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V Kine Lumière sa uskutoční Vianočný filmový bazár 
aj s filmovými a knižnými novinkami  

 

V bratislavskom Kine Lumière sa v dňoch od 8. do 17. decembra uskutoční Vianočný filmový 
bazár. Ponúkne veľký výber kvalitných slovenských filmov na DVD a blu-ray nosičoch, ďalej 
knihy, časopisy aj plagáty za zvýhodnené „vianočné“ ceny. V ponuke sú aj aktuálne kinofilmy. 
 
Vianočný filmový bazár sa v Kine Lumière uskutoční už po tretíkrát. Ponúkne veľký výber slovenských filmov 
na DVD a blu-ray nosičoch, ale aj kvalitnú filmovú literatúru z produkcie Slovenského filmového ústavu 
(SFÚ) s „vianočnou“ zľavou dvadsať percent. Za zvýhodnené ceny budú v predaji najhorúcejšie novinky, 
ktoré reprezentujú blu-ray kolekcia Best of Viktor Kubal s filmami Zbojník Jurko (1976), Krvavá pani (1980) 
a ďalšími trinástimi Kubalovými krátkymi snímkami, ďalej blu-ray kolekcia Slovenský film I a II s filmami 
Boxer a smrť (1962) Petra Solana, Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja 
Jakubiska, Ja milujem, ty miluješ (1988) Dušana Hanáka, Chodník cez Dunaj (1989) Miloslava Luthera, Všetko 
čo mám rád (1992) Martina Šulíka, Papierové hlavy (1995) Dušana Hanáka, Sila ľudskosti – Nicholas Winton 
(2002) Mateja Mináča, Slepé lásky (2008) Juraja Lehotského a Pokoj v duši (2009) Vladimíra Balka, ale aj 
DVD s filmom Miloslava Luthera Zabudnite na Mozarta (1985), publikácia Dejiny slovenskej kinematografie 
1896 – 1969 od autorskej dvojice Václav Macek a Jelena Paštéková či Neviditeľné dejiny dokumentaristov od 
Rudolfa Urca.  
 
So zľavou budú v predaji aj niektoré filmy na DVD nosičoch od nezávislých producentov, medzi nimi 
napríklad hrané filmy Učiteľka (2016) režiséra Jana Hřebejka, poviedkové filmy Deti (2014) Jara Vojteka a 
Slovensko 2.0 (2014) od viacerých tvorcov, dokumenty Od Fica do Fica (2012) Zuzany Piussi, Comeback 
(2014) Mira Rema, vlna vs. breh (2014) Martina Štrbu, Vojtekov dokument Tak ďaleko, tak blízko (2014), 
animovaný film Lichožrúti (2016) Galiny Miklínovej či filmové publikácie z produkcie Vysokej školy 
múzických umení. 
 
Vo filmovej ponuke budú tiež aktuálne kinofilmy, ktoré vyšli na nosičoch len nedávno. K takým patria 
slovenské a koprodukčné hrané filmy Piata loď (2017) Ivety Grófovej, Únos (2017) Marianny Čengel 
Solčanskej, Cez kosti mŕtvych (2017) Agniezsky Holland, neskôr aj filmy Čiara (2017) Petra Bebjaka, Špina 
(2017) Terezy Nvotovej, Cuky Luky Film (2017) Karla Janáka, Baba z ľadu (2017) Bohdana Slámu a pre deti 
animovaná televízna séria Drobci (2016) režisérky Vandy Raýmanovej. Z dokumentov ponuku doplnia filmy 
Ťažká duša (2017) Mareka Šulíka, Vábenie výšok (2017) Pavla Barabáša a filmy Erika Baláža Živá rieka 
(2017), Nesmrteľný les (2016) a Vlčie hory (2013). Ponuku Vianočného filmového bazára rozšíri česká 
filmová klasika na DVD a blu-ray nosičoch v reštaurovanej verzii, tvoria ju filmy Prípad pre začínajúceho kata 
(1969) Pavla Juráčka, Marketa Lazarová (1967) Františka Vláčila, Starci na chmelu (1964) Ladislava 
Rychmana, Adela ešte  nevečerala (1977) Oldřicha Lipského, Tri oriešky pre Popolušku (1973) Václava 
Vorlíčka i najznámejšia filmová adaptácia satirického románu Jaroslava Haška Dobrý vojak Švejk / Poslušne 
hlásim (1956) Karla Steklého.  



 
V predaji budú tiež reprinty filmových plagátov vydaných v Českej republike a nástenný kalendár 
Slovenského filmového ústavu (SFÚ) na rok 2018 s portrétmi slovenských filmových osobností od fotografa 
Mira Nôtu. Vianočný filmový bazár sa uskutoční v dňoch od 8. do 17. decembra, otvorený bude denne 
v čase od 17.00 do 21.00 hodiny. Pre záujemcov je pripravená akcia: Pri kúpe produktov nad 15 eur dostane 
každý zákazník darčekovú poukážku do Kina Lumière na jedno ľubovoľné predstavenie. 
 

x x x  
 
Počas tohtoročných vianočných sviatkov bude Kino Lumière zatvorené v dňoch od 22. do 26. decembra 
2017 a od 31. decembra 2017 do 1. januára 2018. Predajňa Klapka.sk bude zatvorená v dňoch od 22. 
decembra 2017 do 3. januára 2018. 
 
 
Viac informácií a program Kina Lumière:  
http://www.kino-lumiere.sk/  
https://www.facebook.com/kinolumiere/ 
 
Viac informácií a ponuka predajne Klapka.sk:  
http://www.klapka.sk/sk/ 
https://sk-sk.facebook.com/klapka.sk/ 
 
 

 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje Zákon o audiovízii 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. 
Vybudované má aj moderné 
digitalizačné pracovisko. 
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
slovenskú filmovú klasiku a súčasné 
slovenské audiovizuálne diela na DVD 
a blu-ray nosičoch. V ponuke má tiež 
odbornú literatúru z oblasti 
kinematografie a audiovízie 
slovenských a českých vydavateľstiev a 
vybrané diela z produkcie filmových 
archívov. Ponúka tiež možnosť online 
predaja a stabilný predajný pult má v 
priestoroch Kina Lumière. 
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière sa vo svojej dramaturgii 
prioritne zameriava na súčasnú 
slovenskú tvorbu, súčasnú európsku 
kinematografiu a zlatý fond slovenskej 
a svetovej kinematografie. Uvádza 
pravidelné vlastné cykly, tiež viaceré 
prehliadky a festivaly. Ide o prvé kino 
na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu slovenských 
filmových novinárov a Cenu Europa 
Cinemas. Má štyri kinosály, vstupné je  
od 2,00 do 4,50 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.kino-lumiere.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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