
ť máte názory či zkuše-
nosti jakékoliv, kome-
die Stará láska nerezaví
rozhodně nikoho neu-

i razí, přináší situační hu-
mor a vtipnou konverzaci, a to všech-
no v podání našich předních herců.
Ambiciózní a poněkud hysterickou
herečku hraje Simona Postlerová,
Raymonda, původně trochu nejisté-
ho mladíka, který je hotelovým po-
slíčkem a který se vypracuje na ma-
jitele hotelu, ztvárňuje Radek Holub.
Intelektuální manžele - decentní Lui-
su a trochu nervního a náladového
Olivera - hrají Libuše Šafránková
a Viktor Preiss. Jejich tajnými mile-
neckými protějšky jsou manželé
Henry a Kate v podání Jiřího Dvořá-
ka a Kateřiny Brožové. Joea, kdysi
mladíka s atletickým tělem, který se
stal finančně úspěšným mužem, zo-
sobnil Svatopluk Skopal a v roli jeho
dcery Mirandy se představí Tereza
Bebarová. Také v případě této ko-
medie platí, že za mnohé v životě mů-
že náhoda.

aneb Všichni se sejdeme v jedné posteli
Muž a žena. Muž versus žena. Věčné a vděčné téma. A právě o vztazích, které mají
nekonečně podob a nuancí, vypráví skvělá komedie Bernarda Sladea Stará láska ne-
rezaví. Pro Českou televizi ji upravil a v minulých dnech natočil režisér Ondřej Kepka.
Děj se odehrává v časovém rozpětí od šedesátých do devadesátých let v jednom pro-
vinčním hotelu, kde jsme svědky proplétání osudů osmi hlavních postav, a naplňuje
se tak to, co je v podtitulu komedie uvedeno: všichni se sejdeme v jedné posteli.



Momentky ze scénáře
Když jsme vcházeli do studia, které se proměnilo v hotel, natáče-
ní bylo v plném proudu. Manželé Luisa a Oliver právě vedli v ho-
telovém pokoji dialog.
Oliver se díval na svoji ženu, která se oblékala v koupelně: „Zvlášt-
ní pocit být v tomhle pokoji znovu, nemyslíš?"
Luisa se kriticky prohlíží v zrcadle: „ To zní, jako bys popisoval mo-
je tělo."
Oliver ihned reaguje: „To se mi také ještě líbí... Jako moje osvědče-
né volvo. Může mít šrámy, ale když na to přijde, nezklame..."
Obraz je natočen a vzápětí se všichni připravují na další záběr. Dai-
sy a Raymond leží spolu ve vaně a mají jiné „starosti". Daisy uvá-
dí velmi pádné argumenty, proč se nemůže stát Raymondovou že-
nou: Já budu hvězda na jevištích po celém světě. Budu nosit šaty
předních návrhářů a jezdit v mercedesu se šoférem a ty jsi hotelový
personál..."
Raymond to nevzdává: „Nebudu nosit uniformu na veřejnosti."
Obraz za obrazem a natáčení pokračuje do večerních hodin. Dal-
ší den se setkáváme opět s Oliverem a jeho ženou Luisou. Podle
scénáře je poledne, slunce ostře osvětluje pokoj a oba si hoví v po-
steli. Po chvíli se Oliver otočí k Luise:
„Co to čteš?" Luisa po pravdě odpovídá: „Benátská literatura."
Oliver: „Aha, není nad to jít do postele s něčím vzrušujícím..." Zdá
se, že Luisu hned tak něco nevyvede z jejího klidu, dokonce ani
další Oliverova otázka: „Kdy jsi poprvé začala tušit, že mám poměr
s Kate?"
A co se stane dál, nebudeme prozrazovat..
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