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5. výroční zpráva spolku Magorův statek  

za období 7/2016 – 8/2017 
Napsala Františka Jirousová (frantiska.j@centrum.cz) 

www.magoruv-statek.cz 

www.facebook.com/MagoruvStatek (Přístup i bez registrace) 

Číslo účtu: 254497555/0300 
IČO: 22606271 

 

 
 

 

Spolek Magorův statek bylo založen 22. 7. 2012. Jeho zakladateli jsou děti Ivana Martina 
Jirouse – Františka Jirousová, Marta Veselá Jirousová a Daniel Degtěv. 

Cílem spolku je oprava a udržování statku v Prostředním Vydří, na kterém pobýval 
významný český básník, bojovník proti totalitnímu režimu a vůdčí osoba českého 

undergroundu Ivan Martin Jirous (23. 9. 1944 – 9. 11. 2011), řečený Magor. 
Na statku by měl být památník IMJ; bezplatné zázemí pro neziskové organizace, umělce 

a studenty humanitních oborů; prostor pro vzdělávací a kulturní aktivity.  
Na ustavující schůzi sdružení byla první předsedkyní sdružení zvolena Bc. Františka 
Jirousová, Ph.D., a tuto funkci zastává dosud. Místopředsedkyní je Mgr. Marta Veselá 

Jirousová, členem výboru Daniel Degtěv. 

 

mailto:frantiska.j@centrum.cz
http://www.magoruv-statek.cz/
http://www.facebook.com/MagoruvStatek
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Úvodní dopis a členství 2017 

Milí členové a příznivci spolku Magorův statek, 

 

22. července 2017 to bylo přesně 5 let od založení sdružení. Do šestého roku vstupujeme 

nejen s tím, že se z nás úspěšně stal spolek, ale celkově se také změnila situace a možná dojde 

i ke změně názvu spolku. Tentokrát jsou ve výroční zprávě i fotky a také úvodní obrázek 

(díky za něj patří paní Antje Roloff, účastnici rakouského literárního zájezdu CK Begegnung 

mit Böhmen). 

 

V roce 2016 mělo sdružení kolem 30 členů. Členství pro rok 2017 obnovilo zatím 10 lidí. 

Kdo tak budete ještě chtít učinit, pošlete, prosím, částku 250 či 500 Kč (podle nálady a 

možností) na účet 254497555/0300. Veřejnou sbírku už nepořádáme (nestihla jsem to 

obnovit). Pokud tedy budete chtít posílat příspěvek na opravu nebo sponzorský dar, tak to 

prosím nazvěte opět „členský příspěvek“. Než ale obnovíte členství, pročtěte si výroční 

zprávu, neboť jsem pojala úmysl změnit název sdružení (název Magorův statek zachovat 

pouze jako jméno tzv. pobočného spolku) a je možné, že ne každý bude souhlasit. Na nikoho 

se v takovém případě nebudu zlobit, budu zcela respektovat Vaše rozhodnutí.  

 

Minulý rok se na příspěvcích a sponzorském daru ve výši 15 000 (díky patří Barboře T.!) 

vybralo 40 450 Kč. Peníze byly užity hlavně na opravu komína (13 500 Kč), ta se výtečně 

zdařila (viz foto pod textem), a na zakoupení kvalitní dřevěné palandy do pokoje pro hosty, 

takže tam jsou teď už 3 postele (foto na s. 11). Členské příspěvky spolehlivě pokrývají 

všechny pravidelné výdaje jako internet, pojištění apod. (více v závěrečném vyúčtování), 

takže srdečné díky za vaši přízeň a doufám, že vše bude fungovat i nadále. Peníze za tento rok 

bych ráda použila např. na nákup nové pumpy. Když nejde elektrika, je totiž všechna 

vodoinstalace na houby. Mechanická pumpa spolehlivě zachrání situaci a stará pumpa je už 

silně rezavá.  

