň je velká, ale kulka letí dál,
než mysleli... Stejně jako v předchozích filmech Alejandra Gonzáleze Ińárrita se i nyní brilantně proplete
několik zdánlivě nesouvisejících lidských osudů. BA-

ČR 2007, r. Alice Nellis
(97 minut, česká verze /
anglické titulky). Julie (Iva
Bittová) je žena, která má
zdánlivě úplně všechno.
Pohledného, movitého manžela (Karel Roden), prospívající
a dospívající dceru, nenáročnou práci překladatelky a nyní dokonce i nový, vysněný
dům… Ale také má v sobě
tajemství, které se v jejím idylickém životě pomalu mění
v časovanou bombu. Když se rozhodne koupit si piano, ještě netuší, že tím od
základů změní svůj život… Dlouho očekávaná hořkosladká komedie Alice
Nellis. SECRETS, CZE 2007, dir. Alice Nellis (97 minutes, Czech
version / English subtitles). Julie (Iva Bittová) is a woman, who appears to
have all she has ever wanted. A handsome, wealthy husband (Karel Roden), a
maturing and excelling daughter, undemanding job of a translator and newly
even a house of her dreams… But she also carries with her a secret, gradually
fostered by her idyllic life into a time bomb. She could not know that the purchase of a piano will cause her life to change from the bottom up… A longawaited bittersweet comedy by Alice Nellis.

drug addict, returns from jail. Her attempts to begin a
normal life only meets with distrust from her surrounding, her daughter Alexis, who has been living at
Sherry’s brother and his wife is very much confused by
the emergence of the “lost” mother. Desperation increases and drugs are so available … This film by Laurie
Collyer fully develops the acting of Maggie Gyllenhaal,
thanks to whom the film becomes a powerful meditation on failure, desire to make up for one’s mistakes
and the hope for a better (normal) life.

17. 5. – 23. 5. TAJNOSTI,

SHERRYBABY,

USA 2006, r. Laurie
Collyer (96 minut, anglicky / české titulky).
Sherry Swansonová, bývala feťačka, se vrací po několika letech z vězení. Usilovná snaha začít normální život
ale naráží na okolní nedůvěru, dcera Alexis, jež vyrůstala u bratra Bobbyho a jeho manželky Lynn, je příchodem „ztracené“ matky zmatená. Zoufalství narůstá
a sáhnout po droze je tak snadné… Snímek Sherrybaby režisérky Laurie Collyerové se plně opírá o výkon
Maggie Gyllenhaalové, díky níž se stává přesvědčivou
úvahou o selhání, touze po nápravě a naději v lepší
(normální) život. SHERRYBABY, USA 2006, r.
Laurie Collyer (96 minut, anglicky / české
titulky). Sherry Swansonová, bývala feťačka, se vrací
po několika letech z vězení. Usilovná snaha začít normální život ale naráží na okolní nedůvěru, dcera Alexis,
jež vyrůstala u bratra Bobbyho a jeho manželky Lynn,
je příchodem „ztracené“ matky zmatená. Zoufalství
narůstá a sáhnout po droze je tak snadné… Snímek
Sherrybaby režisérky Laurie Collyerové se plně opírá
o výkon Maggie Gyllenhaalové, díky níž se stává přesvědčivou úvahou o selhání, touze po nápravě a naději
v lepší (normální) život. SHERRYBABY, USA 2006,
dir. Laurie Collyer (96 minutes, English version / Czech subtitles). Sherry Swanson, a past

vstupné / entry 80,-

10. 5. / 20.30 / JARNÍ VEČÍREK TÝDENÍKU
A2. Natur show Aleše Stuchlého s hostem
Markem Therem a hostiemi. S heslem „vyhodim
tě do vzduchu a pak tě rozsekám“ přichází večírek kul-

