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První noc a poslední den 
(filmový scénář) 

 
J.V.Štipský 

 
 
  
 

Obraz 1. Sídliště 
 
    Rušným odpoledním sídlištěm jede na kole malá dívenka, najede na obrubník 
a upadne. Bez nářku ohledá ušpiněné koleno i loket a očistí si šaty. Jakmile si všimne na 
prstech krve, kterou si otřela z lokte, omdlí. 
 Vypravěč: Tak to jsem já. 
 
 

Obraz 2. Sídliště 
 
    U kola oživuje dívenku neznámá žena a přibíhá vyděšená matka. 
 Matka: Klárko!.. Klárko!.. 
 Vypravěč: Ano, jmenuji se Klára. A odmalička jsem nesnášela pohled na krev. 
 
 

Obraz 3. Náměstí 
 

    Zpoza sloupu podloubí vybíhá uplakané dítko s rukou potřísněnou červení. Kolem 
prochází se svými spolužačkami Klára, která, jakmile dítko spatří, v domění, že jde o krev, 
omdlí. K dítku přichází matka olizující jahodovou zmrzlinu, utře mu ruku papírovým 
kapesníkem a zmrzlinu mu vrátí. 
 Vypravěč: Občas jsem překvapila sama sebe... 
 
 

Obraz 4. U bazénu na zahradě 
 
 Vypravěč: ...Jindy jsem nepřekvapila už ani rodiče. 
    Matka se opaluje na lehátku, otec sedí na zahradním křesle, popíjí pivo a čte si 
noviny. Od bazénu, kde se koupala s mladším bratrem přibíhá jedenáctiletá Klára s nataženou 
rukou s prsty potřísněnými krví a skvrnou na plavkách. 
 Klára: Mamííí!.. 
   Před matkou se zastaví a omdlívá. Než se stačí skácet k zemi, přistrčí k ní otec nohou 
nafukovací lehátko, aniž odlepí zraky od novin, a Klára na něj upadá. 
 Matka: Klárko?.. Nastal čas si promluvit. 
 Vypravěč: To byla moje první menstruace a moje první vážná rozmluva s matkou. 
Bylo mi jedenáct. Další vážná rozmluva přišla v den mých patnáctin. 
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Obraz 5. Pokoj Kláry 
 
   V posteli leží Klára a na okraji sedí její matka. 
 Matka: Slibuješ? 
 Klára: Hmmm... 
 Matka: Není kam spěchat, Klárko... Podívej se na mě... A na tátu... 
 Klára: Já vím... 
 Matka: Už jsi velká holka, spoléhám na tebe... Vím, že umíš být rozumná, když 
chceš... 
 Klára: Budu. 
 Matka: Slibuješ? 
 Klára: Mami. 
 Matka: Ano... Tak dobrou noc. 
   Matka dceru přikryje a než zhasne, chvíli ji ode dveří pozoruje. 
 Vypravěč: Tehdy mi matka připadala starostlivější než kdy jindy. Chvílemi jsem ji 
nepoznávala. Vyprávěla mi o věcech, které se sice do patnácti dělávají, ale nesmějí se dělat, 
a o věcech, které se po patnácti dělat smějí, ale je lépe je nedělat, a tak, když jsem jí slíbila, že 
jsem je skutečně ještě nedělala a že s nimi spěchat nemíním, trochu se uklidnila. Ani jsem 
nemusela lhát. Mé panenství v kombinaci s téměř fobickým strachem z krve bylo největším 
traumatem mého dospívání. S blížící se maturitou se má frustrace prohlubovala.  
 
 

Obraz 6. Před školou 
 
    Mezi jinými  žáky vidíme přicházet k budově hlouček dívek s Klárou. Dívky živě 
diskutují, zatímco Klára bolestně naslouchá. 
 Adéla: ...A ještě mi řekl, že mám erotický nos... 
 Věra: Erotický? 
 Adéla: Jo. 
 Věra: Teda holky... 
 Katka: (pozvedne Adéle bradu) Ukáž... No jo... 
 Věra: A pak? 
 Katka: Nóóó... Povídej. 
 Adéla: Co pak?.. 
 Katka: No, jaké to bylo? 
 Adéla: Holky... Kouzelné... 
 Věra: Žádná bolest?... Mě to trochu bolelo. 
 Katka: Jenže to byl tvůj Peťan nasátý jak houba. 
 Adéla: To jsem vůbec nevnímala. 
 Věra: Jak to?.. Nevnímala?.. 
 Adéla: (zasněně) Pořád jsem se mu dívala do očí... Holky, ty jeho oči, ten pohled 
nikdy nezapomenu... 
 Katka: Snad jsi něco vnímala, ne?.. 
 Adéla: Jo, jak mi cinkal tou svou činkou v jazyku o zuby... Ne, vážně, holky, bylo to 
překrásné... 
   Klára, která celou dobu jen útrpně naslouchá, se rozbrečí a odbíhá do dveří školy. 
Holky se na sebe tázavě podívají a Katka pronese. 
 Katka: Klára je divná... 
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Obraz 7. Ve školní šatně 
 