 

Tzv. „hlasovací email“ už nebude tento rok rozesílán, protože přispívající členové nehlasují, 

jak bylo členy schváleno v roce 2016. Předsednictvo bude voleno na podzim, kandidáti jsou 

stejní jako každý rok. 
Pěkné čtení přeje Františka 

 

 
Komín opravený na podzim 2016 
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Plány do budoucna 

Situace spolku se tento rok posouvá do nové etapy fungování. Je to tak, že jsem dokončila 

doktorské studium filosofie (obhájila jsem dizertační práci Evoluce jako cesta k Bohu v díle 

Teilharda de Chardin), takže se hodlám postupně naplno věnovat rekonstrukci statku a také 

aktivnímu shánění peněz, na což jsem předtím naprosto neměla čas. Z akademického 

prostředí prchám, to už není nic pro mě. Mám již druhý rok svobodné povolání jako knižní 

redaktorka, OSVČ, takže mě neváže nutnost chodit do zaměstnání. Mým úmyslem je 

přestěhovat se na jaře 2018 z Prahy do Vydří a plně převzít roli správcové statku.  

 

Rekonstruuju si teď pro sebe tzv. vejminku (samozřejmě za své peníze), kde vznikne jakýsi 

uzavřený prostor, oddělený plotem a zdí od zbytku statku. V létě bych mohla vejminku také 

pronajímat za komerční ceny, z čehož by pocházely další příjmy sdružení. (Sama bych ráda 

v létě bydlela v dřevěné chatě, kterou si na dvoře postavím.) V hlavní budově a přilehlých 

prostorách bude nadále fungovat pokoj pro hosty, ale postupně se budu snažit získat peníze na 

další rekonstrukce a rozšíření činnosti spolku. Peněz je na světě dost, musí se za nimi ale 

aktivně jít – tj. osobně oslovit nějaké „magnáty“, a na to jsem neměla žádnou sílu ani pomoc, 

teď se obé rýsuje.  

 

Hlavním posláním statku by mělo být i nadále poskytovat zdarma zázemí jednak pro umělce a 

studenty (především humanitních oborů), jako tomu bylo dosud, jednak pro neziskovky a lidi 

s nimi spjaté. Hlavní cílovou skupinou by byly neziskové organizace, které se starají o 

různé lidi na okraji společnosti – o integraci znevýhodněných skupin, postižených, drogově 

závislých, nebo které poskytují pomoc např. starým lidem, případně se starají o ochranu 

přírody – i příroda je často „na okraji společnosti“. Sama jsem si vždy přála těmto skupinám 

lidí nějak pomáhat, ale nemám na to patřičné schopnosti, takže bych to ráda řešila tak, že 

budu pomáhat těm, kteří pomáhají jim. Tyto neziskovky občas potřebují uspořádat 

soustředění, nějaký výjezd nebo aktivitu pro své klienty a na statku by měli nalézt bezplatné 

zázemí, pouze by platili za spotřebovanou elektřinu. Jak víte, ceny za pronájem míst 

k soustředění stále stoupají, je mi to velmi protivné a chci tomu čelit nabídkou prostor 

zdarma. Na úkor statku to nijak nebude, protože provozní náklady jsou tady minimální a 

drobné opravy by se nadále daly financovat z majetku sdružení obohaceného případně o 

výnos z pronájmu vejminky.  

 

To znamená, že moje původní široká idea podpory „rozvoje občanské společnosti“, slovy 

mého oblíbeného filosofa Teilharda de Chardin podpory „jednoty v různosti“, se 

konkretizovala a stáhla na záměr pomáhat především těm, kdo chtějí smysluplným, 

konstruktivním způsobem začleňovat do společnosti to, co je na okraji či zapomenuté nebo 

upozaděné a znevýhodněné – právě takovým začleňováním se může podle mého názoru zcela 

konkrétně „jednota v různosti“ uskutečňovat.  

 

Tento cíl také navazuje na to, co dělal Ivan Martin Jirous: Za komunismu byl takto ze 

společnosti vyděděn underground a činnost IMJ spočívala především v tom, že underground 

sjednocoval, dával mu ideu, umožňoval kulturní aktivity všech lidí „na okraji“, kteří odmítli 

následovat předepsaný způsob myšlení a způsobů umělecké tvorby. 

