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Vianočný filmový bazár v Kine Lumière prinesie 
na plátno čarovné filmové rozprávky  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
V bratislavskom Kine Lumière sa po vlaňajšej premiére v dňoch od 15. do 22. decembra aj 
tento rok uskutoční Vianočný filmový bazár. Týždňové podujatie ponúkne kvalitné slovenské 
filmy na DVD a blu-ray nosičoch, knihy aj plagáty za zvýhodnené ceny, pripravený je tiež 
špeciálny filmový program v podobe krátkych i celovečerných filmových rozprávok.  
 
Vianočný filmový bazár sa v Kine Lumière uskutoční po druhýkrát. Ponúkne predovšetkým veľký výber 
slovenských filmov na DVD nosičoch, ale aj kvalitnú filmovú literatúru z predajne Slovenského filmového 
ústavu (SFÚ) Klapka.sk za zvýhodnené ceny. Vo filmovej ponuke budú napríklad snímky Pásla kone na 
betóne (1982) Štefana Uhra, 322 (1969) Dušana Hanáka, Útek do Budína (2002) Miloslava Luthera, 
z novších titulov Učiteľka (2016) Jana Hřebejka, Červený kapitán (2016) Michala Kollára či dokument Farby 
piesku (2015) Ladislava Kaboša. Za „bazárové“ ceny budú k dispozícii DVD s filmami zo všetkých dekád 
slovenskej kinematografie od 40. do 80. rokov minulého storočia, ďalej filmy zo Zlatej kolekcie 
slovenských rozprávok, medzi nimi aj obľúbené rozprávky od Juraja Jakubiska Perinbaba (1985) a Pehavý 
Max a strašidlá (1987), kolekcia piatich DVD nosičov s filmovými žurnálmi Týždeň vo filme 1945 – 1990 a 
mnohé ďalšie snímky. Z blu-ray nosičov záujemcovia na „bázari“ nájdu napríklad vojnový film Signum 
laudis (1980) Martina Hollého či reprezentatívnu kolekciu desiatich slovenských filmov vydaných 
v projekte SK PRES a od 19. decembra aj aktuálne vydané blu-ray nosiče s filmami Perinbaba Juraja 
Jakubiska a Fontána pre Zuzanu (1985) Dušana Rapoša. 
 
V predaji bude tiež nástenný kalendár Slovenského filmového ústavu (SFÚ) na rok 2017, venovaný 
nestorovi slovenskej animovanej tvorby Viktorovi Kubalovi a za zvýhodnené ceny publikácie z edičného 
oddelenia SFÚ ako kniha esejí Film ako voľný verš od Eduarda Grečnera, životný príbeh Proti prúdu 
a jazykovo-kritické poznámky Úskalia a slasti jazyka od Pavla Branka, Dejiny slovenskej televízie od Ivana 
Stadtruckera, Život fotografky od Zuzany Mináčovej a mnohé ďalšie. Ponuku tvoria produkty nielen zo 
SFÚ, ale aj od iných vydavateľov a nezávislých producentov a tiež filmové plagáty, autorizované reprinty 
originálov napríklad k známym filmom Zväčšenina, Žltá ponorka, My Fair Lady či Sladký život. 
 
Súčasťou Vianočného filmového bazára bude filmový program pre deti i dospelých, ktorí patria k 
milovníkom filmových rozprávok. Premietnu sa staršie slovenské rozprávky od Juraja Jakubiska Perinbaba 
(1985) a paródia na frankensteinovské príbehy Pehavý max a strašidlá (1987). Uvedené budú aj rozprávka 
Galoše šťastia (1986), ktorú režisér Juraj Herz nakrútil na motívy rovnomennej rozprávky Hansa Christiania 
Andersena, a rozprávkový príbeh na motívy ľudových rozprávok Nebojsa (1989) od Juliusa Matulu. 
Pripravené sú tiež celovečerné animované rozprávky s pútavými a dobrodružnými príbehmi Kubo a 
kúzelný meč (2016) od Travisa Knighta, Až na severný pól (2015) od Rémiho Chayého, disneyovka 
o známej modrej rybke Hľadá sa Dory (2016) od Andrewa Stantona a celovečrný hraný film Fantastické 
zvery a ich výskyt (2016) o nadanom kúzelníkovi od Davida Yatesa.  



