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Stvorený pre boj. Zrodený pre lásku. 
 
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti pod španielskym slnkom. To by nebolo až také 
zvláštne, keby Nina nebola malé dievčatko a Ferdinand veľký býk. A to poriadne veľký 
býk. Narodil sa síce ako malé, roztomilé teliatko, ale časom podrástol o poriadny kus 
nielen do výšky, ale aj do dĺžky a šírky. Ľudia, ktorí ho nepoznajú si môžu myslieť, že je to 
nebezpečné, zúrivé monštrum, lenže Ferdinand je našťastie ten najroztomilejší a 
najposlušnejší párnokopytník na svete, ktorý nadovšetko miluje kvetinky a nikdy by 
neublížil ani muche. Bohužiaľ zároveň je tiež nešikovným polepetkom, ktorý občas dokáže 
spôsobiť poriadnu katastrofu aj vďaka svojim rozmerom. 
Jedného dňa si Ferdinand neopatrne sadne na čmeliaka, ktorý ho štipne a on sa splaší. 
Celú udalosť sledujú hľadači býkov na zápasy v koride a rozdivočelý Ferdinand ich  svojím 
výkonom uchváti natoľko, že ho okamžite chytia a odvezú. Ferdinand ale nechce s nikým 
zápasiť a je odhodlaný vrátiť sa k svojej Nine. Našťastie sa spriatelí s troma šikovnými 
ježkami, Unom, Dosom a Kvatrom (prosím, nepýtajte sa, kde je Tres). A keď sa k nim 
pripojí jedna koza a pár ďalších býkov, spoločne sa vydajú na dlhú cestu Španielskom. V 
pätách majú pár prenasledovateľov, ale to ich určite nemôže zastaviť. Snáď len trochu 
spomaliť. Napokon, ako hovorí sám Ferdinand: "Každý sa správa podľa toho, ako vyzerá, 
ale tak jednoduché to nie je. Zvlášť v mojom prípade. So mnou je to zložitejšie." 
 
 
Prístupnosť:  pre všetkých 
Žáner: animovaný rozprávkový film 
Verzia:  slovenský dabing (2D a 3D), anglicky s českými titulkami (2D) 
Stopáž: 108 min 
Formát: 2D a 3D DCP, zvuk 5.1 
 


