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uvádza 

americký film spoločnosti 
Walt Disney Studios Motion Pictures 

 
(BEAUTY AND THE BEAST) 

 

Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. 
 
 

Premiéra:  16. marca 2017 
Distribučné práva do: 15. marca  2018 
Žáner: rodinný, romantický, fantasy 
Odporúčaná prístupnosť: nevhodný pre maloletých 
do 7 rokov  
Prístupnosť traileru: nevhodný pre maloletých do 7 
rokov  
Technické údaje: formát 1: 2.35, DCP 2D, 3D, 4D, 
IMAX 3D.,123 minút,  farebný, Dolby Digital 5.1., 
Atmos 3D., slovenský dabing 
Oficiálna webová stránka:  
http://movies.disney.co.uk/beauty-and-the-beast-2017 
Réžia: Bill Condon  
Produkcia:  David Hoberman, Todd Lieberman 

Scenár: Stephen Chbosky, Evan Spiliotopoulos, Linda 
Woolverton (pôvodný scenár) 

Hrajú: Emma Watson, Kevin Kline, Luke Evans, dan 
Stevens, Ewan McGregor, Emma Thompson, Stanley 
Tucci a ďalší... 
V slovenskom znení: 
Hrajú: Alžbeta Bartošová (Belle), Pavol Plevčík 
(Netvor), Alexander Maďar (Netvor – spev), Vladimír 
Kobielsky (Gaston), Martin Madej (Gaston – spev), 
Jozef Benedik st. (Maurice), Peter Makranský (Lefou), 
Štefan Skrúcaný (Lumiere), Martin Makranský 
(Cadenza), Andrej  Marek Kaňa (Cadenza- spev), 
Mária Rychlová (Skriňa) a ďalší. 

     Réžia slovenského znenia: Ivan Laca                             
                                                                      Hudobná réžia: Kristián Seidmann, Slavo Solovic,                                                                                                                                 
                                                                      Matúš Uhliarik, Texty piesní: Daniel Hevier  
 

http://movies.disney.co.uk/beauty-and-the-beast-2017
http://www.imdb.com/name/nm2676052/
http://www.csfd.cz/tvurce/236857-david-hoberman/
http://www.csfd.cz/tvurce/236859-todd-lieberman/
http://www.csfd.cz/tvurce/65247-stephen-chbosky/
http://www.csfd.cz/tvurce/73403-evan-spiliotopoulos/
http://www.csfd.cz/tvurce/76588-linda-woolverton/
http://www.csfd.cz/tvurce/76588-linda-woolverton/


 

KRÁTKY OBSAH: Walt Disney uvádza veľkolepú adaptáciu klasickej animovanej rozprávky 
Kráska a zviera - pozoruhodný príbeh mladej dievčiny Belle, ktorú vo svojom zámku uväzní 
obávaný a tajomný Netvor, uvidia diváci v podobne doteraz nevídanej.  

Bystrá, krásna a nezávislá Elle žije so svojim otcom, samotárskym umelcom Mauriceom, 
v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje tak trochu hádanku, 
aj pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho donchuana 
Gastona, ktorý má inak všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. 

Jedného dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. Zahnaný z cesty narazí 
v hustom lese na potemnelý, zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko. Zámok má však 
svojho desivého pána, ktorý votrelcov nevíta...  

Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva sa ho hľadať. Zoči voči Netvorovi 
ponúkne svoju slobodu za prepustenie otca. Uzamknutá vo veži odhaľuje tajomstvá zlovestného 
zámku. Napriek strachu sa spriatelí so zakliatym zámockým služobníctvom a postupne si začne 
uvedomovať, že za desivým výzorom Netvora sa môže skrývať aj niečo iné...  
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