
 
        

  
 

Ježek Sonic 
(Sonic The Hedgehog) 
Premiéra: 20. 2. 2020 
 
UIP - Paramount, USA, 2020  
Režie: Jeff Fowler 
Scénář: Josh Miller, Patrick Casey, Oren Uziel 
Kamera: Stephen F. Windon 
Hudba: Junkie XL 
Hrají: Jim Carrey, James Marsden, Ben 
Schwartz, Tika Sumpter 
V českém znění: Ondřej Brzobohatý, Bohdan 
Tůma, Filip Jančík, Kateřina Lojdová 
 
 
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o 
legendách se obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho 
nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem 
Robotnikem. 

Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě, v němž se právě 
vyskytuje) by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého 
lesního útočiště sice chodí navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa Toma (James 
Marsden), ale ten se tak úplně nepočítá, protože si Sonica při jeho rychlosti ještě nestačil 
všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak po 
něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek může udělat malou chybu, kterou 
bylo v jeho případě dočasné vypnutí elektřiny v polovině Ameriky. Bezradná a 
znepokojená vláda na odhalení příčin kolosálního výpadku najme toho vůbec 
nejschopnějšího génia, lehounce šíleného Doktora Robotnika (Jim Carrey). A ten velmi 
brzy zavětří Sonicovu stopu. A Sonic rázem zjistí, že ani nejrychlejší nohy nemusí 
k úspěšnému útěku stačit, zvlášť když ztratil magické kroužky, které mu umožňovaly 
rychle cestovat mezi různými světy. Jediný, kdo zná jejich aktuální polohu, je jeho 
„kámoš“, šerif Tom, a ten se do záchrany mimozemského ježka před neúnavným a 
vynalézavým Doktorem Robotnikem zrovna nežene. Pak si však jako správný ochránce 
zákona uvědomí, že slabší je třeba bránit, a začnou se dít věci… 

Přestože záporákům diváci obvykle nefandí, Doktor Robotnik by se mohl v tomto směru 
stát výjimkou, protože hravé šílenství a energie, kterou postavě propůjčil Jim Carrey, jsou 
okouzlující. „Dlouho jsem toužil vrátit se ke svým kořenům, k postavě Ace Ventury, v níž 
jsem mohl nevázaně blbnout. A Ježek Sonic mi tohle stoprocentně splnil. Byla to radost,“ 
přiznává herec. 
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