 

V novém zaměření sdružení mě utvrdil např. pan Pavel Nepustil, který na statek jezdí už 

několikátý rok a tentokrát zde uspořádal také setkání Platformy pro komplexní přístup 
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k užívání drog a závislostem (vše o jejich činnosti najdete na stránkách 

http://zavislostikomplexne.cz). Jeho email, který zde otiskuji celý, byl pro mě povzbuzením: 

 

Můj letošní pobyt byl jednoznačně ozvláštněn tím, že se tam na úterý sjelo 
deset dalších lidí z Platformy pro komplexní přístup k užívání drog a 
závislostem. Snažíme se přispívat ke zlepšování a inovacím v systému péče o 
uživatele drog a závislé a v otázkách regulace drog. Měli jsme skvělé setkání – 
připravili jsme program podzimní konference (http://rdr-conference.org/), 
ujasnili jsme si naši identitu, a především jsme si odpočinuli a víc se vzájemně 
poznali. 

Všichni účastníci – do jednoho – byli ze statku nadšení. V podstatě jinými 
slovy opakovali to, co píšete v „manuálu hostinského pokoje“. Mluvili o 
úžasném klidu, o jakémsi duchu toho místa, o různých zákoutích, zajímavých a 
někdy bizarních předmětech, které všechny jako by přesně tam patřily. Všichni 
odjížděli viditelně pozměněni, s tím, že příští rok chtějí přijet zase a řada z nich 
měla zájem o členství ve Sdružení. Pošlu jim tedy kontakt na webové stránky 
s informacemi. 

 Já jsem tam pak strávil ještě dva dny sám, rozhodně bych tam ještě zůstal 
pár dní navíc, ale jak mám teď ty malé děti, tak to úplně nejde. Ale opět jsem 
udělal dost práce, i když jsem se vůbec nenutil. Je tam zkrátka takový jiný 
rytmus, kdy má každá věc svůj čas. Nic člověka neobtěžuje, může se na všechno 
maximálně soustředit a dělat to plně vědomě, ať už píše literární dílo, anebo 
meje nádobí. 

 Voda tekla, elektřina fungovala, všechno bylo bez problémů. Snažil jsem se 
najít houby, ale je tam pořád dost sucho (dokonce u Pěčína hořelo pole), takže 
jsem nenašel nic. Ale procházky byly moc příjemné, je to přesně ten kraj, kde je 
mi dobře. 

 Takže bych moc rád příští rok pobyt zopakoval, včetně setkání Platformy. 
 A poslední věc: rád bych poukázal na účet Sdružení nějaké peníze jako dar, 

lidi mi tam spontánně nechávali peníze, aby aspoň trochu přispěli. Mohu je 
poslat na číslo účtu statku? Mám psát něco do předmětu? 

 Mějte se hezky, hodně zdraví vám přeju, ať se vám daří dokončování 
publikace a ať se statku vyhnou jakékoliv obtíže. 

 

Další cílovou skupinou je ta, ze které sama pocházím, tj. studenti filosofie a všichni zájemci o 

filosofii a příbuzné obory, tedy o všechny typy vědění, které se snaží postihnout svět jako 

celek, zodpovědět otázku, co je společný příběh lidstva, odkud jdeme a kam, jak se ve světě 

orientovat s pomocí velkých myšlenkových systémů a ideálů, co je to pravda a jak ji hledat a 

bránit. Ze své akademické zkušenosti bohužel vidím, že tyto celkové přístupy, filosofické 

koncepce světa, jsou odsunuty na okraj zájmu, dokonce občas vystaveny pohrdání, často i 

posměchu. A co mě mrzí nejvíc: často se tak děje právem, protože sami filosofové někdy 

tvrdí, že jejich myšlenky nemají pro každodenní život žádný význam. 

