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A bolond és a királynő (1987)                                                         DVD 2077   
Rend.: Vera Chytilová 
Szereplők: Jirí Kodet, Jirí Pecha, Bolek Polívka. Időtartam: 112 perc 
 
A bolond és a királynő című film jelentős filmtörténeti alkotás. A múlt és a jelen ellentéte, a 
művészet és vagyon összecsapása, az anyagi függetlenség és a hatalomtól való függőség 
egyaránt jelen van a filmben. 

 

 

 
Bűntény a leányiskolában (1965)                                                   DVD 1674    
Rend.: Jiri Menzel, Ivo Novak, Ladislav Rychman 
Szereplők: Lubomír Lipsky, Jan Preucil, Marcela Batková. Időtartam: 115 perc 

 
Boruvka nyomozó egy igen különös ügyre lesz figyelmes. Abban az iskolában, ahová a lánya is 
jár, nyoma vész egy borítéknak amelyben az iskola pénze volt. Ami még különösebb, hogy a nem 
túl népszerű Kitten professzor is eltűnik. Minden gyanú egy csapat feketeruhás lányra száll, akik 
úgy nevezik magukat az iskolában, hogy Kill Kitten Klán. De közben Kitten professzor hírtelen 
előkerül a pénzzel együtt. Ezzel egyidőben Boruvka nyomozó felfedez egy fekete harisnyatartót a 
tornateremben – de a tulajdonosa után kutatva egészen más megvilágításba kerül a történet. 

 

 

 
Egy szöszi szerelme (1965)                                                                               DVD 1951    
Rend.: Milos Forman 
Szereplők: Hana Brejchová, Vladimír Pucholt, Vladimir Mensik. Időtartam: 88 
perc 
 
A vidéki cipőgyárban dolgozó és munkásszálláson lakó Andula és társnői "férfiínségét" a közeli 
katonaság - középkorú tartalékosok! - meghívásával próbálja orvosolni a figyelmes vezetőség. 
Andula inkább a haknizó prágai zenekar ifjú zongoristájával, Mildával tölti az éjszakát, aki másnap 
odébbáll. A lány azonban felkerekedik, hogy megkeresse "szerelmét"... 

 

 

 
Az én kis falum (1985)                                                                       DVD 1884    
Rend.: Jiri Menzel 
Szereplők: Bán János, Marian Labuda, Rudolf Hrusinsky. Időtartam: 105 perc 
 
A hajnali köd még nem szállt fel a városka házai közül. Kakasszó innen is, onnan is. Egy 
alacsony, pocakos ember lépked az utcán. Éleset füttyent, mire mellészegődik egy hosszú, 
nyurga fiú. Megpróbálja felvenni a köpcös férfi lépéseinek ritmusát, aki útközben még megjavítja a 
doktor úr Skodájának a motorját, s a kocsi nagy durrogások és rángások közepette elviharzik. 
Mialatt a rádióban a reggeli tornát közvetítik, hőseink már a teherautón zötykölődnek a 
tüzéptelepre homokért... Ez a nap is úgy kezdődik, mint bármelyik másik, de ki sejtené előre, hogy 
ma az aranyszívű, ám hirtelen haragú Pavelnek betelik a pohár és szakít félkegyelmű 
kocsikísérőjével, Otikkal. Pedig minden kalamajkának az oka Otik Pavel úrtól kapott fülvédője. 



 

 
Fekete Péter (1963)                                                                            DVD 2758      
Rend.: Milos Forman 
Szereplők: Ladislav Jakim, Pavla Martinkova, Jan Vostrcil. Időtartam: 90 perc 
 
Akárcsak a rendező későbbi művei, ez is modell-alkotás, bár szinte riportszerű ábrázolással állítja 
a néző elé a tipikus cseh kisvárosban lakó tipikus cseh kamasz, Péter egy életdarabját: munkába 
állását (bolti ellenőr lesz), szórakozásait, esetlen udvarlását. Forman nem történetet mesél el, 
hanem - többnyire komikus - helyzeteket teremt, amelyekben a szereplők magukat adhatják elő, 
de közben az alapvető generációs problémát is érzékeltetik: egyik oldalon a nehezen átlátható 
élethelyzetek, a másikon a felnőttek állandó kioktató-leegyszerűsítő tanácsai. A magukra maradt 
fiatalok sorsában az az egyetemes, hogy a társadalom minden tagját is hasonlóképpen oktatja ki 
a vezetés. 

 

 
Hóvirágünnep (1984)                                                                                            DVD 1835  
Rend.: Jiri Menzel Szereplők: Rudolf Hrusínský, Jaromír Hanzlik, Josef Somr. 
Időtartam: 83 perc  
 
Gyönyörű kis cseh falu Kreskó, ahol a film hősei élik a maguk hétköznapi, bár egyáltalán nem 
unalmas életét. Mintha a falut körülvevő erdő üde levegője hatná át az életüket, a szomorú 
eseményekben is meglátják a dolgok fonákját, a humort. A cseh kisemberek, mint például ebben a 
filmben is, utolérhetetlen leleményességgel élik az életüket, és nem történhet semmi olyan dolog - 
még a rusnya darazsak csípése sem - mely kizökkentené őket békés derűjükből.. 

