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Uvádza americký film spoločností 

Walt Disney Studios Motion Pictures a Pixar 
 

 
 

Réžia     Brad Bird 
Produkcia    John Walker, Nicole Grindle 

Žáner    animovaná rodinná komédia 

Odporúčaná prístupnosť vhodný pre všetky skupiny maloletých 
 

V SLOVENSKOM ZNENÍ: 

Bob Parr/ Pán Úžasný  Ivo Gogál 
Helen Parr/ Elastina  Diana Mórová 

Violet Parrová   Zuzana Porubjaková 

Dashiell Parr (Dash)  Alex Koníček 
Evelyn Deavorová  Lucia Hurajová 

Jack-Jack Parr   Eli Fucile 

Winston Deavor  Štefan Skrúcaný 
Lucious Best/ Mrazon  Martin Mňahončák 

Tony Rydinger   Lukáš Frlajs 

Voyd    Kristína Turjanová 
Edna Módna    Zuzana Kronerová 

Drviteľ    Pavol Plevčík 

Veľvyslankyňa   Judita Hansman 
Chad Brentley   Marek Majeský 

Rick Dicker   Vladimír Jedľovský 

Tunelátor   René Jankovič 
Obrazovkár   Roman Matisko 

Poslík s pizzou   David Hartl 

Reflux    Peter Kollárik 
Helectrix   Michal Hallon 

Starosta   Martin Hronský 

Victor Cachet   Michal Klučka 
Detektív 1   Michal Klučka 

Detektív 2   Miroslav Trnavský 

Honey    Petra Gažíková-Lángová 
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Od uvedenia prvého filmu Rodinka Úžasných uplynulo viac ako desať rokov. Vyvrcholenie  
prvého filmu sa stáva odrazovým momentom pokračovania príbehu a nový film v podstate začína 
tam, kde prvý skončil... Syndróm bol zničený, malý Jack-Jack prejavil svoje schopnosti a rodina sa 
zomkla viac, ako kedykoľvek predtým. Violet našla stratenú sebadôveru, Dash zistil, že nemusí byť 
vždy prvý.  

 

Všetko dopadlo idylicky... až na to, že super hrdinstvo je stále zakázané!  Zmena sa však 
blíži a jej ústrednou postavou je Helen, ktorá ako Elastina bojuje za práva super hrdinov. Jej 

manžel Bob zostal v domácnosti, aby sa postaral o Jack-Jacka a pomáha Violet a Dashovi zvládať 
každodenné nástrahy „normálneho“ života. Pre všetkých je to ťažká zmena, a ťažšia je o to viac, 

že si nikto z rodiny neuvedomuje rozsah super schopností malého Jack-Jacka, ktoré Bobovi značne 
komplikujú starostlivosť o batoľa. Keď sa však objaví nový zloduch, ktorý sa chystá uskutočniť 

priam diabolsky geniálny plán, tak musí super rodina a Mrazoň nájsť spôsob, ako sa dať dokopy 
a spojiť svoje sily pri boji proti novému nepriateľovi.   
 

NÁVRAT STARÝCH ZNÁMYCH NA PLÁTNA KÍN 
 

Rodinka Úžasných 2 privíta na veľkej obrazovke známu rodinu, ktorá prvýkrát očarila divákov v 

roku 2004. Tešiť sa môžeme aj na starých známych, ktorými sú Lucius Best (Mrazoň) a Edna Módna. Vo 

filme sa tiež predstavia nové postavy, s ktorými sme sa v prvom príbehu nestretli. 
 

Režisér Brad Bird sa pri tvorbe postáv pre film inšpiroval vlastným životom. Hovorí: „Schopnosti hrdinov 

sú inšpirované ich úlohou v rodine a tým kde a kedy žijú. Pracovali  sme s tradičnými archetypmi - silným 
otcom a matkou, ktorá zvláda všetko. Nakoniec sme zistili, že väčšina z nás sa môže svojím spôsobom 

stotožniť so všetkými postavami, ktoré sa vo filme objavia.  Všetci sme sa občas správali ako neistý 10-

ročný tínedžer. Všetci sme mali pocit, že sa nám podarilo dosiahnuť nemožné a  zvládať naraz domáce 
povinnosti, prácu či školu. Všetci sme mali občas pocit, že zvládame milión vecí naraz.“ Práve toto 

stotožnenie považujú filmári za predpoklad, že film osloví všetky cieľové skupiny. 

 

NA KOHO SA MÔŽEME TEŠIŤ? 
 

Tá, ktorá nesmie chýbať je HELEN PARROVÁ, známa ako Elastina. Svoju super hrdinskú kariéru 
zavesila na klinec, aby sa mohla starať o manžela Boba a rodinu. V druhom filme sa chystá viesť kampaň, 

ktorá má priniesť super hrdinom starú slávu. Zistí, že sa aj po toľkých rokoch dokáže stále ohýbať, 

rozťahovať sa a skrútiť sa do akéhokoľvek tvaru potrebného na vyriešenie aj tých najzákernejších záhad. 
Stručne povedané, stále to má a chce to využiť! 

 

BOB PARR známejší ako Pán Úžasný je známy pre svoju obrovskú silu. Odkedy, keď bolo 
používanie super schopností postavené mimo zákon sa stal Bob otcom rodiny a vychovával svoje 

potomstvo spoločne s manželkou Helen. Ako náhle však Helen začne naplno angažovať v zmene verejného 

vnímania super hrdinov, ostáva ťarcha rodiny do veľkej miery na Bobovi. A  na to, aby zvládol tri deti a 
domácnosť potrebuje úplne iné „super schopnosti“. 

