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Mladenič Miloš Hrma se pripravlja na poklic
kontrolorja na majhni železniški postaji. Na
ozadju dogodkov druge svetovne vojne pa
kljub svojim ljubezenskim težavam doseže prag
moškosti… Z oskarjem (1968) nagrajeni in
danes že kultni češki film Strogo nadzorovani
vlaki je Jiří Menzel posnel po istoimenski noveli
Bohumila Hrabala.

Film prikazuje ganljivo in razburljivo zgodbo
podeželskega župnika, ki se bori z državnimi
birokrati in tedanjimi cerkvenimi predstavniki za
ohranitev vaške cerkve. Večplastna zgodba, ki se
odvija na tedanjem Češkoslovaškem proti koncu
80. let, ne prikazuje samo duhovnikovega samospraševanja o bogu, marveč tudi njegovo nemoč
pri srečanju z boleznijo ljubljene Marijanke. Enako nemočen je pa pred socialističnim režimom,
ki arogantno uničuje duhovne in materialne vrednote. Film je posnet po istoimenski zgodbi češkega pisatelja in pesnika Jakuba Demla.

Poetična zgodba, ki temelji na noveli Bohumila Hrabala, velja za najboljšo proslavo piva,
mesnih jedi in dolgolasih žensk. Mozaik
humornih dogodkov, ki potekajo v eni od
manjših čeških pivovarn, ima tudi avtobiografsko podlago. Redkobesedni skrbnik pivovarne v Nymburku ima lepo in nekoliko bolj
živahni ženo Maryško, ki jo občuduje celo
mestece. Preobrat v mirnem toku malomeščanskih dogodkov prinese obisk glasnega in
zgovornega strica Pepina…
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Obredno krajšanje
Danny Smiřický, glavni junak kratkih zgodb in
romanov pisatelja Josefa Škvoreckega z avtobiografskimi elementi, preživlja obvezno služenje
vojske med letoma 1953 in 1954 v časih globokega komunističnega režima. V vojaškem območju Kobylec, kjer se usposabljajo pripadniki tankovskega bataljona, se četovodja Danny z
neverjetno iznajdljivostjo bori z omejenostjo
boljševiških častnikov. Misel na življenje zunaj,
na dobro hrano, ženske in alkohol pomagajo
njemu in soborcem preživeti absurdni čas, ko so
prisiljeni služiti domovini. Po motivih istoimenskega romana Josefa Škvoreckega.
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