   V šatně je živo jako vždy před vyučováním, holky sedí kolem vzlykající Kláry. 
 Adéla: Tak už nebul, to jsme nevěděly... Hele, Kláro, to se dá pomoct... 
 Katka: Já jsem četla v Bravíčku, že na to nesmíš myslet, že tě to zbytečně to, 
traumatizuje... 
 Věra: Traumatizuje? 
 Katka: No, jako že tě to znervózňuje, že se bojíš... A já jsem na to taky nermyslela... 
Musíš se uvolnit... A jestli ho miluješ, tak to půjde samo... 
   Holky v šatně osiří a začíná zvonit. 
 Katka: Musíš se soustředit na něco pěkné... 
 Věra: To tam taky psali? 
 Katka: Jasně. 
 Adéla: (zasněně) Třeba na jeho oči... 
 Věra: Ty jsi zamilovaná. 
 Adéla: No a?... Závidíš? 
 Věra: Já určitě!.. 
   Klára se znovu rozbulí. 
 Katka: Holky, nechte toho! 
 Adéla: Víš co, já ti z domu přinesu nějaké časáky, tam je toho spousta... A uvidíš 
sama, že ti to pomůže. 
 Věra: Holky, pojďte už, nebo se z nás Karásek osype. 
 

Obraz 8. Klářin pokoj 
 
    Kamera snímá přes rameno hocha tvář Kláry, která bolestně mhouří oči a zatíná 
zuby. Chlapec se snaží o styk, ale neúspěšně. Vidíme Kláru ležící v obležení množství 
rozevřených časopisů s tématem sexu. Chlapec to po chvíli vzdává a obléká se. 
 Hoch: Ty jsi divná. 
 Vypravěč: Byla jsem asi fakt divná, nic mi nepomáhalo. Na tomto zkrachovaly 
všechny moje vztahy s klukama. Žádný neměl tu trpělivost. 
 

Obraz 9. Ateliér – podvečer 
 

   Kamera snímá prostorný prosvětlený ateliér s mnoha plátny na stěnách i na zemi, 
s policemi s barvami a štětci, s několika stojany s rozmalovanými obrazy, zkrátka se vším, co 
k užívanému ateliéru patří. Prostor interiéru vkusně doplňuje množství nejrůznější subtropické 
a tropické zeleně. Za obrovskými prosklenými dveřmi je vidět rozlehlou terasu se zahradním 
proutěným nábytkem, grilem a pojízdným barem. 
 Vypravěč: Hodně mě trápila i skutečnost, že jsem poslední panna v ročníku. Byly 
jsme vlastně dvě, ještě Jarka z céčka, ale ta později podstoupila operaci v muže, takže Jardovi 
pak doživotní panenství bohatě vynahradilo nalezení vlastní identity. Bylo mi devatenáct, 
když mě kamarádky vidoucí mé zoufalství seznámily s Johanem. Johan byl o dost starší, dost 
namyšlený, ale neskutečně trpělivý a byl malíř. Kamarádky říkaly, že milovat ženy je jeho 
posláním, a pokud mi má někdo pomoci, bude to on, protože je velice zkušený. Říkala to 
Nováčková, Horáková, Drtilová, Malá a dokonce i Krechtová, teda jestli nekecala. Taky se mi 
na něm líbilo, že s holkama, které maloval, zásadně nespal a ženy, s nimiž spal, zásadně 
nemaloval. Říkal, že jedině u mě by udělal výjimku, ale nemusel, protože já jsem namalovat 
nechtěla. 
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   Dveře ateliéru se otevřou a dovnitř vchází Johan s Klárou, která se zastaví těsně 
u dveří, zatímco Johan si odloží a chová se přirozeně jako doma. Všimne si nejisté Kláry 
a posadí se na pohovku. 
 Johan: Zase?... Ale no tak, nebuď tak upjatá... Uvolni se... Pojď sem... No pojď... 
   Klára se přišourá a posadí se k němu. Johan ji majetnicky obejme kolem krku 
a pokračuje. 
 Johan: Mysli pozitivně, Klarušo, nevyšlo to jednou, vyjde to podruhé... Nevyjde to 
podruhé, vyjde to potřetí... Přece neumíráme... 
   Johan si Kláru posadí obkročmo na sebe, políbí ji a dívá se jí do očí, přičemž  ji hladí 
po tvářích. 
 Johan: Rozumělas mi? 
 Klára: Ale jo. 
 Johan: Ale jo? 
 Klára: Ano rozuměla... Dáme si víno? 
 Johan: Podej skleničky. 
   Klára podává ze stolku skleničky, Johan otevírá dveře na terasu a bere láhev 
z pojízdného baru. Vtom mu zazvoní mobil, podívá se na displej, trochu znervózní, láhev 
položí na bar a přiloží si telefon k uchu. 
 Johan: Ano, Karle... Ano mám... Zítra dopoledne... 
 

