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uvádza 

americký film spoločností 
Walt Disney Studios Motion Pictures 

 
(Moana) 

 

Legenda o oceáne. 
Napnite plachty a vydajte sa za dávnym príbehom... 

Animovaná komédia od tvorcov filmov Ľadové kráľovstvo a Zootropolis. 
 

 

Premiéra:  1. decembra 2016 
Distribučné práva do: 30. novembra 2017 
Žáner: rodinný, animovaná komédia 
Odporúčaná prístupnosť: nevhodný pre maloletých do  
7 rokov   
Prístupnosť traileru: vhodný pre všetky skupiny 
maloletých   
Technické údaje: formát 2.35 : 1, DCP 2D, 3D, 103 minút,  
farebný, Dolby Digital 5.1, slovenský dabing 
Oficiálna webová stránka:  
http://disney.com/moana 
Réžia: Ron Clements, John Musker  
Produkcia:  Osnat Shurer 

Scenár: Ron Clements, John Musker, Taika Waititi 
Hrajú: Monika Potokárová (Vaiana), Lukáš Latinák (Maui), 
Lena Košická ( babka Tala), Lucia Vráblicová (babka Tala 
– spev), Tomáš Palonder (Tui), Robo Papp (Tui –spev), 
Andrea Somorovská (Sina), Kamil Mikulčík (Tamatoa),  
Michal Dutka (Lasalo) a ďalší.........  
Réžia slovenského znenia: Michal Spišák 
Hudobná réžia: Slavo Solovic 
Texty piesní: Marián Brezáni 

 
        Krátky film: Vnútorné záležitosti (Inner Workings) 
       Krajina, rok výroby: USA, 2016 
       Réžia: Leo Matsuda 
       Minutáž: 7 minút  

 
 

http://disney.com/moana
http://www.csfd.cz/tvurce/3351-ron-clements/
http://www.csfd.cz/tvurce/8123-john-musker/
http://www.imdb.com/name/nm2676052/
http://www.csfd.cz/tvurce/209749-osnat-shurer/
http://www.csfd.cz/tvurce/3351-ron-clements/
http://www.csfd.cz/tvurce/8123-john-musker/
http://www.csfd.cz/tvurce/31629-taika-waititi/


 

 
KRÁTKY OBSAH:  
Po stáročia sa dávni moreplavci vydávali na dobrodružné cesty po nekonečnom Tichom oceáne 
a objavovali ostrovy Oceánie. Potom však ich plavby na tisíc rokov ustali. A dodnes nikto nevie 
prečo... 
 
Ďalší strhujúci animovaný príbeh z Disney štúdií o odvážnom dievčati, ktoré sa rozhodne 

zachrániť svoj ľud a tak sa vydáva na nebezpečnú plavbu naprieč otvoreným oceánom. Počas 

svojej cesty stretáva kedysi mocného poloboha Mauiho, ktorý jej pomáha stať sa skúsenou 

moreplavkyňou. Spoločne sa plavia, zažívajú nebezpečné dobrodružstvá, stretávaju obrovské 

monštrá a príšery, ktorým uniknú  len o vlások. A Vaiana počas cesty plní dôležitú úlohu svojich 

dávnych predkov a objaví niečo, čo vždy hľadala – samú seba. 
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