 
V nedeľu 18. decembra bude pod názvom Vianoce v Lumièri filmový program najbohatší. Premietať sa 
budú dve pásma krátkych animovaných rozprávok, pôjde o vybrané diely animovaného seriálu Mimi a Líza 
od Kataríny Kerekesovej a výber krátkych animovaných rozprávok z archívneho fondu SFÚ od Františka 
Jurišiča, Viktora Kubala, Ivana Popoviča a ďalších slovenských animátorov.  
 
Vianočný filmový bazár v Kine Lumière sa začne vo štvrtok 15. decembra a potrvá do 22. decembra, 
predaj bude zabezpečený denne od 17.00 do 20.00 hod. V nedeľu počas podujatia Vianoce v Lumièri 
bude bazár otvorený od 10.00 do 20.00 hod. Počas vianočných sviatkov bude Kino Lumière zatvorené 
od 23. do 26. decembra a v dňoch 31. decembra a 1. januára 2017. V novom roku kino začne premietať 
2. januára 2017. 
 
Viac informácií a program Kina Lumière: http://www.kino-lumiere.sk/  
Viac informácií a ponuka predajne Klapka.sk: http://www.klapka.sk/sk/ 

 

x x x 
Vianočný filmový bazár 
(filmový program) 
 
16. 12. 
15:30 K1 Pehavý Max a strašidlá Juraj Jakubisko ▪ 1987 ▪ 96‘  
17. 12.  
14:00 K4 Kubo a kúzelný meč Travis Knight ▪ 2016 ▪ DB (sk) ▪ 101‘  
16:15 K3 Galoše šťastia Juraj Herz ▪ 1986 ▪ 90‘ 
18. 12. VIANOCE V LUMIERI  
10:00 – 13:00 K2 Mimi a Líza Katarína Kerekesová ▪ 2011 ▪ 52‘ 
11:30 K1 Perinbaba Juraj Jakubisko ▪ 1985 ▪ 90‘  
13:00 – 15:15 K2 Animované pásmo rozprávok z fondu SFÚ 63‘ 
15:15 K2 Až na severný pól Rémi Chayé ▪ 2015 ▪ 81‘  
16:15 K3 Nebojsa Július Matula ▪ 1988 ▪ 80‘  
19. 12.  
16:15 K2 Kubo a kúzelný meč Travis Knight ▪ 2016 ▪ 101‘  
17:30 K4 Až na severný pól Rémi Chayé ▪ 2015 ▪ DB (cz) ▪ 81‘  
20. 12.  
15:55 K2 Hľadá sa Dory Andrew Stanton ▪ 2016 ▪ 104‘  
21. 12. 
16:15 K2 Až na severný pól Rémi Chayé ▪ 2015 ▪ 81‘  
22. 12. 
16:15 K1 Fantastické zvery a ich výskyt David Yates ▪ 2016 ▪ 120‘  
 
 

 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje audiovizuálny zákon č. 
40/2015 Z. z. Súčasťou SFÚ ako 
pamäťovej a fondovej inštitúcie je 
špecializovaný filmový archív. Tvoria 
ho jedinečné filmové a s filmom 
súvisiace archívne fondy a zbierky, 
ktoré sú základom audiovizuálneho 
dedičstva SR.   
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
ponuku audiovizuálnych diel, odbornej 
literatúry a sprievodných grafických 
materiálov. Ponúka publikácie, 
časopisy, DVD nosiče z produkcie SFÚ a 
ďalších slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ďalej plagáty a fotosky 
k slovenským i zahraničným filmom, 
soundtracky, pohľadnice. Súčasťou je 
aj možnosť internetového predaja.  
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière premieta domáce a 
zahraničné filmy, jeho prioritami sú 
súčasná slovenská a európska tvorba a  
archívne kino. Uvádza pravidelné cykly,  
a tiež prehliadky a festivaly. Ide o prvé 
kino na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu filmových novinárov 
a Cenu Europa Cinemas ex aequo. 
Sprístupnené sú štyri kinosály, vstupné 
je v rozmedzí od 2,00 € do 4,00 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere, 
www.navstevnik.sk  
 
 

 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk 
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