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Ediční poznámka

Do této edice pramenů byly vybrány dokumenty z fondu Rektorát AMU, 
uložené ve Státním oblastním archivu v Praze. Archiválie jsou stále 
v majetku Akademie múzických umění a nahlížení do nich je podmíněno 
souhlasem vedení školy. Fond není v současné době archivně zpracován, 
existuje pouze rámcový a ne zcela přesný předběžný inventář. 

Předmětné listiny byly nalezeny na různých místech fondu ve složkách 
z kanceláře rektorky Marie Budíkové-Jeremiášové, v některých případech 
ale jde o původně vnitrofakultní korespondenci FAMU předanou pro 
informaci na Rektorát. Jádro souboru tvoří korespondence vedení FAMU 
s rektorkou a opisy/koncepty dopisů a rozhodnutí rektorky pro FAMU 
a na Ministerstvo školství. Důležitou součástí edice je odvolání a explikač-
ní dopis samotného Vlastimila Venclíka, který vydáváme se souhlasem 
autora. Za souhlas s publikací mu tímto velmi děkujeme.

Z důvodu kontinuity a významu byl do tohoto souboru zařazen také 
Záznam ze zasedání kárné komise z 23. dubna 1971, který byl již dříve 
zveřejněn v knize Dějiny AMU.1 Další část citovaných archivních ma-
teriálů týkající se kauzy Nezvaný host z osobního archivu Vlastimila 
Venclíka byla před několika lety publikována v knize Nezvaný host a jiné 
hry. Najdete zde mimo jiné odpověď rektorky AMU na Venclíkův dopis 
nebo kopii přímluvy rektora Martínka za znovupřijetí Vlastimila Venclíka 
ke studiu v roce 1979.2 

Edice materiálů obsahuje:

1. Usnesení výboru ZO KSČ AMU ze dne 16. září 1970. SOA Praha, 
f. Rektorát AMU, k. 101.

2. Dopis prof. Otakara Vávry děkanovi FAMU doc. Josefu Ceremugovi 
ze dne 16. září 1970. SOA Praha, f. Rektorát AMU, k. 101.

3. Dopis rektorky AMU prof. Marie Budíkové-Jeremiášové ZO KSČ 
AMU ze dne 18. září 1970. SOA Praha, f. Rektorát AMU, k. 31, složka 
„Prof. Budíková-Jeremiášová. Korespondence – různé“.

4. Záznam o jednání zástupců FAMU s představiteli Ministerstva školství 
konaném dne 13. dubna 1971. SOA Praha, f. Rektorát AMU, k. 101.

1 P. Bednařík, FAMU, s. 233.
2 V. Venclík. Nezvaný host, nestr. [Ediční poznámky a dokumenty].
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5. Záznam ze zasedání kárné komise filmové a televizní fakulty FAMU 
dne 23. dubna 1971. SOA Praha, f. Rektorát AMU, k. 31, složka „Prorektoři, 
rektorát AMU“.

6. Dopis rektorky AMU prof. Marie Budíkové-Jeremiášové náměstkovi 
ministra školství Ing. Josefu Podroužkovi ze dne 5. května 1971. SOA Praha, 
f. Rektorát AMU, k. 101.

7. Dopis děkana FAMU Josefa Ceremugy rektorce AMU prof. Marii 
Budíkové-Jeremiášové ze dne 7. května 1971 ve věci uzavření případu fil-
mového cvičení „Nezvaný host“. SOA Praha, f. Rektorát AMU, k. 31, složka 
„Prorektoři, rektorát AMU“.

8. Odvolání Vlastimila Venclíka rektorce prof. Marii Budíkové-Jeremiášové 
proti rozhodnutí kárné komise ze dne 7. května 1971. SOA Praha, f. Rektorát 
AMU, k. 31, složka „Prorektoři, rektorát AMU“.

9. Dopis Vlastimila Venclíka rektorce AMU prof. Marii Budíkové-Jeremiášové 
ze dne 8. května 1971. SOA Praha, f. Rektorát AMU, k. 31, složka „Prorektoři, 
rektorát AMU“.

Připravila Tereza Czesany Dvořáková



102



103Paměť umělecké školy



104



105Paměť umělecké školy



106



107Paměť umělecké školy



108



109Paměť umělecké školy



110



111Paměť umělecké školy



112



113Paměť umělecké školy



114



115Paměť umělecké školy



116



117Paměť umělecké školy



118



119Paměť umělecké školy



120


