
Podnět senátu FAMU

ve věci umístění reklamních předmětů na budově školy

Dne 24. 1. 2020

Vážení senátoři,

obracím se na vás s podnětem ve věci architektonického řešení vstupního portálu budovy FAMU, Smetanovo nábřeží. V

posledních týdnech se na budově školy objevily dva další fasádní prvky restaurace Parnas, která je v tento okamžik 

zastoupena světelným závěsem na kovové liště nad vchodem, lightboxem a jídelním lístkem na stojanu. Před vchodem 

se dále nachází popelník a reklamní stojan klubu FAMU.

V celkovém obraze tak vstup do budovy školy nepřipomíná vzdělávací instituci, ale podnik orientovaný na turistickou 

gastronomii.

K tomu bych rád připojil otázky:

• Odpovídá stávající vnější podoba FAMU zásadám a hodnotám této instituce, jmenovaným například v článku 

2 statutu FAMU?

• Je stávající umístění a podoba reklamních nosičů v souladu se stanoviskem vedení FAMU? Jsou tyto zásahy v 

souladu se stanoviskem památkářů? Pamatuji se, že například ve smlouvě ke klubu FAMU byly části, které 

prakticky znemožňovaly bez svolení udělat cokoliv, co by se jen dotklo omítky v chodbě.

• Pokud ano – proč nejsou tyto možnosti (lightbox, světelná instalace, fasádní prvky) použity na propagaci 

FAMU, ale institucí, které jsou v budově v pronájmu?

• Pokud ne – proč nebyly odstraněny, nebo kdy se tak stane?

Pevně doufám, že se stávající stav brzy objasní, neboť v této situaci se mi zdá pro prestižní filmovou školu 

dehonestující, pokud její vstup označuje reklama na konglomerát Slavie-Parnas, který reprezentuje to nejhorší z 

divokého kapitalismu devadesátých let, je orientován na toxický turismus a svou finanční úrovní je zcela nepřístupný 

naprosté většině zaměstnanců i studentů FAMU. Pokud už FAMU tento pronájem nutně potřebuje, je otázkou, zda-li 

jím má být brandována i vnější estetická podoba celé instituce. Alespoň, pokud se vrátím ke statutu FAMU, v článku 2 

není uvedeno, že by bylo posláním FAMU poskytovat gastronomické služby.

Předem děkuji za projednání.

Martin Blažíček

Senátor AMU


