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Christopher Robin, mladý chlapec, ktorý zažil so svojimi plyšovými kamarátmi 

nespočetné dobrodružstvá v Stoakrovom lese vyrástol a žije stresujúci život dospeláka v 
Londýne. Ako manažér spoločnosti Winslowova batožina trávi dlhé hodiny v kancelárii a na 
svoje detstvo už zabudol. Po zrušení víkendových plánov so svojou ženou, Evelyn a dcérou 
Madeline kvôli práci sa znenazdajky stretáva s Mackom Pú, s ktorými sa vydáva hľadať 
stratených priateľov zo Stoaktrového  lesa. Vďaka chvíľke v ich spoločnosti si uvedomí, čo je 
skutočne dôležité a ponáhľa sa naspať domov. Chce raz a navždy a čo najskôr vyriešiť zverené 
pracovné povinnosti, ktoré mu kradnú chvíle s jeho najbližšími. Po jeho odchode z lesa si jeho 
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kamaráti uvedomia, že Christopher stratil dôležité pracovné dokumenty a že je na nich, aby 
pomohli svojmu priateľovi. Pú, Tiger, Híkaj a Prasiatko sa preto vydajú do mesta, aby doručili 
chýbajúce papiere Christopherovi pričom cestou stretávajú jeho dcérku Madeline, s ktorou 
sa spoločne vydajú na cestu naprieč Londýnom.  
 

Vždy sa dostanem tam, kam chcem, 
keď odídem z miesta, kde som bol.  

-Macko Pú 

 
Postavy Christopher Robin a Macko Pú sa po prvýkrát objavili v zbierke veršov, ktoré 

napísal anglický dramatik, A. A. Milne pod názvom „Keď sme boli veľmi mladí" v roku 1924. Až 
publikácia „Macko Pú" z roku 1926 skutočne zarezonovala medzi čitateľmi po celom svete. 
Kniha krátkych príbehov o imaginárnych dobrodružstvách bezstarostného chlapca, jeho 
milujúceho medveďa a jeho ostatných zvieracích priateľov zo Stoakrového lesa, ktoré 
sprevádzali nadčasové ilustrácie E.H. Sheparda sú považované za jednu z najpopulárnejších 
detských kníh všetkých čias. 
 
Ďalšie príbehy, ktoré vyšli v publikácii „Púovo zátišie“ (orig. „The House at Pooh Corner")  v roku 
1928 a boli rovnako populárne. Odvtedy si tieto príbehy zamilovali čitatelia všetkých vekových 
kategórií a náklonnosť k nim sa dedila z generácie na generáciu. 
 

Milneove príbehy obhajujú hodnoty zdravej predstavivosti a prezentujú ten čas v našich 
životoch, kedy sa musíme rozlúčiť s detstvom, voľným časom, teplom rodinného hniezda 
a mamou, ktorá sa o všetko postará. Je tu čas dospieť. A práve druhá kniha končí momentom, 
kedy Christopher odchádza do internátnej školy, jeho život sa mení, časy bezstarostnej zábavy 
striedajú povinnosti dospievania. Tento okamih poslúžil ako inšpirácia pre úplne nový pohľad na 
obľúbené detské postavičky. Stal sa základom pre príbeh, ktorý je opätovným spojením dvoch 
obľúbených hrdinov no na úplne inom mieste a v úplne inom čase. Zároveň vykresľuje životné 
situácie, ktorými si prešiel každý dospelák ako napríklad to, ako nás naša zodpovednosť 
v každodennom živote odtrhla od bezstarostných dní, ktorými prekypovalo naše detstvo a ako 
sme zabudli sa tešiť z maličkostí v našich životoch. 
 

Macko Pú, ktorého roztomilé poznámky typu: „Ľudia hovoria, že nič nie je nemožné, ale 
nič robím každý deň“ sú dôvodom, ktorým sa Christopher Robin vracia do svojho detstva 
a pomáhajú mu si spomenúť na veci, ktoré boli pre neho cenné, keď bol ešte dieťa. Tým 
pripomína aj divákom, aby spomalili a spomenuli si na maličkosti, ktoré ich kedysi napĺňali 
šťastím a pokúsili sa ich navrátiť do svojich životov. 
 

Nájsť herca, ktorý by sa stal Christopherom Robinom bolo pre režiséra Marka Forstera 
neľahkou úlohou. Chlapec, ktorého všetci poznajú z ilustrácií E.H. Sheparda vyrástol. Je z neho 
manžel a otec, ktorý pri všetkých svojich povinnostiach zabudol na to, aké to bolo byť mladý. 
Má toho naloženého mnoho. Zabudol sa usmievať, raduje sa málo a je stále vážny. To mu 
znemožňuje prejavovať emócie nielen v práci, ale aj smerom k svojej rodine.  Producent 
Birgham Taylor dodáva: „Existuje veľmi málo hercov, ktorý dokážu zahrať postavu, ktorá je na  
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jednej strane zaťažená ťarchou povinností, no na druhej strane v nej vidíte akúsi chlapčenskosť, 
ktorá je skrytá. A práve Ewan McGregor je osobou, ktorá toto dokáže.”  
 

