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Premiéra novej rodinnej komédia českého režiséra Zdeňka Trošku STRAŠIDLÁ 

je naplánovaná na Slovensku i Čechách na 18. augusta 2016. Už začiatkom 

mesiaca predstaví spolu s režisérom svoj film herecká delegácia na niekoľkých 

regionálnych predpremiérach.  

Príbeh plný fantázie, chce naviazať na slávnu tradíciu českých trikových komédií, ako 

Dívka na koštěti alebo Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách v ktorých sa 

stretáva moderná súčasnosť s rozprávkovým svetom nadprirodzených bytostí.  

Rodinka „hejkala“ Huga žije kľudným životom v starom dome na kraji mesta dovtedy, 

kým ich nevyruší vpád úradníka Patočku, ktorý vo svojej horlivosti zistil, že neznámi 

obyvatelia majú veľké dlhy na nájomnom. Rozprávkové bytosti sú tak vrhnuté do 

ľudského sveta, v ktorom sa musia naučiť nielen s ľuďmi žiť, ale i v dobrom vychádzať. Je 

však takéto súžitie vôbec možné? 

Film sa nakrúcal v 9 lokalitách, pre hercov bolo navrhnutých a ušitých 15 nových 

kostýmov a 6 parochní. A samozrejme desiatky rekvizít. Medzi tie najoriginálnejšie patrila 

lietajúca metla pre čarodejnicu Žofiu, niekoľko zaujímavých doplnkov museli rekvizitári 

zaistiť aj pre upíra Ignáca, ktorého hrá Karel Dobrý. Ten musel ešte pred nakrúcaním 

absolvovať špeciálnu návštevu zubnej ordinácie, kde mu vzali odtlačok chrupu na ktorý 

mu bola vyrobená „upírska“ zubná náhrada, ktorú používal pri nakrúcaní. Upír Ignác je 

skôr odmietaný nápadník než krvilačný upír, napriek tomu si musel Karel Dobrý 

„pochutnávať“ na dobrotách, ktoré patria do upírskeho jedálnička – plnené pavúky alebo 

muchotrávky – ako sa pripravujú raňajky pre upíra si pozrite na videu. 

Dobroty samozrejme dostávajú nielen upíry, ale tiež režisér Zdeněk Troška: „Jedna dobrá 

pani mi nosila do zámku v Líšne všetky možné dobroty. Od úžasných koláčov až po 

lahodné údeniny najrôznejších druhov. Naozaj výborné dobroty. Ach áno, aké je bezva 

byť filmovým režisérom.-)“, pochvaľuje si Zdeněk Troška. 
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Originálny názov: STRAŠIDLÁ 

Krajina pôvodu: Česká rep.  

Rok výroby: 2016 

Žáner:  komédia / rodinný 

Dĺžka:   113 min. 

Odporúčaná prístupnosť : 12 

Formát: 2D; 2,35:1 

Réžia: Zdeněk Troška  

Hrajú: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří Dvořák, Vladimír Polívka, Carmen Mayerová, Sara 

Sandeva, Tereza Bebarová, Matěj Hádek, Karel Dobrý, Anna Polívková, Petr Nárožný, Václav 

Postránecký, Nelly Řehořová, Petr Šimčák, Petr Čtvrtníček, Aneta Procházková, Jana 

Bernášková; 

 

Videá a fotografie: https://mega.nz/#F!K1NXCJZD!R430nqzKcH4oqr1u4vkvbA 

Stránka filmu:  www.strasidlafilm.cz 
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