
Prekonať strach 
nebude ľahké. 
Bude to ťažké.



Synopsa

Príbeh bojazlivého chlapca a malej divožienky, ktorých 
spája, ale aj delí strach. Vzniká medzi nimi silné puto, 
ktoré je v detskom fantazijnom svete všemocné. No 
keď sa priateľstvo mení na lásku, prichádza strach 
v nečakanom rozmere. Prekonať strach a nájsť spoločnú 
cestu nebude ľahké. Bude to ťažké.

Dlhá synopsa 

Strach pozná, čoho sa človek, ktorého má v moci, bojí. 
Zväzuje mu ruky, bráni mu v pohybe, škrtí ho a niekedy 
nedovolí človeku ani rozprávať. Malý človek Ondro má 
veľký strach. Bojí sa toho, na čo myslí, čo počul a videl 
na vlastné oči v rodičovskom televízore, má strach 
z toho, čoho by sa ešte teoreticky mohol báť. Rodičia 
mu so strachom nepomáhajú, sú ovládaní vlastnými 
predstavami o svete. Malý Ondro stráca kvôli svojmu 
strachu jediného kamaráta a napriek tomu, že sa 
neskutočne naozaj bojí toho, čo ho pravdepodobne 
asi určite vonku čaká, opustí bezpečie domova a vydá 
sa kamaráta hľadať. Prežije si svoje vymyslené peklo, 
aby zistil, že môže prežiť v realite. Ondro na svojej 
strašidelnej výprave nielen nachádza starého kamaráta, 
ale stretáva aj nového – svoj protipól, malú divožienku, 
ktorá mu ukáže nielen cestu lesom, ale aj životom. 
Vďaka nej dokáže Ondro vytesniť strach a vyplniť 
čas zábavnejšími vecami, než sú obavy o život alebo 
prípadný strach z nesmrteľnosti. Pomer „veľký“ strach 
a „malý“ Ondro sa postupne preklápa. Naši dvaja 
priatelia prejdú detstvom nie úplne bez úrazu, ale 
v relatívne dobrom zdraví. Ondro vyrastie z detských 
predstáv a do hlavy sa mu dostane jeho spoločníčka. No 
na jedno sa pozabudlo – na vždy prítomný strach, ktorý 
človeku bráni urobiť niečo, čo by mohlo bolieť. Strach 
z poznaného je oveľa väčší a dospelácke obavy silnejšie. 
Ani láska nie je mocnejšia. Jedine, že by bola.
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Základné parametre diela

Žáner: krátkometrážna dráma 
Technika: klasická triková animácia, stop-motion
Obrazový formát: full HD, 16:9 
Formát zvuku: 5+1
Jazykové verzie: slovenská, anglické titulky 
Distribučný nosič: DCP, digitálne formáty 
Dĺžka: 17 minút
Rok výroby: 2014 
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