
Ježek Sonic 2

Ve chvíli, kdy Doktor Robotnik (Jim Carrey) osudově uvízl na Houbové planetě, ztratil ježek 
Sonic jediného opravdu schopného nepřítele a začal se hodně nudit. Občas vypomůže policii 
dopadnout pár „nepolapitelných“ gaunerů, ale jinak nemá svou modrou energii do čeho vrh-
nout. Jenže vynalézavý Robotnik dokázal nalézt způsob, jak ze svého houbového vězení unik-
nout a vrátit se na Zemi. 
USA / Japonsko, 2022. České znění. Mládeži přístupný. 122 minuty.
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Pokladna bude otevřena hodinu před každým představením  /  Občerstvení zajištěno  /  Deky a kempingové židle si můžete vzít vlastní
Počet židlí a laviček  bude omezený  /  Změna programu vyhrazena  
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Kdyby radši hořelo

V komedi s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem a Annou Polívkovou bude sbor dob-
rovolných hasičů jedné vesnice čelit úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý oheň. Klidný 
a  spokojený život ve vsi totiž zničí podezření na akci teroristů. Snímek navazuje na poetiku 
� lmů Ivana Passera nebo Jaroslava Papouška.
Česko, 2022.  Vhodný od 12 let. 87 minut.

pátek 19. 8. 2022, 21.15 Vstupné 100 Kč

hvězdně obsazená česká komedie o dobrovolných hasičích

Předprodej na www.smsticket.cz 

Vyšehrad: Fylm

sobota 13. 8. 2022, 21.15  
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy, uběhl více než rok. Lavi je, jak 
by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. 
A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede 
tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni 
Lucii. Na svatbě zjišťuje, že má už osmiletého syna. Prostě už zase se řítí jak lavina – z jednoho 
problému do druhého!
Česko, 2022.  Vhodný od 15 let. 105 minut.
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komedie s Jakubem Štáfkem


