UNSERE WUNDERBAREN JAHRE
NAŠE BÁJEČNÁ LÉTA
Žánr: Historické rodinné drama

Minisérie: 3 X 90 minut

STRUČNÝ DĚJ
Děj připravované minisérie, vycházející ze
stejnojmenného románu oceňovaného německého
autora Petera Prangeho, nás přivádí do malého
německého města Altena ležícího nedaleko belgických
hranic krátce před měnovou reformou (červen 1948).
Hlavními hrdiny jsou členové rodiny Wolfových. Rodiče
Christel a Eduard s dcerami Margot, Ullou a Gundel žijí
v pěkné vile hned vedle strojírenské továrny. Německo se
vzpamatovává z válečných škod a Eduard hledá nový
výrobní program pro rodinný podnik. S vedením továrny
mu pomáhájí dcera. Ulla by se však radši než ve
strojírenské továrně viděla jako lékařka v nemocnici. A
svého cíle je rozhodnuta dosáhnout i přes kategorický
nesouhlas rodičů.
Strojírny Wolf byl před válkou úspěšný výrobce kovových
postelí s pružinovými rošty, ale nedostatek surovin po
válce je nutí improvizovat a hledat náhradní výrobní
program. V Německu, rozděleném na okupační zóny mezi
západní spojence a Rudou armádu, vrcholí denacifikace a
válkou oslabená ekonomika nahrává korupci. Mladá
generace má však úplně jiné starosti. Užívají si horkých
letních dnů a večerů, prožívají první lásky a plánují svojí
budoucnost.
Gundel těžce nese, že jejich otec preferuje ve firmě Ullu a
doufá, že ho přesvědčí, že je jeho nejlepší následovnicí.
Ulle by to vyhovovalo také, protože tajně poslala přihlášku
ke studiu medicíny na univerzitě v Tübingenu.
Eduard, který chce zajistit lepší budoucnost nejen pro
svoji rodinu, ale chce zajistit práci i pro své zaměstnance,
je nucen přijmout nabídku na spolupráci od bývalého
konkurenta Waltera Böckera. Jeho továrna byla
poškozena válkou, ale díky svým intrikám je schopen
sehnat pro strojírenskou továrnu zakázky.

Když je však Eduard na základě anonymního udání zatčen
pro kolaboraci s nacisty, pokouší se Böcker získat většinu
v továrně pro sebe. Ulla přeruší svá studia a vrátí se domů,
aby ve firmě pomohla a pomohla očistit od obvinění také
otce.
Při své snaze se sblíží s Jürgenem. Ale při cestě do
východního Berlína opět potká Tommyho, který jí je stále
blízký. Domů do Alteny se však vrátí pozdě. Eduard se
s obviněním nedovede smířit a byť byl proti nacistům a
jednalo se pouze o výjimečnou dodávku, ke které byl
donucen okolnostmi, spáchal sebevraždu.
Přestože sestry Wolfovy dělají pro záchranu firmy co mohou,
nezbyde jim nic jiného, než o funkce ředitele firmy zvolit
proradného Böckera. Když však přijde s plánem na změnu
výrobního programu a výrobu munice, rodina se opět
semkne a tomuto kroku zabrání. Böcker to však nechce
nechat bez následků...
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Elmar Fischer (nominovaný na Adolf Grimme Award
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