 

VIOLET PARROVÁ, prvorodená z klanu Parr, je introvertná a inteligentná 14-ročná mladá dáma, 
ktorá sa úplne nehodí medzi svojich rovesníkov. Je úprimná, priama a srší sarkazmom. Violet zvláda svoje 
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dospievanie dokonale. Tajne zdokonaľuje svoje super schopnosti vytvárania silových polí a  neviditeľnosti 
v tichosti a bez toho, aby vyvolávala akékoľvek pochybnosti okolia. Zároveň cíti naliehavú túžbu  bojovať 

proti zločinu spolu s rodinou. 

 
DASHIEL PARR je 10-ročný chlapec – je nepokojný, zvedavý a super rýchli. Dash rád  športuje, miluje 

dobrodružstvo a má neobmedzený prísun energie. Po ničom inom netúži, len aby mohol predviesť svoje 

špeciálne schopnosti a bojovať proti zlým chlapcom zo svojho okolia. Ako dieťa nechápe, že musí svoje 
schopnosti držať v tajnosti.  

 

JACK-JACK PARR, miláčik a najmladšie dieťa rodiny miluje svoju fľašku s mliekom a rozprávky.  Jack-Jack 
sa javí ako typické batoľa, ale je viac než očividné, že je najsilnejším členom v domácnosti. Medzi jeho 

schopnosti patria pyrokynéza, neviditeľnosť, laserové videnie, levitácia, znásobovanie vlastného počtu, 

prechádzanie cez zavreté dvere, tvorba elektriny, teleportácia, či transformácia na kov , alebo na svoje 
malé démonické alter-ego.  

 

LUCIUS BEST je Bobov najlepší priateľ ktorý dokáže mraziť dotykom. Kedysi známy ako Mrazoň oplýva 
vtipom, vždy si zachováva chladnú hlavu a verí, že dokáže dopomôcť k zmene postoja spoločnosti k super 

hrdinom.  

 
EDNA MÓDNA má dokonalý zmysel pre dizajn a pochopenie špičkových technológií. Je kreatívnou 

vizionárkou a túži po návrate super hrdinov, pre ktorých by mohla vytvárať špičkové obleky.   

 
OBRAZOVKÁR je špičkový super zloduch, ktorý dokáže hypnotizovať. Jeho činy priťahujú pozornosť 

Elastiny, ktorá v boji proti Obrazovkárovi dvíha svoju reputáciu v  očiach verejnosti. Na pomoc super 

hrdinom prichádza aj advokátka VEĽVYSLANKYŇA, ktorej cieľom je podpora a legalizácia super hrdinov.  
 

V príbehu sa okrem starých známych hrdinov predstavujú aj tí, ktorí by sa veľmi radi pridali k Rodinke 

Úžasných a Mrazoňovi. Snažia sa, aby mohli po ich boku verejne bojovať proti zločinom. Jedným z  nich je 
VOYD, ktorá je veľkou fanúšičkou Elastiny. Dokáže deliť a manipulovať s objektmi okolo nej tým, že vytvára 

priestory v ktorých sa objekty strácajú a opäť zjavujú. BRICK má veľké svaly a nebojácneho ducha.  REFLUX 

dokáže ovládať lávu vďaka ktorej dokáže prechádzať materiálmi. DRVITEĽ ovláda telekinézu. SCREECH má 
veľké oči a dokáže otáčať hlavou o 360 stupňov. Vie lietať vďaka krídlam a jeho vysoký hlas mu umožňuje 

rozbíjať sklo. HELECTRIX dokáže vystreľovať blesky z končekov prstov.   

 
NÁVRAT V ČASE 

 

Nový film si zachováva ducha 50-tych rokov, ktoré sme poznali z prvého filmu z roku 2004. Vzhľad je však 
vďaka technológiám, ktoré odvtedy postúpili míľovými krokmi dopredu oveľa dokonalejší a grafické 

prevedenie animácie vyzerá lepšie.   

 
Celková architektúra, počnúc autami, cez ulice až po samotné postavy sa tak ako aj v prvom filme odvoláva  

na atmosféru 50-tych rokov. Filmári sa aj v novom filme priklonili z čistým líniám oslavovaným v 

architektúre v polovici storočia. Vsadili na jednoduchosť a funkčnosť. 
 

Keďže je svet Rodinky Úžasných 2 silne ovplyvnený estetikou z polovice minulého storočia, tak sa táto 

myšlienka premieta aj na kostýmy – medzi ktoré patria aj super obleky, či každodenné oblečenie pre rôzne 
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osobnosti filmu, ale aj ostatné postavy, ktoré sú komparzom. Celý tím dizajnérov, technikov a umelcov 
spolupracoval na vytvorení šatníka skutočne neuveriteľného rozsahu. Ku každej postave pristupovali so 

všetkou vážnosťou, rozsah toho, čo uvidíte vás určite ohromí.  

 
Filmári veria, že publikum prijme nový príbeh o Rodinke Úžasných z takým nadšením, aké pociťovali všetci, 

ktorí sa na jeho tvorbe podieľali. Nový film nie je len návratom k  starému príbehu a milovaným postavám, 

je väčší, dokonalejší a napínavejší! 
 

Film Rodinka Úžasných 2 uvidíte v slovenských kinách od 2. augusta 2018 aj so 
slovenským dabingom. 


