Vážený akademický senáte AMU,
vážený akademický senáte FAMU,
vážený pane rektore,
vážený pane děkane FAMU,
protestuji proti urážkám a nepravdivým údajům o mém manželovi Janu Špátovi, který se už
nemůže bránit, v rozhovoru s Karlem Vachkem, který byl vydán v knize Dějiny AMU ve
vyprávěních.
Text jsem si přečetla teprve nyní. Žádám akademický senát FAMU, aby v duchu Etického
kodexu, kterým jsou pedagogové a vědečtí pracovníci školy vázáni, vyzval Karla Vachka k
veřejné omluvě.
Následuje můj komentář k Vachkově textu. Podtržena jsou vulgární slova, která nejsou hodna
vysokoškolského pedagoga s akademickým titulem profesor.
Vachkův text a můj komentář:
Oni to pořád zaplácávali furt nějakým kecáním o nějakým špátovským filmu.…Pak dělal se
Schormem, a potom už za normalizace vyráběl takové ty Respice finem, které se venku
musely líbit, protože byly o smrti.
RESPICE FINEM (1967) vznikl v období politického uvolnění, nikoliv za normalizace.
Film byl vyznamenán Velkou cenou na mezinárodním festivalu v Oberhausenu,
Trilobitem, a Zvláštní cenou poroty na festivalu v Karlových Varech.
V podstatě pajcoval to, co udělal nejdřív s tím Schormem. Takové to umírací.
S Evaldem Schormem (kterým se Vachek zaklíná, na toho si netroufl) natočil Špáta jako
spoluautor pouze dva filmy PROČ? (1963) a ZRCADLENÍ (1965). Byly to spíše
občansky než filmařsky podnětné filmy, významné byly občanským protestem v té době.
Když potom v polovině šedesátých let udělal ten film anketu, jak se to jmenuje – Největší
přání. To jsem tehdy říkal Borovičkovi: tak takhle je možný z tý cinema vérité udělat vlastně
limonádu. Protože to už nebylo o ničem.
Špátův první autorský film NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ (1964) získal Hlavní cenu na
mezinárodním festivalu v Oberhausenu. Film byl nějaký čas v trezoru, a když byl
uvolněn k promítání, stály na něj před kinem fronty.
Slovo „limonáda“ používá pan Vachek i v případě Jiřího Menzela. Film Ostře sledované
vlaky, oceněný Oscarem je pro geniálního Karla Vachka hrabalovská limonáda.
Na katedře jsem s ním měl takový soužití poté, co většina těch divných lidí odešla.

Jedním z těch divných lidí jsem byla i já, odešla jsem po bregantovském a svazáckém
převratu v roce 2002, ale ještě před odchodem jsem byla v komisi dvou konkursů na
vedoucího katedry dokumentu a střihu. Oba byly zmanipulované. Dokument byl
připraven pro Vachka, střih pro Kašťákovou, ale „omylem“ vyhrál Fišárek. Stejně ho
pak vyštípali.
Dokud jsem byla vedoucí katedry, Vachkovy sprosté útoky na Špátu jsem okamžitě
zastavila. Dozvěděla jsem se, že se po mém odchodu Vachek dál do Špáty navážel,
a dusno, které tam panovalo, bylo pro Honzu neúnosné.
Rozhodl se, že odejde, pracovní poměr skončil k 31. 7. 2005. Rok na to 18. 8. 2006 umřel.
On tu kameru uměl, to nebyl debil. Jenom on sám si myslel, že to je velmi důležitý, co dělá.
Jan Špáta natočil 107 autorských filmů, za které získal 60 cen na domácích a
zahraničních festivalech.
Omlouvat Vachkovy pomluvy kolegů tím, že se jedná o orální historii je nepřípustné.
Orální neznamená, že můžu urážet a vyslovovat nepravdivá fakta. Orální historie pak není
historií.
Navíc pomlouvat své kolegy je něco zcela odpudivého, a vzbuzuje to podezření, že autor
pomluv je řevnivý proto, že svým kolegům závidí úspěch. Není to zřejmě jenom podezření,
ale jistota, protože obětí Vachkových recenzí se staly významné režisérské osobnosti jako
Věra Chytilová, Jiří Menzel, Miloš Forman, Ivan Passer, Jaromil Jireš, Elmar Klos, Dušan
Klein.
Při čtení vzpomínek profesora Karla Vachka má čtenář dojem, že se ocitl v hospodě čtvrté
cenové skupiny, nikoliv na akademické půdě. Editor s textem jazykově nepracoval, ani si
neověřil chybná vročení vzniku filmů a událostí.
Rozhovor Karla Vachka považuju za ostudu své Alma mater. Stydím se za vedoucího katedry
jako absolventka a pedagožka katedry dokumentární tvorby, která byly v devadesátých letech
líhní studentských a posléze režisérských osobností hraného a dokumentárního filmu.
Žádám akademický senát FAMU, aby na své příští schůzi projednal porušení Etického
kodexu FAMU profesorem Karlem Vachkem, a vyzval ho k veřejné omluvě.
Zároveň očekávám od všech adresátů odpověď na můj dopis.
Děkuji, s pozdravem
V Praze 17. 4. 2018 Olga Sommerová
olga@sommerova.cz
U Sparty 16

170 00 Praha 7

