
Sama doma, pořad na ČT2 nebo skutečnost 
otřesného zážitku 

Určitě jste si někdy říkaly, jak vznikl ten pořad pro maminky na 
mateřské dovolené nebo pro nudící se ženy, Sama doma? Já abych 
pravdu řekla, jsem se na něj občas také koukala. Znala sem jej 
z dětství. Tu pronikavou melodii slyším pořád. Kdykoliv si na ten 
pořad vzpomenu, vidím před sebe celé to studio, moderátorky a noty 
ohlušující melodie. Ovšem nesledovala jsem jej pouze v dětství, ale i 
na mateřské dovolené s dcerou Adélkou.  
Když jsem Adélku jednou odpoledne uložila ke spánku, nudila jsem 
se a zapnula jsem si televizi. Podle programu dávaly tenkrát můj 
oblíbený pořad, Sama doma. Ale byla jsem tak unavená, že jsem při 
něm usnula, což se mi ještě nikdy nestalo. Ale při tom spánku se mi 
zdál i sen…. 
Najednou jsem se ocitla v neznámém domě. Měl hnědé zdi a na 
stěnách zavěšeny lucerny. V rohu ležela květina a nad ní obraz 
s krajinkou. Byla to prostě chodba amerického milionáře. Poté jsem 
zjistila, že dveře v chodbě jsou zamčené, ale že existují ještě dvě 
takové chodby. V každé z nich stálo v rohu brnění. V chodbě nalevo 
s modrým štítem a v chodbě napravo s červeným. Otevřela jsem dveře 
v pravé chodbě. To byla pracovna. Na stole ležel útržek papíru 
s těmito slovy: Evu zajali ti muži. Celá zaskočená, jsem se posadila na 
tmavomodrou sedačku a civěla do zdi. Pak jsem na chvilku zavřela oči 
a slyšela kroky. Ale když jsem oči otevřela, neseděla jsem na teplé 
sedačce ve staré pracovně, nýbrž jsem stála na další chodbě. Přede 
mnou byly jediné dveře. Na nich byl obrázek a nápis: Eva de 
Sainersfog. Zřejmě to byl pokoj nějaké staré paní z vysoce 
postaveného rodu Sainersfogů. Bylo o nich známo, že bývali rádi 
samy a jejich rod samostatností jen oplýval. Po válce se stáhli do 
ústraní a už je nikdy nikdo neviděl. Myslím, že jsem se dostala do 
jejich sídla. Ale teď! Na zemi se objevila krev! Krvavé stopy! Je mi 
strašně úzko! A támhle, támhle na židli!! Sedí tam……… nějaká 
žena.. 
Po půlhodinovém spánku jsem se probrala na sedačce. Malá Adélka se 
rozplakala, tak jsem jí běžela rychle utěšit. A v tu chvíli jsem 
pochopila, proč se pořad Sama doma jmenuje, tak jak se jmenuje…. 