turního týdeníku A2, v rámci kterého uvidíte svůdně
matoucí videa absolventa AVU a JAMU Marka Thera,
travestii redaktorů a přispěvovatelů týdeníku A2, či
výběr z děl uvedených na festivalu New York Underground Film Festival. Uvádí Aleš Stuchlý a Mark Ther.
SPRING PARTY OF A2 MAGAZINE. With the
motto “I will blow you up and chop you afterwards”
comes the party of the cultural magazine A2. The evening will include temptingly confusing videos by Mark
Ther, graduate from AVU and JAMU, a travesty of the
A2 authors and editors and a selection of films screened at the New York Underground Film Festival.
Moderated by Aleš Stuchlý a Mark Ther.
17. 5. / 20.30 / MULTIPLE OTOMO - třicet
krátkých filmů o japonské avantgardě. Režiséři
Masako Tahala, Michelle Silva a Tim Digulla představí
ve třiceti miniaturách cyklu Multiple Otomo kmotra
japonské postmoderní avantgardy – Yoshihide Otoma.
Uvádí Pavel Klusák. MULTIPLE OTOMO - Thirty
shorts movies about Japan avant-garde.
Directors Masako Tahala, Michelle Silva and Tim
Digulla will introduce in thirty miniatures that make up
the Multiple Otomo cycle the father of the Japanese
postmodern avant-garde – Yoshihide Otoma. Moderated by Pavel Klusák.

Vodičkova 41 (pasáž Světozor), tel.: 224 946 824
Bar a pokladna kina otevírají: všední dny 12:30, víkendy 10:30.
The bar and the box office open: mo – fri at 12:30, weekend at 10:30 am.

10. 5. – 16. 5.

ČTVRTEK / THU 10. 5.

SÁL

MALÝ VELKÝ

11:15
SÁL

13:30

babel

$▼

16:45

pravidla lži (angl. tit.)
rules of lies (engl. subtit.)

19:00

renesance
rennaissance

21:00

shortbus

PÁTEK / FRI
11. 5. SOBOTA / SAT
POPCORN FREE pravidla lži (angl. tit.)
rules of lies (engl. subtit.)
CULTURE III
babel
aneb TŘETÍ
NAROZENINY
KINA
pravidla lži (angl. tit.)
rules of lies (engl. subtit.)
SVĚTOZOR

FILM

Pokladna / box office: 224 946 824, info@kinosvetozor.cz
Cena vstupenky 100 Kč (pokud není uvedeno jinak).
Ticket price: 100 CZK (when not stated differently).

12. 5. NEDĚLE / SUN

13. 5. PONDĚLÍ / MON 14. 5. ÚTERÝ / TUE

$▼

pravidla lži (angl. tit.)
rules of lies (engl. subtit.)

$▼

$▼

babel

$▼

pravidla lži (angl. tit.)
rules of lies (engl. subtit.)

$▼

babel

$▼

babel
- projekce pro seniory

pravidla lži (angl. tit.)
rules of lies (engl. subtit.)

pravidla lži (angl. tit.)
rules of lies (engl. subtit.)

renesance
rennaissance

pravidla lži (angl. tit.)
rules of lies (engl. subtit.)

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

shortbus

shortbus

shortbus

shortbus

TÝDNE / FILM

ZVEME VÁS NA NEVÍDANÝ VEČÍREK! renesance
rennaissance
Program:
shortbus
FESTIVALOVÝ JARMARK od 19:30
v celém prostoru kina se představí
festivaly, přehlídky a cykly, které kino
světozor během roku hostí.

babel

15. 5. STŘEDA / WED

16. 5.

$▼

pravidla lži (angl. tit.)
rules of lies (engl. subtit.)