 

Právě nedostatek možností propojení filosofie a problémů každodenního života a společnosti 

je hlavní důvod, proč už nemohu vydržet v akademickém prostředí. Dalším důvodem, který 

s tím souvisí, jsou velmi omezené možnosti dialogu mezi filosofií a ostatními (hlavně 

přírodními) vědami. Spolek by proto měl podporovat především snahy o propojování filosofie 

s praktickými otázkami života. 

http://rdr-conference.org/
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To ale neznamená, že nic jiného nebude mít ve Vydří místo, pouze že tyto aktivity budou mít 

přednost, pokud by bylo tolik zájemců o pobyt, že bych musela někomu dát přednost (což se 

zatím nestalo). Zřízení památníku IMJ zůstává samozřejmě jedním z hlavních cílů spolku. 

 

 
Zelená oáza na dvoře, srpen 2017 

  

 

Nové možnosti financování 

Tento rok jsem také zkoušela žádat o malou hypotéku (200 nebo 300 tisíc), která by mohla 

tvořit např. základ nějakého většího grantu, ale moje příjmy nedosáhly na minimální limit 

požadovaný bankou, takže se teď do konce roku snažím vydělávat tak, abych tuto „metu“ 

naplnila, což pro externí redaktorku odborných publikací v podstatě znamená bez přestání 

pracovat. To ovšem nevadí, protože už nemusím psát dizertaci, věřím, že se žádost podaří 

příští rok, takže potom slevím z pracovního tempa (pro svůj život potřebuju minimum, osobně 

mám vše potřebné, nechybí mi nic, ale pro banky zatím neexistuju…).   

 

Na samotný památník se pokusím sehnat finance např. na ministerstvu kultury. Už jednám 

s památkáři o možnosti prohlášení statku kulturní památkou. Podklady by měly být 

připraveny do konce roku, pak bych s tím zašla na ministerstvo a zkoumala další možnosti. 

Památkový úřad z Telče se v tomto ukázal velmi nápomocný. 

Letní filosofická škola 

Letní filosofická škola v Dubu na Moravě je akce s dlouholetou tradicí navazující na bytové 

semináře tzv. podzemní univerzity a pořádaná v současnosti studenty z Olomouce. Podle 

organizátorů je cílem několikadenního setkání umožnit, aby se „v tvůrčím dialogu setkávali 

lidé různého vědeckého zaměření (filosofové, přírodovědci a matematikové usilující o 

filosofickou reflexi vědy, religionisté, kulturní antropologové, političtí myslitelé, 

kunsthistorici aj.), ateisté a věřící různých vyznání.“ 
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Organizátoři navštívili v září statek a domluvili jsme se, že budeme postupně pracovat na 

přesunu celé akce do Vydří. Musí se ale dojednat ještě některé detaily, ale je to snad na dobré 

cestě. Hlavní problém je, že na statku není zatím možné přijmout víc lidí, neměli by kde 

bydlet ani kde se scházet k přednáškám. Na podzim zkusím s jedním ze členů spolku LFŠ 

osobně navštívit nějaké „bohaté lidi“ (on prý nějaké zná…), představit jim náš záměr a 

uvidíme. V příští výroční zprávě by tedy měl už být nějaký konkrétní výsledek jednání. 

Zázemí vybudované pro LFŠ by samozřejmě sloužilo i všem ostatním větším skupinám 

zájemců o pobyt.  

 

 

Nový název spolku: Prostřední statek 

Vyskytla se zásadní věc: Potřebuju přejmenovat název sdružení. Předkládám vysvětlení 

k Vašemu uvážení: Jsem člověk, který neumí žít minulostí a který potřebuje dělat věci podle 

svého záměru. Nejsem už nadále schopna plně nasadit síly pro něco, co má v názvu slovo 

„Magor“. Ne že bych měla něco proti přezdívce svého otce, dlouho jsem ji ráda používala, ale 

abych se mohla zcela věnovat tomu, co se bude dít ve Vydří, musí to být moje dílo (a dílo 

všech, kteří se ke mně připojí), nemůžu si stále připadat jako jakýsi přívažek svého otce, jako 

osoba, která POUZE navazuje na to, co dělal on, protože to jednoduše není pravda. Každý 

navazuje na život svých rodičů svým jedinečným způsobem. Nemohu se tedy zcela věnovat 

něčemu, co je jakoby jen připomínka, pouhé pokračování díla mého táty, natož „skanzen“, jak 

tento statek někteří nazývají. Chápu to, ale já nikdy nebudu dělat žádný skanzen! To, co se 

bude na statku dít, musí samozřejmě smysluplně navazovat na minulost, ale v žádném případě 

to nesmí být snaha po zachování, konzervaci minulosti. Nové se tvoří citlivou a konstruktivní 

přestavbou starého – a především novým, jasným záměrem.  

