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Asi najslávnejší a rozhodne najroztomilejší záchranári vyrážajú na plátna kín vo 
svojom prvom filmovom dobrodružstve. A bude to poriadna jazda, ostatne čo iného 
by ste mohli od Labkovej patroly čakať. 
 
Labková patrola patrí k najväčším fenoménom súčasnosti. Psích záchranárov, ktorí vedia 
lietať s lietadlom (kríženka Skye), hasiť požiare (dalmatínec Marshall), strážiť zákon 
(nemecký ovčiak Chase) a robiť veľa ďalších užitočných vecí (ostatní štvornohí chlpáči), 
milujú deti po celom svete. Rovnomenný televízny seriál láme rekordy v sledovanosti 
rovnako ako aj v predaji hračiek. Bolo len otázkou času, kedy sa tieto odvážne šteniatka 
rozhodnú vystúpiť z televíznych obrazoviek na filmové plátno a zažiť spolu s deťmi 
doposiaľ najväčšie dobrodružstvo. 
 
Ísť do akcie ich prinúti Humdinger, zlobou skrz naskrz prelezený tučko, ktorý sa práve stal 
starostom Adventure City. Okrem toho, že nemá rád psy, neznáša ani škaredé počasie. 
Zaobstará si unikátny prístroj, ktorý mu má pomôcť k tomu, aby nebo nad Adventure City 
bolo úplne bez mráčika. Lenže každý, kto sa hrá na "pána boha", musí počítať s tým, že 
sa to môže nepekne zvrtnúť. Sebaistý Humdinger s tým však nepočíta a kvôli tomu sa 
všetci obyvatelia mesta ocitnú vo veľkom nebezpečenstve. Labková patrola je našťastie 
pripravená kedykoľvek vyraziť aj na tú najnebezpečnejšiu misiu a zachrániť aj to, čo sa na 
prvý pohľad zachrániť nedá. 
 
 
 
Prístupnosť:  bez obmedzenia 
Žáner: animovaná komédia 
Verzie:  slovenský dabing 
Stopáž: 88 min 
Formát: 2D DCP, zvuk 5.1 
Monopol do: 19. 8. 2024 


