
  
  

 

 

Vianočný príbeh  
Premiéra: 24. 11. 2022 
 
Europeana production, ČR, 2021  
Réžia: Irena Pavlásková 
Scenár: Irena Pavlásková, Rudolf Merkner, Marek 
Matoušek 
Kamera: David Ployhar 
Hudba: Jiří Chlumecký 
Hrajú: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, 
Oldřich Kaiser, Jana Plodková, Hynek Čermák, 
Jaroslav Plesl, Anna Fialová, Vladimír Polívka, 
Jitka Sedláčková, Máša Málková, Sára Sandeva, 
Jan Nedbal, Pavel Kříž, Václav Neužil, Albert 
Čuba, Pavla Beretová, Jana Bernášková, Veronika Žilková, Jiří Ployhar a Pierre Richard 
 
Komédia režisérky Ireny Pavláskovej, ktorá sa odohráva počas Štedrého dňa  
predstaví celú plejádu vynikajúcich českých hercov.  
 
Originálna snímka plná nečakaných situácií, emócií, dojemných chvíľ, ale aj zábavy 
odkrýva rodinné vzťahy u Skálov, kde „vládne“ známa herečka Skálová v podaní Jiřiny 
Bohdalovej. Jej syn stvárnený Karlom Rodenom rieši svoju prostorekosť a priateľku. 
U Pazderkov sa zase preberajú nepozvaní hostia a vzájomné vzťahy, ale pri sviatočnom 
stole sa nakoniec stretnú všetci tí, ktorí tam patria. 
Na horách sa sviatky rozhodne osláviť Viktorova rodina, ktorá rieši manželský 
,,štvoruholník,, - on, ona, jej milenec a opatrovateľka v podaní Hynka Čermáka, Jany 
Plodkovej, Jana Nedbala a Sáry Sandeva. 
  
„Všetko v scenári sa točí okolo Vianoc, takže pohladí, je plný pohody, ale tiež rozosmeje a 
myslím, že sa v ňom nájde každý,“ vysvetlila filmová študentka a zároveň opatrovateľka 
Sára Sandeva, s ktorou súhlasí aj Hynek Čermák. „Mňa scenár prekvapil tým, koľko 
prekážok kladie postavám. To sa mi veľmi páči, zvlášť pri komediálnych veciach. Situačný 
humor vzniká z toho, že figúra musí prekážky prekonávať a divák vie viac, ako oni. A to je 
v tomto scenári skvelo vymyslené,“ vysvetlil herec. 
 
Podarilo sa nám dať dokopy výborných hercov a vzájomne ich pekne prepojiť. Každá z 
postáv má čo hrať, každá má svoj samostatný príbeh a priestor, na ktorom môže ukázať 
svoju škálu emócií. Máme vo filme niekoľko hrdinov a každý má svoje nezastupiteľné 
miesto. Potvrdila režisérka a scenáristka Irena Pavlásková. 
Okrem už spomínaných českých hercov určite poteší fakt, že ponuku zahrať si vo 
Vianočnom príbehu prijal aj legendárny francúzsky herec Pierre Richard. 
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