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3. květen - 9. květen

10. květen - 16. květen

17. květen - 23. květen

24. květen - 30. květen

...a zase ta Lucie!
Vysíláme 7. května

Erin Brockovich
Vysíláme 16. května

Příště budeme chytřejší, staroušku!
Vysíláme 21. května

Rychlejší než smrt
Vysíláme 30. května

Další veselá dobrodružství šestileté Lucie a jejích neobyčejných kamarádů, kouzelných
panáčků z formely, kteří se jmenují Ferda a Ferda. Zatímco Lucie jako nová vůdkyně
party baví společně s formeláky všechny děti, potupený Osvald doma připravuje
strašlivou pomstu. Chce se zmocnit kouzelných formeláků, což se mu k jeho škodě také
podaří. Formeláci si totiž nenechají nic podobného líbit. Nejprve vybílí lednici, kde má
Osvaldova maminka připraveny dobroty na velkou hostinu a potom znemožní
Osvaldovo klavírní vystoupení před profesorem Hartmanem. Ale to samozřejmě není
konec prázdninového dobrodružství. Sotva se Ferda a Ferda vrátí k Lucii, dobrodružství
pokračuje, a tak si mohou děti díky oběma formelákům uprostřed léta například
zabruslit.

Erin Brockovich (Julia Roberts) je dvakrát rozvedená matka tří dětí. Navíc toho času bez
zaměstnání a téměř bez peněz. Když se jí konečně podaří uchytit jako nejposlednější
sekretářka v advokátní kanceláři Eda Masryho je pevně rozhodnuta chytit svou šanci za
pačesy. Při rešerši jednoho banálního případu narazí na stopu znečišťování podzemních
vod elektrárenskou společností. Následky, které zanechal jedovatý chrom na
obyvatelích přilehlého pouštního městečka jsou katastrofální - zhoubné nemoci,
genetické změny, potraty. Erin získá důvěru poškozených lidí i svého šéfa a začne dávat
dohromady velký případ. Karta jejího doposud neblahého osudu se konečně obrátila...
Film vznikl podle skutečné události.

Satirická komedie režiséra a scénáristy Petra Schuilhoffa Příště budeme chytřejší,
staroušku! líčí osudy dvou podvodníků, kteří neustále narážejí na protřelejší a zkušenější
soupeře. Ve svém úsilí dosáhnout snadného zisku často vystřídají několik zaměstnání a
vymyslí celou řadu originálních podvůdků a zlodějin. Pokaždé však na jejich nápadech
vydělá někdo jiný. A když se chtějí pomstít svým vykutáleným sokům, skončí nakonec
tam, odkud na začátku vyšli - za mřížemi...

Do městečka Redemption přijíždí tajemná Ellen, mladá žena s šestiranným
revolverem za pasem a s pomstou v srdci. Přijela zabít Heroda - muže, který tomuto
městu vládne a který kdysi zničil její život. Herod pořádá každoročně pistolnickou
soutěž a o finanční odměnu - soutěž, ve které každý rok sám zvítězí a zlikviduje své
potencionální protivníky. Letos se ale do soutěže přihlásila Ellen. Chce se s Herodem
utkat a zlikvidovat ho. Ale než se jí to podaří, musí se vypořádat s démony vlastní
minulosti.