Obraz 10. Skladiště, kancelář – podvečer 
 

   Karel s vizáží mafiánského bosse do telefonu striktně sděluje, co má na srdci. 
 Karel: Dnes... Říkal jsem do zítřka... Do zítřka, což znamená dnes... Dnes máš 
poslední den. 
 Hlas Johana: Ale já teď něco... 
 Karel: Chceš říct, že si musím přijet?! 
 Hlas Johana: Né, né, dobrá... 
 Karel: Za půl hodiny u mě ve skladišti... A, příteli, buď přesný. Víš, že nerad čekám. 
 

Obraz 11. Ateliér – podvečer 
 

   Johan zasune mobil zpět do kapsy a víno nechá ležet na baru. 
 Johan: Klarušo, musím odjet... Počkej tady... 
   Johan si obleče bundu, jde ke skříňce, vyndá svazek bankovek a vloží jej do náprsní 
kapsy. 
 Klára: Musíš?.. 
 Johan: Musím... Pusť si telku... Za chvíli jsem zpátky... 
 

Obraz 12. Před domem – podvečer 
 
   Johan vychází z domu, usedá do auta a snaží se vycouvat z kolony zaparkovaných 
aut, ale jde to ztěžka, tak si vystoupí a vidí, že má propíchnutou zadní pneumatiku. 
 Johan: Do prdele! 
   Otevře kufr auta, vyndá nářadí a rezervu, trochu se umaže, proto si sundá bundu 
a hodí ji na sedadlo sbolujezdce. Sundá poklici a chystá se povolit zarezlý šroub kola, v čemž 
mu ochotně pomůže náhodný kolemjdoucí. (Johan v tom spěchu ani nepostřehne, že to není 
náhodný kolemjdoucí, natožpak to, že má komplice.) 
 Chodec: Sklo nebo hřebík?.. 
 Johan: Kdepak... Nějaký parchant, to je nožem... 
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Obraz 13. Ateliér – podvečer 
 

   Klára jde na terasu a otevírá láhev vína, naleje si a pozoruje slunce na obzoru. 
 

Obraz 14. Před domem – večer 
 
   Johan děkuje chodci, čistí si ruce do hadry a zavírá kufr auta. Podívá se na hodinky, 
kvapně nasedá do auta a odjíždí. 
 