 

Zároveň nemám potřebu někde svou osobu vystavovat. Co se mé reálné osoby týče, je mi 

nejlépe, když stojím někde v pozadí a zajišťuju fungování něčeho, aniž bych nutně musela být 

lidem na očích. Veřejné vystupování je mi naopak velmi nepříjemné. Také proto jsem zvolila 

jako nový název spolku zcela neutrální jméno Prostřední statek. Má to podle mého názoru 

několik výhod: Až jednou nebudu předsedkyní sdružení, může si nový předseda na statku 

provozovat své aktivity (v duchu stanov samozřejmě) a zvát si na statek skupiny lidí podle 

svých záměrů, aniž by musel měnit název spolku a aniž by měl pocit, že to tam všechno 

šéfuju jenom já. Já chci být především správkyní pozemku, ne veřejná osoba. „Prostřední 

statek“ odkazuje tedy za prvé na určité místo, konkrétně místo v Prostředním vydří, nikoli na 

určitý obsah aktivit, které se tam provozují, nebo výlučně na moji vůli jako majitelky statku.  

 

Název ale není úplně obsahově neutrální: Prostřední statek vyvolává několik přestav, které 

spadají do mého záměru s tím místem. Za prvé: Je to místo na půli cesty, místo zastavení, 

pohostinné útočiště, kde se může člověk na své životní cestě zastavit – a mnozí zde skutečně 

mají dojem zastaveného času – uvážit další směr, v klidu rozvážit, jak, proč a kam dál. Je to 

místo za ochrannou zdí, jakési bezčasí, ale také „bezprostoří“ – a prostor zde opravdu vypadá 

jinak –, které na chvíli poskytne také vytržení z běžného prostoru světa, jeho starostí a 

pravidel; druh azylu. Tento účel plní pokoj pro hosty a bude ho plnit také budoucí zázemí pro 

neziskovky. Neziskovky, které mám nejvíc na mysli, by měly pomáhat právě lidem „na půli 

cesty“, nebo těm ztraceným v bezcestí. A ti, kteří pomáhají, mají také sami právo na azyl a 

odpočinek.  
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A za druhé: Prostřední statek je nějaké místo uprostřed cest nebo většího území, na křižovatce 

cest, kde se setkávají různí lidé, z různých krajů, zemí, různých názorů a zkušeností. Je to 

místo setkávání různorodého, které umožňuje – právě jako chráněné ohraničené místo – 

nalézat jednotu v různosti, sjednocovat; učit se podívat na svět očima toho druhého a pochopit 

jeho názory a problémy. To znamená, že umožňuje skutečný dialog odlišných pohledů na 

svět, které by se možná bez takového místa nesetkaly. Takový účel by měly plnit aktivity 

filosofických setkání, přednášek, vzdělávacích akcí, výstav apod.  

 

Prostřední statek jako spolek bude mít různé pobočné spolky, právě podle různých aktivit a 

konkrétních činností, které se v průběhu času budou na místě provozovat. Jako jediný 

současný pobočný spolek nechám na konci roku do stanov zapsat právě Magorův statek. 

Takže kdo máte ten název rádi – a on je ve svém kontextu výstižný – nemusíte naříkat. 

Pobočný spolek Magorův statek bude mít na starosti přesně to, co měl dosud: Podporu 

každodenního provozu pokoje pro hosty a především pak provozu budoucího památníku 

Ivana Martina Jirouse (snad opravdu nějaký někdy vznikne…).  