 

 

 
Koldusopera (1991)                                                                                               DVD 1726   
Rend.: Jiri. Menzel 
Szereplők: Josef Abrhám, Mahulena Bocanová, Jana Brezková. Időtartam: 94 
perc 
 
A romantikus középkori rablók ideje lejárt. Mekhis a gazfickók gyöngye, lelkét több gyilkosság és 
bigámia is terheli. Eddig mindent megúszott, ám most emberére akadt. Menyasszonyának apja 
véget akar vetni a kapcsolatuknak, és rács mögé juttatja leendő vejét. Ebben segítségére van 
Lokit, a helyi rendőrfőnök, akit jó pénzért rá lehet venni bármire. 

 

 
Limonádé Joe (1964)                                                                          DVD 1489   
Rend.: Oldrich Lipsky 
Szereplők: Karel Fiala, Olga Schoberová, Rudolf Deyl. Időtartam: 95 perc 
 
Ismét Vadnyugat, ismét egy hős, és ismét egy szerelmes hősnő... de ezúttal másképp, hiszen 
csehszlovák ízű a whiskey, sőt, egészen pontosan a limonádé... Joe a legjobb lövő a prérin innen 
és túl, barátnője, a gyönyörű Winnifred pedig lelkesen küzd az alkohol káros hatásai ellen. A 
végeredmény egy fergeteges paródia, hamisítatlan western muzsikával, kelet-európai módra. 

 
 

 

 
Magány az erdőszélen (1976)                                                          DVD 2179    
Rend.: Jiri Menzel 
Szereplők: Daniela Kolárová, Josef Kemr, Zdenek Sverák. Időtartam: 95 perc 
 
Lavickovék mindenáron nyaralót szeretnének, megkörnyékezik hát Komárek bácsit, aki egy 
gyönyörű telken lakik az erdő szélén. Minden jóval elhalmozzák az öreget, de annak valahogy 
mégsem akarózik elköltözni a házából. Tavasszal, Komarek egészségi állapota tovább romlik, 
ezért az előrelátó család jegyzőt hív, hogy végre nyélbe üssék az üzletet. A ház azonban üres. 
Talán meghalt? Lavickovék reményei szertefoszlanak, amikor megpillantják a dolgozó Komareket 
a szántóföldön.  



 

 
Mesés férfiak kurblival (1984)                                                           DVD 1865     
Rend.: Jiri Menzel 
Szereplők: Rudolf Hrusínsky, Vladimír Mensík, Jiri Menzel. Időtartam: 83 perc 
 
A mozi hőskorában mutatványosok járták a világot rozoga cirkuszkocsijukkal, kifeszített lepedőkön 
mutogatva az önjelölt rendezők, operatőrök, szereplők néhány perces produktumait. Egyikük, 
Pasparte voltaképpen bűvész, kezdetben csak mutatványaihoz indítja be a kurblis vetítőgépet, 
mialatt leánya muzsikával kíséri. Aztán egyszer számos tekercset örököl elhunyt társától, s a 
filmekkel együtt árván maradt lányát is. Pasparte nemsokára felfigyel egy megszállott operatőr, 
Kolenaty műveire, s álmodozni kezd egy állandó mozi megnyitásáról. 

 

 

 
Pacsirták cérnaszálon (1969)                                                           DVD 1591    
Rend.: Jiri Menzel 
Szereplők: Rudolf Hrusinsky, Vadav Neckár, Vlastimil Brodsky. Időtartam: 90 
perc 
 
A film cselekménye az 50-es években játszódik a Prága melletti Kladno acélművében, egyfajta 
cseh Csepelen, ahol a régi polgári rend képviselői (értelmiségiek, kereskedők,stb.) dolgoznak nem 
éppen önszántukból, átnevelési célzattal.  

 

 
Sörgyári capriccio (1980)                                                                DVD 1499     
Rend.: Jiri Menzel 
Szereplők: Magda Vásáryová, Jiri Schmitzer, Jaromir Hanzlik. Időtartam: 94 
perc 
 
Egy kisvárosi sörgyár hétköznapinak nem nevezhető életén keresztül leshetünk be az 1920-as 
évek cseh középosztályának életébe. Az események középpontjában a sörgyár vezetője, Francin 
és életszerető felesége, Maria állnak, akiknek rutinná vált hétköznapjait Francin testvérének 
érkezése borítja fel. A film fojtott erotikával mutatja be egy vidéki település polgárainak fullasztó 
életét, annak kisszerű érzelmeivel és vagyoni törekvéseivel. A Sörgyári capriccio történetét 
Bohumil Hrabal írta, Menzel negyedik alkalommal választott filmjének alapjául Hrabal regényt. 