Obraz 15. Ateliér – večer 
 

   Klára popíjí víno na terase a pozoruje západ slunce. Ve dveřích zarachotí klíč a na 
prahu se objeví opálený člověk s batohem vystrojený jako peruánský indián. 
 Jan: Holali... Halalo... 
   Jan prochází ateliér a zjišťuje, zda je bratr přítomen. Když si všimne Kláry, všimne si 
současně i ona jeho a oba si vymění dlouhý, tázavý a překvapený pohled, který přeruší jako 
první Jan. 
 Jan: Ahoj. Brácha tu není?.. 
 Klára: Johan? 
   Jan kývne. 
 Klára: Musel odjet... Na chvilku. 
   Jan si sundá batoh a zabydluje se. 
 Jan: No nic... Chci ho překvapit... Měl jsem přiletět až koncem příštího týdne, ale 
piloti hrozí stávkou, tak jsem to zabalil dřív... Modelka? 
 Klára: (chvíli jí trvá, než se zorientuje) Né... 
 Jan: Takže milenka?.. 
 Klára: Né, to taky ne... Já jsem Klára... Kamarádka. 
 Jan: (podá jí ruku) Honza, čau... Nebo Jan, jak chceš, ale rozhodně né Jeňa, tak mi 
říkala máti a šíleně mě to štvalo... 
 Klára: Odkud cestuješ?.. 
 Jan: (vyndá z batohu dřevěnou vyřezávanou masku a dá si ji před obličej) Z Brazílie, 
z Ria... Prý zahání zlé duchy... 
 Klára: To je dálka. Co tam? Dovolená nebo práce? 
 Johan: Od obojího trochu... V Amazonii jsem fotil brouky, na řece Urubu, ty největší 
na světě. 
 Klára: Takže jsi fotograf? 
 Jan: To jsou jen pomluvy... 
   Klára se usměje. 
 Jan: Popravdě, snažím se jím být a věř mi, že je to dlouhá cesta dokonale zvládnout 
řemeslo... Ale všude říkám, že už fotografem jsem a zatím mi to ještě nikdo neprokoukl 
a dokonce mi za to i platí... Ale pšššt, to je jen mezi námi. 
 Klára: Brácha se taky snaží být malířem? 
 Jan: Kdepak, brácha malířem je, celou svou bytostí, dokonce vysokoškolsky 
studovaný... Malířem se člověk narodí, to si nemůžeš zvolit, to není jako stát se truhlářem... 
Pamatuju si dokonce, že mít svůj vlastní velký ateliér bylo jeho snem už od dětství. 
 Klára: Vidíš, a splněným snem. 
 Jan: Ne tak docela... Pořád splácí... Ale lidem, od kterých bych si nepůjčil ani na 
vlastní pohřeb... (Johan se podívá na terasu) To je nádhera, ať jsi kdekoli na světě, má západ 
slunce vždycky stejný půvab a nepopsatelnou magii... 
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Obraz 16. Skladiště – večer 
 

   Do skladiště vjíždí Johanovo auto a zastaví u rampy asi dvacet metrů od Karlova auta 
a deset metrů od Karla, který se k němu blíží. 
 
  

Obraz 17. Johanovo auto ve skladišti – večer 
 

   Johan si podá bundu a sáhne do náprsní kapsy pro peníze,ale ta je prázdná. Znervózní 
a prohledává celou bundu a pak i interiér auta, zejména pod sedačkou, ale nic. Zoufale se 
podívá před sebe a znovu se mu vybaví hlas chodce a dojde mu, že ho okradl. 
 Hlas chodce: To jsou dneska lidi. 
 Johan: Do hajzlu!.. 
 
 

Obraz 18. Skladiště – večer 
 

   Johan se vystrašeně narovná vedle svého auta a Karel se zastaví před ním. 
 Karel: Máš zpoždění. 
 Jan: Omlouvám se, ale to mi, Karle, nebudeš věřit... 
 Karel: Povídej... Neposadíme se?.. 
 
 

Obraz 19. Ateliér – večer 
 
   Klára sedí vedle Jana, se zájmem naslouchá jeho vyprávění a prohlíží si mapy 
a fotografie, oba popíjejí a prostředí vládne při západu slunce romantická nálada. 
 Jan: Na Rio Negru jsme strávili asi týden a taky se mi podařilo pár skvělých úlovků... 
To je Enoplocerus armillatus, tesařík, ten žije od povodí Amazonky až k jižní hranici Brazílie. 
Zrovna tohohle jsem fotil na vrchovině Serra do Mar mezi Sao Paulem a Santosem... Je sice 
vybarvený skromně, ale když si uvědomíš, že měří až dvanáct centimetrů, tak to je úžasné... 
Řeknu ti, že v pralese mě příroda denodenně uchvacovala svou dokonalostí... (Johan vyndá 
kopii kresby z knihy) A to je on Titanus Giganteus, největší brouk na světě... A takhle jsem ho 
vyfotil já, vidíš, tady na té bromélii... Mám i lepší záběry, ale ty si vyvolám až tady...Tenhle 
měl sedumnáct centimetrů, ale údajně byli uloveni i jedinci velcí až dvaadvacet... Dokážeš si 
to představit?... 
 Klára: Nedokážu. 
   Jan se na Kláru tázavě podívá a ta ho odmění smyslným pohledem. Pomalu se 
přibližuje svými rty k jeho rtům, což ho trochu překvapí. 
  Jan: Nezavoláme brách... 
   Aniž by stihl doříct myšlenku, Klára se do něj zakousne. 
 Vypravěč: Honzu mi poslalo samo nebe.V jeho objetí jsem se cítila naprosto 
bezpečná... Bylo to objetí muže, do kterého se holka zamiluje na první pohled... Najednou 
jsem neměla vůbec strach, byl pryč, jako by ho ve mně všechen pohltila nezměrná touha 
milovat se právě s ním, milovat se dnes, teď a tady... Zbavit se svého proklatého cejchu 
jednou provždy právě s tímto okouzlujícím světoběžníkem. 
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Obraz 20. Ateliér – večer 
 

   Klára leží cudně přikrytá na rozložené pohovce potažené prostěradlem, ze sprchy 
vychází Jan, ulehá k ní a líbá ji na šíji a na ústa v milostné předehře. 
 

