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Bez malého Harta a velkého Johnsona svět nezachráníte. 

Kdybyste měli zachránit svět a mohli si vzít na pomoc jednoho spolužáka ze střední, určitě 
byste sáhli po hvězdě ročníku, po tom nejchytřejším, nejoblíbenějším a 
nejvysportovanějším klukovi. A možná byste se šeredně spletli, stejně jako šlápl vedle 
elitní agent CIA s muskulaturou Dwaynea Johnsona v akční komedii Centrální inteligence. 

Bob Stone (Johnson) byl na střední oplácané „cosi“ a sloužil jen jako terč brutální šikany. 
Calvin (Kevin Hart) stál na úplně opačném konci středoškolského potravního řetězce, ale 
to jsou teď v jeho případě už jen loňské sněhy, protože se užírá špatně placenou prací 
v účetní firmě a zoufale sleduje, jak mu život utíká mezi prsty. Léta o sobě neslyšeli, ale 
nyní se „potkali“ na internetu a následně také fyzicky, v hospodě, kde chtějí zavzpomínat 
na staré dobré časy. Bob Calvina ohromí nejen svou vypracovanou muskulaturou, ale také 
informací, že jako elitní agent CIA pracuje na těch největších světových případech. Stále 
ohromený Calvin u sebe nechá Boba přespat, z čehož se vyklube kardinální chyba, 
protože hned ráno Calvina doma překvapí trestná výprava Bobových kolegů. Ti jdou 
svému parťákovi po krku, podle nich je až po uši namočený v přípravách na teroristický 
útok. Zdá se, že Bob Calvinovi tak trochu kecal. Naštěstí si to budou moci vyříkat, protože 
Bob vezme na úprku před spravedlností Calvina s sebou a s jeho pomocí bude chtít očistit 
své jméno a jako návdavkem zachránit svět. To by neměl být pro bývalého třídního šprta 
žádný problém. 

Centrální inteligence je typické „buddy movie“, komedie, jejíž humor plyne ze spolupráce 
dvou protichůdných charakterů. Zatímco komediální extratřída Kevin Hart má podobných 
zkušeností bezpočet, Dwayne Johnson je v tomto směru nováčkem. „Cit pro komedii se 
nedá naučit. Buď ho máte, nebo ne. Ale Dwayne na tohle kašle. Zariskoval a vrhnul se do 
toho po hlavě. Bylo to o vzájemné důvěře. Snažil jsem se, aby si nenatloukl,“ říká Kevin 
Hart. 
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