Co tomu předcházelo? Narození Davida Vignera.
Jestliže se člověk narodí v prostředí, kde je blízko šachta, kde žijí havíři, kde
někdo z rodiny je havířem, pak se nemůžeme divit, že vše zůstává v jeho
vzpomínkách. Čím je člověk starší, tím víc si vše uvědomuje a hornický kraj mu
trvale zůstane v jeho srdci a dětské vzpomínky to ještě více umocňují.
Jak se dostal David na FAMU v Praze?
Mladý David začíná chodit na základní školu v Horní Suché nedaleko šachty
Prezident Gottwald, dnes František. Potom přechází na Stavební průmyslovku
v Havířově a pro svůj eminentní zájem o fotografování, film nakonec ji opouští,
pracuje jako promítač filmů a při tom si dálkově udělá filmovou průmyslovku a
tak se mu podaří dostat na FAMU v Praze. Nyní přišla doba, kdy každé
studování končí. Po úmorných zkouškách, cvičení přichází závěr na FAMU.
Tak jako na jiných vysokých školách, tak také na FAMU, je nutno prokázat ve
své závěrečné práci jaké zkušenosti i praktické znalosti si student osvojil. Je
zapotřebí pro „Klauzurní cvičení katedry režie“ připravit pro zakončení studia
videodokument.
David vyslyšel touhu svého mládí a vrátil se do rodného kraje, aby odhalil
srdce havíře, těžkou každodenní práci v podzemí, ale také nebezpečí, které
v podzemí vytváří matka příroda.
Jelikož poznal, že v jeho rodném kraji se hodně šachet (těžních věží) ztratilo a
ubylo tím také havířů, rozhodl se pro obtížný námět a režii videodokumentu
pod názvem „Zašlá sláva“.
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Synopse – stručný obsah, nástin pro natáčení. Mě byla předložena 21. 12. 2012
v KD Petra Bezruče, kde jsem byl přizván na 1. Setkání s Davidem studujícím
FAMU v Praze a Jaroslavem Čihařem z KPHM v Havířově. Potom jsme s Jardou
Čihařem udělali tandem a rozdělili si úkoly pro natáčení. 12. ledna 2013 došlo
s Davidem o upřesnění synopse, 29. 1. 2013 Jarda Čihař připravil plán, já jsem
připravil stručný návod natáčení a 15. 2. 2013 nám David oznámil, že pošle
„Bodový scénář“ k natáčení videodokumentu.
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-5Potom vše již nabralo maximální spád. Příjezd filmového štábu byl 27. 2. 2013
večer do Havířova – Životic, kde byl štáb ubytován po celou dobu natáčení. Ve
čtvrtek 28. 2. 2013 jsme objeli a prohlédli si všechny objekty, kde se bude
natáčet. Důl Michal, Anselm v Landek Parku, těžní věž František a putování
jsme zakončili v klubovně kamarádů Dolu František v Horní Suché.

Od leva: správce areálu p. Vdovka, technik Dolu Dukla p. Čihař, kamarád z Dolu
František p. Konopka, ing. Minka z Dolu ČSA v Karviné.
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V pátek jsme v 9 hodin přivítali s Jardou Čihařem kamarády před vrátnicí
Dolu Michal. Jarda je přivítal a pozval je do místní havířské hospody zv.
„Cingrovna“. Zde jsme na rozehřátí a na setkání vypili „Hornickou vlajku“.
Ing. Jaroslav Minka určil předáka party, kamaráda Jardu Pavlase z Dolu
František a požádal ho o řízení party a dodržování bezpečnostních předpisů
včetně plného oddání štábu českého filmu, v našem případě FAMU.
Po vyzvednutí známek ve známkovně se parta odebrala do řetízkových šaten
k převlečení do fáraček. Po převlečení a přijetí dalšího kamaráda na fárání
Jiřího Fleka si kamarádi party v lampovně vyzvedli lampy a masky a odebrali se
k jámě na fárání.
Bohužel, po zjištění, že šachta je mimo provoz, byli jsme nuceni s celým
štábem se přemístit na Důl Anselm v Landek Parku v Ostravě – Petřkovicích.
Tady konečně parta mohla sfárat a natáčení pokračovalo v podzemí Dolu
Anselm.

Režisér David Vigner

a kamarádi připraveni na sfárání do dolu
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V sobotu 2. března 2013 pokračovalo natáčení v areálu Landek Parku v
„Záchranářské expozici“ v pietní místnosti.
Odpoledne jsme se přemístili na Důl Michal do Ostravy Michálkovic, kde
pokračovalo natáčení podle programu Davida Vignera, až do večerních hodin.
V neděli 3. 3. 2013 natáčel štáb s Jaroslavem Čihařem v Orlové – Lazy,
s výhledem na Důl Lazy podle scénáře Davida Vignera, abiturIenta FAMU.
Potom se štáb přesunul na věž Dolu František, kde ve výšce 84 metrů a na
ještě lešení, kde dřív vysela hornická kladívka, t. zn. v 90-ti metrech kameraman
natáčel poslední část scénáře s Ing. Jaroslavem Minkou.
Odpoledne jsme zakončili natáčení u kamarádů Dolu František v Horní Suché
v jejich klubovně, kde jsme byli tradičně havířsky pohoštěni.
O všem vypovídá album foto Ing. Jaroslava Minky.

