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„Matěj seděl na schodech před domem a čekal na Sáru. Byli domluvení, 
že ve tři ji vyzvedne a zajdou spolu na squash. Chtěl ji nějak rozptýlit. Zdála se 
mu už dva týdny nějaká divná, zamyšlená. Před domem zastavilo černé auto 
značky Audi. Řidič, starší muž v obleku, vystoupil ven. „Je doma Sára?“ zeptal 
se přátelsky, ale v jeho hlase znělo něco, z čeho Matějovi přeběhl mráz po 
zádech.“  

„Stop! Máme to rejžo!“ Ozve se hlasitě do jinak rušného studia výrazný 
hlas kameramana. „No vidíš, Jardo! Přeci jen ti ta role sedla! Už vidím ty 
titulky! Jaromír Skorokup v roli Matěje podával nadlidské výkony!“ pronese 
s nadšením slavný filmový režisér Karel Kovář a vrhá se Jaromírovi kolem krku. 
V Jaromírových očích ale vůbec neplane jiskra nadšení a štěstí. Právě naopak. 
Jeho tělo se chvěje, dlaně jsou úplně studené a bledá tvář napovídá, že něco není 
v pořádku… 

Ale nepředbíhejme děj, musíme se kousek vrátit. Je pondělí ráno, 13. 
prosince, a my se právě nacházíme na konkurzu pro obsazení rolí Matěje a Sáry 
do nově připravovaného filmu „Je doma Sára?“ Už předem je jasné, koho si 
režisér pro své role vytipoval, ale alespoň formálně ten konkurz proběhnout 
musí. Hlavním favoritem pro roli Matěje je čerstvě vystudovaný herec, jehož 
hvězda slávy začala obrovským tempem stoupat a je teď o něj velký zájem. 
Jaromír Skorokup, pětadvacetiletý rodák z Olomouce, je mladý a sebevědomý 
muž, který exceluje ve všem, co mu přijde pod ruku. Téměř polobůh. Zrzavé 



vlasy vyčesané nahoru, pronikavě modré oči zářící zpoza dlouhých a hustých 
řas, které zastiňují ostrý pihovatý obličej a plné rty malinově rudé barvy jsou 
nejen výborně se hodící vlastnosti pro roli Matěje, ale pro diváka je to rozhodně 
příjemná podívaná. Vyrýsované tělo a výška přes 190 centimetrů by také 
rozhodně nebyly ve světě slavných vlastnosti k zahození. 

Naopak Sára, to je úplně jiná liga. Horkou favoritkou je herečka Lucie 
Brzdilová, čtyřicetiletá a zkušená herečka z Prahy, která je pro diváky velice 
dobře známá. Vlasy ořechově hnědé barvy lesknoucí se pod světly reflektorů 
jako hladina temného moře, hnědé oči doplněné nádherným líčením a typicky 
ženský obličej zakončený bohatými rty výrazně červené barvy umí udělat své. A 
to tělo! Navíc její mluvený proslov je natolik klidný a vyrovnaný, že i největší 
tréma s ním nic neudělá. Zkrátka nenajdete lepší herečku, kterou byste do svého 
filmu mohli chtít.  

Již od začátku se tihle dva neměli rádi, jejich rivalita byla nenápadná asi 
jako kdyby přišel sníh v létě. Za jejich soupeřením a vzájemnou nesnášenlivostí 
se skrývalo ale úplně něco jiného než strach a vzájemná nesnášenlivost. To víte, 
Jaromírova přítelkyně, Helena, byla na konkurz pozvaná taky a velice si věří. 
Její sebevědomí z ní jen srší, a kdyby to šlo, tak i polovinu by mohla někomu 
věnovat. Nos nahoru a velké naděje často neznamenají velký úspěch. Ale je to 
přítelkyně slavného herce, tak si dělá velké naděje. Hereckou špičku by měl 
doplnit herec Marek Pršut do role padoucha, jaké překvapení… 

„Crrr, crrr!“ ozvalo se hlasité vyzvánění telefonu do luxusního, avšak 
poměrně prázdného bytu. „Haló?“ 
     „Ahoj Jardo, tady Lucie. Tak prý máš tu roli Matěje! Gratuluji!“ 
Jaromír se potřeboval chvíli vzpamatovat, ale brzy, ne příliš nadšeným tónem, 
odpověděl: 
     „A co má jako být? Proč najednou děláš tak strašně překvapenou? 
Bylo to už od začátku jasné. Ale ty si roli Sáry nezahraješ, co? Na moji Helenku 
totiž nestačíš!“ 
Jaromír si sebevědomě dolévá sklenici whisky a usedá do koženého křesla. 
     „O čem to mluvíš? Já budu hrát Sáru!“  
                          „To ti nedaruju! Budeš toho hodně litovat. Nemysli si, že ti 
jenom tak projde to, že jsi sebrala mojí holce roli. To si zapamatuj! 
                          „Jaromíre? Haló?! Jsi tam?“ 
Lucii už nikdo neodpověděl. V telefonu se jen ozývá přerušované bzučení 
ukončeného hovoru a Lucie opatrně pokládá telefon na skleněný konferenční 



stolek ve svém bytě v posledním patře luxusního domu na pražských 
Vinohradech. Celá rozklepaná si sedá do houpacího křesílka po babičce a lapavě 
sahá po sklenici s vodou. „Co si to dovoluje?! Chová se jako pán tvorstva. 
Nechutné! Jako kdybych mohla za to, že jeho přítelkyně je mizerná herečka a 
nezvládla konkurz…“ 

Ještě téhož večera se bytem Lucie rozezněl hlasitý a dunivý zvuk buchotu 
na dveře. Jako by volali lítostně o pomoc. „Kdo je?“ ozvalo se nejistě do 
tmavého bytu. Bez odpovědi. Lucie se zvedá z pohodlné sedačky, protože 
k buchotu se přidal pískavý tón domovního zvonku, a tak v pocitu naštvání 
prudce chytá za kliku. „Co je?! Haló, co chcete? Kdo jste?“ To bylo naposledy, 
co kdy Lucie něco řekla. Její dech se zastavil, srdeční tep ztichl a oční víčka se 
k sobě přiblížila natolik, až se úplně zavřela. Dveře se zabouchly a o Lucii už 
neměl nikdo ani tušení. Možná jen její telefon, na kterém nejistě blikala zpráva 
dvanácti zmeškaných hovorů… 

„Tak, Jardo, co je?“ křičí jeden přes druhého do přeplněného natáčecího 
studia. Bez odezvy. „Doktora! Rychle!“ 
   „Karle, už to nemá cenu… ztratil tep. Je mi to moc líto…“ 
   „To je konec! Film bez něj nezvládneme dotočit. Takový nadějný herec! 
A počkat… kde je vlastně Lucie?“ 
V jinak rušném studiu nastalo ticho a vzduch se ochladil. Všichni se zastavili, 
všechno se zastavilo s nimi. Reflektory nenápadně problikávaly, jako by tušily, 
co se stalo. Kamery se vypnuly, dveře zavřely a všichni kolem čekali, co bude 
dál. 

Vyšetřování ještě téhož večera odhalilo vraždu Lucie Brzdilové. A kdo to 
vlastně udělal? Mladá naděje Jaromír, ten, jehož hvězda slávy stoupla stejně tak 
rychle, jako klesla. Příliš velká dávka opojení slávou ho dohnala k alkoholu. 
Jedno k druhému se přidávalo a Jaromírovo svědomí ho brzy donutilo ukončit 
nejen život svůj, ale i zkušené a rozumné herečky, která se bohužel zapletla se 
špatným člověkem.  

 

   

  

 