WEEK

VELKÝ SÁL

tristram shandy
a cock and bull story

$▼

PROJEKCE SKRZ CELÝM VEČEREM
- aerokraťas - best of
- shortfilms
- sociální spoty

14:45

skici franka gehryho
sketches of frank gehry

$▼

SPECIÁLNÍ PROGRAM
21:00
- film-dabin' + kino-karaoke party
- soutěž festivalů

16:30

renesance
rennaissance

18:30

tristram shandy
a cock and bull story

operator: part one
- premiéra, r. M. Griga

20:30

jarní večírek týdeníku A2

a dále videoklipy a cocktail bar
po celou noc

11:00
13:00

následuje divoká světozorná
karaoke noc

FILM

MALÝ SÁL

- AUDIOVISUAL

19:00

renesance
rennaissance

$▼

renesance
rennaissance

$▼

tristram shandy
a cock and bull story

$▼

tristram shandy
a cock and bull story

$▼

tristram shandy
a cock and bull story

$▼

tristram shandy
a cock and bull story

$▼

tristram shandy
a cock and bull story

$▼

skici franka gehryho
sketches of frank gehry

$▼

skici franka gehryho
sketches of frank gehry

$▼

skici franka gehryho
sketches of frank gehry

$▼

skici franka gehryho
sketches of frank gehry

$▼

skici franka gehryho
sketches of frank gehry

$▼

TÝDNE / FILM OF THE WEEK
renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

tristram shandy
a cock and bull story

tristram shandy
a cock and bull story

tristram shandy
a cock and bull story

tristram shandy
a cock and bull story

tristram shandy
a cock and bull story

babel

babel

hudba stará jako můja jazyk:
bi kidude - žijící legenda

babel

babel

- DOKUMENTÁRNÍ PONDĚLÍ
$▼ = snížené vstupné / consession

= videoprojekce / videoprojection

SVĚTOSLEVY: Poobědvat či po obědě do kina! První projekce v každém sále kina Světozor jen za 80 Kč!
(Platí i s variantou snídadě o víkendu - v případě, že první projekce začíná dopoledne). Středeční odpoledne pro seniory pouze za 50 Kč!

SÁL

SÁL

MALÝ VELKÝ

17. 5. – 23. 5.

ČTVRTEK / THU 17. 5. PÁTEK / FRI

18. 5. SOBOTA / SAT

11:15
vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

19. 5. NEDĚLE / SUN

20. 5. PONDĚLÍ / MON 21. 5. ÚTERÝ / TUE

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

$▼

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

$▼

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

$▼

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

$▼

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

22. 5. STŘEDA / WED

vratné lahve (angl. tit.)
- projekce pro seniory

13:00

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

15:00

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

17:00

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

tajnosti
secrets

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

19:00

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

21:00

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

tajnosti (angl. tit.)
secrets (engl. subtit.)

$▼

$▼

$▼

$▼

FILM TÝDNE / FILM OF THE WEEK
FILM TÝDNE / FILM OF THE WEEK
sherrybaby

11:00

$▼

sherrybaby

23. 5.

$▼

$▼

13:00

kupředu levá, kupředu pravá (angl. tit.)
kupředu levá, kupředu pravá (angl. tit.)
kupředu levá, kupředu pravá (angl. tit.)
kupředu levá, kupředu pravá (angl. tit.)
kupředu levá, kupředu pravá (angl. tit.) kupředu levá, kupředu pravá (angl. tit.)
kupředu levá, kupředu pravá (angl. tit.)
left, right, forward (engl. subtit.)
$▼ left, right, forward (engl. subtit.)
$▼ left, right, forward (engl. subtit.)
$▼ left, right, forward (engl. subtit.)
$▼ left, right, forward (engl. subtit.)
$▼ left, right, forward (engl. subtit.)
$▼ left, right, forward (engl. subtit.)
$▼

14:30

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

16:30

sherrybaby

sherrybaby

sherrybaby

sherrybaby

renesance
rennaissance

sherrybaby

sherrybaby

18:30

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

vratné lahve (angl. tit.)
empties (engl. subtit.)

renesance
rennaissance

renesance
rennaissance

20:30

sherrybaby
Multiple Otomo - krátké filmy
o japonské avantgardě - AUDIOVISUAL

sherrybaby

sherrybaby

cena za pól

sherrybaby

sherrybaby

$▼ = snížené vstupné / consession

= videoprojekce / videoprojection

- DOKUMENTÁRNÍ PONDĚLÍ
SVĚTOSLEVY: Poobědvat či po obědě do kina! První projekce v každém sále kina Světozor jen za 80 Kč!
(Platí i s variantou snídadě o víkendu - v případě, že první projekce začíná dopoledne).
Středeční odpoledne pro seniory pouze za 50 Kč!

Tištěno na recyklovaném papíře

Změna programu vyhrazena

