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Utekajme, už ide! 

Distribučný názov: Utekajme, už ide! 
Originálny názov: Utekajme, už ide! 
 
Tvorcovia: 
Réžia:  Dušan Rapoš 
Scenár Jozef Slovák, Jozef Heriban 
Spolupráca na scenári:  Dušan Rapoš 
Kamera:  Vladimír Ješina 
Hudba:  Dušan Rapoš, Jozef Slovák 
Strih: Maximilián Remeň 
Hrajú: Marián Zednikovič (Dodo Sysel), Zuzana Bydžovská (Syslová), Milan 

Lasica (doktor Mahm), Andrej Hryc (Hadži R. Rawal), Milan Kiš 
(Jarko), Jiří Menzel (zverolekár), Július Satinský (detektív) a ďalší 

Krajina pôvodu: Československo 
Rok výroby: 1986 
Minutáž: 88 min. 
Jazyková verzia:  slovensky 
Formát: DCP, blu-ray, DVD 
Žáner: komédia 
Odporúčaná prístupnosť: MP 7  
Premiéra v SR:  29.7. 2021 (obnovená, pôvodná premiéra: 27. 1. 1987) 
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Koniec monopolu:  31.12.2030 

Krátky popis: Komédia Dušana Rapoša o ľudskom šťastí, indickej mágii, manželskej 
nevere a bytových problémoch. 

Synopsa: 

Komédia o ľudskom šťastí, indickej mágii a manželskej nevere. Syslovci bývajú s dvoma 
malými deťmi v jednoizbovom byte na sídlisku. Jedného dňa im náhoda ponúkne riešenie – 
luxusný byt tajomného suseda, ktorý býva často na cestách. Táto situácia spustí kolotoč 
bizarných udalostí. 
 
„To, že sa nám podarilo dostať pána Lasicu na plátno, ešte spolu so Satinským, bolo veľké 
víťazstvo. Spolu s pánom Menzlom dali komédii ten správny intelektuálny nadhľad a akúsi 
príjemnú eleganciu,“ povedal o filme Dušan Rapoš. 
 
Film digitálne reštauroval Slovenský filmový ústav a do slovenských kín prichádza 
v obnovenej distribučnej premiére. 

 

Biografia režiséra:  

Dušan Rapoš (1953, Moravany, Slovensko) –  slovenský režisér, scenárista, spisovateľ, 
dramatik a hudobný skladateľ. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (1969–1975) a filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu na 
VŠMU v Bratislave (1977–1982). Za školské filmy Svetlo na konci tunela (1980) a Obrázky 
spod lupy (1980) získal Bronzový kroměřížsky toliar na festivale Arsfilm Kroměříž. Začínal v 
Spravodajskom filme (1981) a autorsky i režijne sa podieľal na tvorbe filmových týždenníkov 
Týždeň vo filme, Sonda, Československý filmový týdeník, Kinožurnál. Za dokumentárny film 
Pod krídlami holubice (1982) získal domáce i zahraničné ocenenia. V roku 1984 debutoval 
hraným filmom pre deti Falošný princ. Prelomovým v jeho kariére i osobnom živote sa stal 
film Fontána pre Zuzanu. Rapoš patri k divácky najúspešnejším slovenským režisérom 90. 
rokov. Jeho filmy Fontána pre Zuzanu 2 a Fontána pre Zuzanu 3 patria k 
najnavštevovanejším domácim filmom od vzniku samostatného Slovenska. Nakrútil 
i dokumentárny film o československej hudobnej legende Karel Kryl – kdo jsem...?, režíroval 
10-dielny seriál Slovenský bigbít (2007) a niekoľko ďalších krátkych a televíznych filmov. 
Rapoš je i autorom niekoľkých hudobných albumov, scénicko-filmovej monodrámy Mária, 
operetno-baletnej drámy Pietro a Lucia a baletu Deti Titanicu. Koncom roku 2017 sa stal 
šéfdramaturgom a vedúcim Minikina v Ostrave. 

Filmy (len celovečerné) – 1984: Falošný princ; 1985: Fontána pre Zuzanu; 1986: 
Utekajme, už ide!; 1988: F.T.; F.T. na cestách; 1989: Rabaka; 1990: Studňa mladosti 
(TV film); 1993: Fontána pre Zuzanu 2; 1996: Suzanne; 1999: Fontána pre Zuzanu 3; 
2008: Cinka Panna; 2017: Muzzikanti; 2018: Keď draka bolí hlava; 2020: Ženská pomsta. 
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Vybrané ocenenia: 
1987: Hlavná cena Zlatý prim – 9. festival českej a slovenskej filmovej veselohry Nové Město 
nad Metují ;Cena mesta Senice tvorcom filmu – 38. filmový festival pracujúcich – leto 1987; 
Osobitné čestné uznanie – 25. festival českých a slovenských filmov Bratislava; 1988: 
Čestné uznanie v súťaži celovečerných hraných filmov – 21. filmový festival mladých 
Trutnov; Marián Zednikovič – víťaz čitateľskej ankety časopisu Film a divadlo „Komu dáte 
svoj hlas?“ o najpopulárnejšieho herca zo slovenských filmov vyrobených v roku 1986; Prvé 
miesto v čitateľskej ankete časopisu Film a divadlo „Komu dáte svoj hlas?“ o najlepší film 
zo slovenských filmov vyrobených v roku 1986; 1989:  Diplom za účasť – 9. medzinárodný 
festival fantastických filmov Fantasporto Porto (Portugalsko). 
 
Režisér o filme: 
Nebol to film o bytových problémoch, ale o prekopaní sa do iného sveta – úniku zo sveta 
socializmu do kapitalizmu. Všetkým bolo jasné, o čo ide, ale film bol vymyslený veľmi 
rafinovane, a tak ho nemohli napadnúť. Navonok išlo totiž o ‚bytovú komédiu. 
 
Režisér o spolupráci s Milanom Lasicom a k jeho skonu: 
Ako som napísal aj pani Magde, v týchto smutných chvíľach nás môže aspoň trochu 
povzbudiť to, že Majster Lasica sa - po neľahkej,  často strastiplnej, ale o to viac zmysluplnej 
a obdivuhodnej pozemskej ceste - vrátil domov - medzi Anjelov...  
Bolo pre mňa cťou a potešením, že sa mi do jednej z hlavných postáv filmovej komédie 
Utekajme, už ide! podarilo získať práve jeho - nezameniteľného charizmatického Pána 
Herca a tiež hlboko ľudského Človeka, ktorý film výrazne obohatil svojim neopakovateľne 
elegantným herectvom, aké sa nedá naučiť, s akým sa musíte už narodiť. Mám radosť, že 
Majster Lasica sa vracia do kín práve v komédii Utekajme, už ide!, lebo práve na veľkom 
plátne si budú môcť diváci pripomenúť nuansy jeho brilantného herectva. Je to česť nielen 
pre mňa, ako režiséra, ale tiež pre autorov scenára Jozefa Slováka a Jozefa Heribana a 
celý tvorivo-realizačný štáb. 
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