Úloha Evelyn Robinovej pripadla herečke Hayley Atwellovej, ktorá sa stala stelesnením 
tepla domova. Ako milujúca manželka vidí a cíti, ako sa z jej manžela stáva workoholik a ako 
postupne stráca spojenie so svojou rodinou.  
 

Bronte Carmichaelová hrá Madeline Robinovú, deväť ročnú slečnu, ktorá rovnako ako jej 
otec kedysi verí v zázraky. Túži jedine po otcovej pozornosti a po tom, aby jej každý večer pred 
spaním čítal. No on chce aby sa sústredila iba na učenie. Aby svojho otca nesklamala tvrdo na 
sebe pracuje, je pripravená odísť do internátnej školy, no v srdci netúži po ničom inom, ako po 
tom, aby mohla ostať doma s rodinou. Potom ako objaví krabicu s vecami patriacimi jej otcovi 
a kamarátom zo Stoakrového lesa, prvýkrát vidí otca v inom svetle.  
 

Vo filme sa ďalej predstaví aj Mark Gatiss, ktorý hrá nekompetentného syna majiteľa 
spoločnosti Winslowova batožina, ktorý zodpovednosť za krachujúcu firmu hodí na plecia 
Christophera Robina. Čo sa plyšových kamarátov týka, Mackovi Pú prepožičal hlas známy Jim 
Cummings. Zaujímavosťou je, že je ak hlasom Tigra. Brad Garrett je hlasom Híkaja a Nick 
Mohammed je Prasiatkom. 
 

Ak chce niekto tlieskať, 
tak teraz je ten správny čas. 

- Híkaj 

 
Najväčšia časť nakrúcania filmu prebiehala v Shepperton Studios mimo Londýna, no 

nakrúcalo sa aj na miestach po celom Anglicku. Stoakrový les, ktorý je očarujúce miesto, kde 
žijú kamaráti Christophera získal svoju podobu vďaka lesu Ashdown Forest, ktorý leží južne od 
Londýna. Počas natáčania sa filmári točili aj v uliciach Londýna napríklad na Great College 
Street, či na moste Lambeth Bridge. Na dotvorenie dobovej atmosféry boli použité historické 
vozidlá, či dobové predmety.  
 

Postavy, ktoré vytvoril A.A. Milne, sú srdcom filmu a symbolom jednoduchého, 
idylického potešenie z detstva. Macko Pú, Tiger či Prasiatko sa prvýkrát objavia v hranom filme 
ako trojrozmerné postavy. To by pred rokmi a bez použitia sofistikovanej počítačovej animácie, 
ktorá existuje dnes, nebolo možné. Každá postava bola navrhnutá individuálne.  Proces bol 
spoluprácou oddelení zaoberajúcimi sa vizuálnymi efektmi, kostýmami, kamerou pričom sám 
režisér Marc Forster dohliadal na jednotlivé návrhy. Bolo dôležité, aby plyšové zvieratá vyzerali 
skutočne. Forster si dal záležať, aby každá postava niesla prvky pôvodnej ilustrácie E.H. 
Sheparda, ktoré vznikli vďaka maľbe akvarelovými farbami. Tiež chcel, aby postavičky niesli zub 
času a teda aby na pohľad vyzerali, ako plyšové hračky, s ktorými sa deti hrali dlhé roky.  
 

Ničnerobenie často vedie k najzaujímavejším veciam. 
-Macko Pú 
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Príbeh „Christopher Robin" prináša postavičky z pera autora A.A. Milnea na strieborné 
plátno v príbehu o radosti a čistote detstva. Prehovára ku dieťaťu, ktoré sa skrýva v každom 
z nás a je pripomienkou toho, aby sme si zaspomínali na časy, kedy sme boli ešte malí a pokús il i  
sa niektoré z našich vtedajších vlastností aplikovať na súčasný život.   
 
Režisér Marc Forster dodáva: „Tie najjednoduchšie veci v našom živote nás robia 
najšťastnejšími. Christopher je muž, ktorý na svoje detstvo zabudol. Práve počas príbehu sa mu 
podarí si spomenúť a vrátiť sa k svojmu lepšiemu ja. Podarí sa mu opäť nájsť cestu k tým, 
ktorých má rád a obohatiť si svoj život. Verím, že nový príbeh spôsobí v divákoch to, že sa na 
moment vo svojich uponáhľaných životoch zastavia a uvedomia si, čo a kto je v ich živote tým 
najdôležitejším.“ 
 

Film „Christopher Robin“ uvidíte  
v Slovenských kinách od 6. septembra 2018 

 