 

 

 
Svejk, a derék katona I-II.(1956)                                                                 DVD 372/1-2  
Rend.: Karel Stekly Szereplők: Rudolf Hrusinsky, Svatopluk Benes, Frantisek 
Filipovsky. Időtartam: 101+101 perc  
 
Svejk a békés kutyakereskedő sorsába a szarajevói merénylet hoz döntő fordulatot. Ferenc 
Ferdinánd trónörököst a szerbek átsegítették a másvilágra. A nagy esemény Svejket is fölrázza. 
Minden rendes cseh polgár életében a kocsmában kezdődik a bonyodalom. Svejk is innen jut el a 
rendőrkapitányságra, majd az elmegyógyintézetbe, majd a hadikórházba, hogy a forgandó 
hadiszerencse tisztiszolgát csináljon belőle, akinek személyesen kell megnyerni a Monarchia 
számára az I. világháborút. 

 

 
Százszorszépek (1966)                                                                      DVD 2107    
Rend.: Vera Chytilová 
Szereplők: Jitka Cerhová, Ivana Karbanová, Julius Albert. Időtartam: 73 perc 
 
Két cserfes, tengő-lengő fruska harcot indít a világ értelmetlensége és romlottsága ellen. Hogyan? 
Elhatározzák, hogy maguk is romlottak lesznek. Féktelen játékba kezdenek, amely nem ismer 
határokat. Legyen az akár férfiszív, akár étkészlet, a két tündéri vamp – hol spiccesen, hol 
viccesen – egy-kettőre mindent ripityára tör maga körül. Történik mindez a hatvanas években, 
Csehszlovákiában, a prágai eseményeket megelőző időszak szabadságot áhító légkörében.  

 



 

 
Szeszélyes nyár (1968)                                                                                         DVD 1678    
Rend.: Jiri Menzel 
Szereplők: Rudolf Hrusisnsky, Vlastimil Brodsky, Frantisek Rehák. Időtartam: 
72 perc 
 
Három jóbarát, a fürdőmester, a pap és az őrnagy mint annyi éve, ezen a nyáron is együtt 
üldögélnek a városka kis tavának partján sörözgetve, beszélgetve, emlékezve, álmodozva. Az idill 
szinte csodálatos, amikor megjelenik Arnost, a mutatványos és szépséges partnernője, Anna. 

 

 

 
Szigorúan ellenőrzött vonatok (1966)                                               DVD 1753    
Rend.: Jiri Menzel 
Szereplők: Václav Neckár, Josef Somr, Vlastimil Brodsky. Időtartam: 93 perc 
 
Csehszlovákia a náci megszállás alatt. Milos Segédtisztként dolgozik egy kisváros állomásán, 
ahol hiába húznak el a front közeledtével mind szigorúbban ellenőrzött vonatok, a dolgozók élik 
megszokott életüket. Tapicska forgalmista az egyik éjjel unalmában telepecsételi Zdenka, a 
távírász lány meztelen ülepét. "Erkölcsi fertő, átkozott erotikus évszázad!" - feddi meg őket a 
főnök, akit csupán a galambtenyészete érdekel. Csak Milos küzd a már kínossá vált 
szüzességével, felvágja ereit, azután szerelembe esik egy kalauznővel, de nem hálhatják el az 
első éjszakájukat, mert egy szerencsételen véletlen folytán a fiú mégis a háború aktív részesévé 
és elszenvedőjévé válik. 

 

 
Üzenet a metróból (2005)                                                                   DVD 2939   
Rend.: Filip Renc 
Szereplők: Zuzana Kanóczová, Marek Vasut, Simona Stasová. Időtartam: 95 
perc 
 
A film egy női magazinnál dolgozó 20 éves lány, Laura, és tolmács anyja, Jana történetét meséli 
el, akik mindketten a nagy őt várják. Jana előző kapcsolata után kiábrándult a cseh férfiakból. 
Végre egy jó "nyugati" pasast akar fogni magának., s álhatatosan hárítja egyébként jóindulatú 
szomszédja szánalmas közeledését. Laura végül beleszeret a reklámügynökségnél dolgozó 
Oliver-be, aki kétszer olyan idős, mint ő - negyven éves. A sors fintora, hogy Oliver nem más, mint 
Laura anyjának fiatalkori nagy szerelme. 

 

 
Vége a régi időknek (1989)                                                                                 DVD 1728    
Rend.: Jiri Menzel 
Szereplők: Josef Abrhám, Marián Labuda, Jiri Adamira. Időtartam: 97 perc 
 
Az első világháború után üresen maradt cseh kastélyba jószágigazgatót neveznek ki. Az úri életbe 
hirtelen belecsöppent új gazda pedig mindenben követni kívánja elődje szokásait. Attól a 
pillanattól kezdve, hogy a gyanús herceg megjelenik a kastélyban, egymást érik az események: 
szerelmek szövődnek, fegyver- és érdektársak kapnak hajba, intrikák, botrányok, pletykák, viták 
és veszekedések fűszerezik a kastély addigi unalmas életét, s a szereplők mulatságos helyzetek 
során vetik fel álarcukat.  

 

 