Obraz 21. Skladiště – večer 
 

   Rozčilený Karel se sklání k Johanovi sedícímu na bedně. 
 Karel: Takže nemáš! 
 Johan: Mám.. Teda měl jsem... Ty mě vůbec neposloucháš... 
 Karel: Nemáš... A to jsem si myslel, že Vikyho nebudu potřebovat. 
   Karel luskne prsty směrem ke svému autu, z něhož vylezou dva pochopové a přijdou 
k nim. 
 Karel: Nemá. 
   Viky působící zjevem vyznavače bojového umění si sundá sako a v černém nátělníku 
se rýsuje jeho pružné tělo. 
 Johan: Chlapi neblbněte, normálně mě sprostě okradli! 
   Viky Johanovi bez varování natáhne jednu pěstí do obličeje až se svalí na zem. 
 Karel: Posledně tě taky okradli? 
 Johan: Odřekli mi zakázku, ale prachy jsem, kurva, sehnal... 
   Pochop pomůže Johanovi na nohy a Viky ho udeří pěstí do břicha. 
 
 

Obraz 22. Ateliér – večer 
 
   Jan leží s Klárou v milostném objetí v peřinách na pohovce. Kamera snímá její 
obličej, v němž rozpaky vystřídá blaženost. Po proniknutí Jan ucítí krev a podívá se na skvrnu 
na prostěradle, na což Klára provinile zareaguje. 
 Klára: Jsem panna, promiň... 
 Jan: Nejsi. 
   Políbí ji, aniž by ho to vyvedlo z míry a pokračuje v milostném aktu. Kamera zabírá 
rozpíjející se krev. 
 
 

Obraz 23. Skladiště – večer 
 
   Kamera snímá rozpíjející se krev na Johanově triku a v celém záběru pak vidíme 
zřízeného krvácejícího Johana, kterého pochop drží, zatímco ho Viky mlátí a Karel zpovídá. 
 Karel: Takže doufám, že si rozumíme... Neslyším. 
 Johan: Mmmm. 
 Karel: Máš poslední den na to, abys přinesl, co mi dlužíš... A nechtěj vědět, co bude, 
když se tak nestane... Já to taky nechci vědět... Rozuměls?.. 
   Johan nereaguje a Viky ho chytí pod krkem a téměř z úst do úst zopakuje. 
 Viky: Rozuměls?! 
 Johan: Vem si hašlerku. 
   Za to si od Vikyho vyslouží další ránu do obličeje a kamera snímá krev skapávající 
na dlaždičky. 
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Obraz 24. Ateliér – večer 
 

   Kamera snímá krev skapávající na dlaždičky a v záběru pak vidíme krvácející Kláru 
mířící s Janem do koupelny. 
 Jan: Osprchneš se ve vlažné vodě a to přejde... 
 Klára: Víš, co je zvláštní, Honzo?.. Že odmalička nesnáším pohled na krev, vždycky 
sebou seknu, a teď to se mnou vůbec nic nedělá... 
 Jan: Co máš z toho, já zase nesnáším vajíčka... Každý máme něco... 
 Klára: Ty nemáš rád vajíčka?... 
 Jan: Mám, ale nesnáším je... 
 Vypravěč: Honza byl neuvěřitelně vtipný a pohotový a ironický a roztomilý a sexy... 
 
 

Obraz 25. Skladiště – večer 
 

   Pochop pouští zmláceného Johana, který se pokouší udělat krok, ale omdlévá a padá 
k zemi. 
 Vypravěč: A skutečnost, že jsem při pohledu na krev poprvé neomdlela, taky mnohé 
napověděla.Byla jsem si jistá, že Honza je ten pravý, správný a jediný, muž, s nímž chci žít 
a jehož chci milovat. 
   Viky křísí Johana kbelíkem vody a pochop mu pomáhá na nohy a do auta. 
 Vypravěč: Honzu nešlo nemilovat, byl kouzelný... Svého bráchu u Karla vyplatil 
a jěště Johanovi zbylo na novou zubní náhradu... Takový byl tedy můj poslední den panny 
a taková bylá má první noc ženy... Nezapomenutelná a neopakovatelná... 
 
 

Titulky 
 

 
 Vypravěč: Jo, a s Honzou jsme se za rok rozešli... Odletěl fotit pouštní chrobáky 
kamsi do Asie. 
 
 

Konec 


