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TISKOVÁ ZPRÁVA  !
STARÁ DOBRÁ KAPELA  

(Jiří Hubač) 

Křehká komedie o lásce, snech a síle přátelství  !
Bývalý repetent Beďar (René Přibyl) touží ve svém nicotném životě udělat „něco 
velkého“, čím by v očích svých kamarádů stoupl v ceně. 
Rozhodne se proto uspořádat sraz bývalých spolužáků z gymnázia po padesáti 
letech, jehož vrcholem má být vystoupení jejich tehdejší studentské kapely. 
Při zkouškách na toto vystoupení se potkají dva tehdy nerozluční přátelé Šáňa 
(Václav Postránecký) a Pinďas (Svatopluk Skopal), jejichž přátelství  nenávratně 
rozbila láska ke spolužačce Marušce Kurandové. 
Poslední člen kapely, pábitel Áda (Václav Helšus), věčný milovník života i žen,  zase 
neustále prchá před svou ženou Hermínkou (Johanna Tesařová nebo Zdena 
Herfortová). 
S přibližujícím se datem domluveného večírku a příjezdem tehdejší femme fatale, sílí 
nervozita a zkoušky se mění v bitevní pole. Vše se ještě zkomplikuje příjezdem 
spolužačky Anduly (Naďa Konvalinková)… !
Inscenaci Staré dobré kapely chápeme jako poctu starému dobrému divadlu, 
starému dobrému herectví a hercům, starým dobrým časům, které byly vždy, když ta 
která generace byla mladá, časům, kdy platilo slovo a člověk se nebál být člověkem.  

!!
Perličky a zajímavosti: !

• Text této nestárnoucí komedie napsal Jiří Hubač původně jako televizní 
inscenaci, kterou uvedla Česká televize v režii Františka Filipa pod názvem 
Nezralé maliny  !

• Hlavní role tehdy ztvárnili: Miloš Nedbal, Ladislav Pešek, František 
Filipovský, Ota Sklenčka, role Anduly byla poslední rolí Jiřiny Šejbalové !

• Naposledy uvedlo toto divadelní představení Těšínského divadla (premiéra 
25. 11. 1989) a od té doby nebyla uvedena. Divadlo Palace ji tedy uvádí po 
27 letech !

• V roce 1982 byl Jiří Hubač požádán vedením Činohry ND, aby scénář 
Nezralých malin upravil pro divadlo. Tuto výzvu přijal a napsal hru Stará 



dobrá kapela.  Premiéra v režii L. Vymětala se uskutečnila v roce 1984 a 
dočkala se 108 repríz. Hlavní role si tehdy zahráli Rudolf Hrušínský, Martin 
Růžek, Josef Kemr a Vlastimil Brodský. !

• Václav Postránecký, jeden z protagonistů dnešní inscenace, vzpomíná na 
její první uvedení v Národním divadle takto: „Je pro mě jednou pro vždy 
nezapomenutelným zážitkem, hluboké dojetí, které mne zasáhlo v závěrečné 
scéně televizního filmu Nezralé maliny. Ta revitalizace dávného, těžce 
zkoušeného přátelství. Překvapilo mě, že mě totéž potkalo v závěru 
divadelního zpracování stejné látky na Nové scéně Národního divadla, pod 
titulem Stará dobrá kapela. Přestože jsem věděl, co má přijít, zase jsem 
bulil, jakkoli ve svrchovaně mužném životním stádiu. Jaký div, že jsem jen 
pár dní po nadšeně přijaté premiéře, oslovil Jiřího Hubače na piazzetě u Nové 
scény slovy: „Můžete mi říct, vážený pane, jakým právem tady bloumáte? Vy 
máte nepřetržitě sedět doma před hromadou prázdných papírů a psát na ně 
scénáře a divadelní hry.“ Po zbytek jeho života se mi pak při každém setkání 
omlouval: „ Promiňte, Václave, jen jsem si odskočil.“ 

!
Premiéra: 4. a 6. 4. 2016 v Divadle Palace 

Divadlo Palace rovněž uvolnilo do prodeje i vstupenky za jednotnou cenu 
100 Kč na veřejnou generální zkoušku, která se uskuteční v neděli 3. 4. 
2016 od 11.00 hodin. 
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Divadlo Palace, divadlo na dosah. To je motto našeho divadla a vyjadřuje nejen žánrovou 
srozumitelnost repertoáru, ale i polohu v samotném centru města.  
Adresa divadla, v pasáži Jalta má dlouholetou kulturní tradici. Sídlilo tu jedno z nejznámějších 



kin a od září 1991 tu působilo Divadlo Jiřího Grossmanna, po němž Divadlo Palace přebírá 
pomyslnou štafetu a hraje na této scéně od roku 2006. Dramaturgie divadla klade důraz na 
kvalitu repertoáru, ve kterém najdete především komedie ve všech jejích podobách. Pod 
jednou střechou zde má návštěvník možnost vidět hereckou elitu.  
Součástí programu divadla jsou různé charitativní akce, například filmový festival „Mental 
Power Prague Film Festival“ nebo benefiční představení pro neziskovou organizaci Alfa Human 
Service. 

Pro foto v tiskové kvalitě se zaregistrujte zde: 
http://www.divadlopalace.cz/cz/divadlo-palace-informace-pro-novinare/8/ !

http://www.divadlopalace.cz/302/cz/mental-power-prague-film-festival-2011/
http://www.divadlopalace.cz/cz/divadlo-palace-informace-pro-novinare/8/