V praktické rovině se tedy pro vás nic nemění: Jste stále členy něčeho, co se jmenuje 

Magorův statek, jen jste byli „spolknuti“ něčím širším, co se jmenuje Prostřední statek. Jak 

jsem psala výše, pokud se to někomu zásadně příčí, nebudu se zlobit, když ze sdružení 

vystoupí nebo jednoduše nepošle příspěvek (to pro zrušení členství stačí). Současné číslo účtu 

bude přiděleno Magorovu statku, lépe řečeno mu zůstane. Nadřazený spolek Prostřední statek 

bude mít, pokud to bude potřeba, své vlastní číslo účtu a peníze půjdou např. na aktivity jako 

provoz Letní filosofické školy a podobně.  

 

 

Stal se z nás spolek 

V lednu 2017 jsme byli úspěšně zapsáni do registru jako Spolek Magorův statek. Poslali jsme 

nové stanovy, které byly schváleny nadpoloviční většinou hlasů členů pomocí tzv. 

„hlasovacího emailu“. Hlavní změnou bylo rozdělení členství na dvojí typ: aktivní a 

příspěvkové s cílem usnadnit administraci spolku. V praxi to znamená, že aktivní členové, 

což jsou teď zakládající členové a jedna další osoba, všechno dělají a rozhodují, jsou také 

voleni do předsednictva, ostatní posílají své příspěvky a touto zásadní činností pro ně 

povinnosti končí. Dostávají každý rok výroční zprávu. Odpadá tedy tzv. „hlasovací email“, 

který bude rozesílán pouze, když si aktivní členové budou přát znát názor přispívajících členů 

na nějakou podstatnou záležitost.  

Aktivní a příspěvkové členství 

Zde si můžete přečíst výtah z nejdůležitějších ustanovení o obou formách členství (plná 

verze je v registru na internetu). Tučně máte zatržené nejdůležitější věci o vašem 

příspěvkovém členství:   

Aktivní členství 

a) Aktivním členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let … která se chce 

aktivně, veřejně a nezištně podílet na činnosti spolku konkrétní činností stanovenou 

členskou schůzí nebo výborem.  

b) Aktivní členství vzniká přijetím z rozhodnutí výboru. Žádost o přijetí může být 

zaslána emailem. Výbor může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde 
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k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo 

řádné plnění poslání spolku. 

c) Aktivní členství zaniká 

i) dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení 

o ukončení členství výboru (postačí oznámení emailem), 

ii) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem 

prodlení se zaplacením členských příspěvků, 

d) Aktivní člen má právo volit a být volen do orgánů spolku a účastnit se 

spolurozhodování o věcech spolku. 

e) Shromáždění aktivních členů spolku tvoří členskou schůzi Magorova statku.  

Příspěvkové členství 

f) Přispívajícím členem se může stát jakákoli fyzická a právnická osoba, která 

podporuje cíle spolku a sympatizuje s jeho činností. 

g) Příspěvkové členství vzniká úhradou minimálního ročního členského příspěvku 

na účet spolku a zasláním emailové či poštovní adresy do členské databáze.  

h) Příspěvkové členství trvá jeden rok a zaniká automaticky po neuhrazení 

členského příspěvku na další období v termínu určeném členskou schůzí.  

i) Přispívající člen má právo dostávat jednou ročně Výroční zprávu a být informován o 

rozhodnutích a činnosti spolku (všechny informace jsou zasílány přednostně 

emailem, pouze v případě výslovné žádosti poštou). 

j) Pokud má přispívající člen, který je nejméně 3 roky členem spolku, zájem podílet se 

na hlasování na členské schůzi nebo kandidovat na některou z funkcí ve spolku, 

oznámí to předsedovi a bude se moci účastnit hlasování na členské schůzi 

s právy jako aktivní člen.  

k) Přispívající člen má právo na bezplatný pobyt v sídle spolku (v pokoji pro 

hosty), a to nejdéle na 14 dnů, pokud uhradil alespoň minimální členský příspěvek 

po dobu tří let za sebou.  

l) Přispívající člen má právo podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům 

spolku a obdržet odpověď na svá podání.  

m) Z příspěvkového členství nevyplývá právo volit a být volen do orgánů spolku, 

nejsou-li naplněny podmínky stanovené v bodě 7e) článku IV. Je-li přispívající člen 

přizván k jednání orgánů spolku, disponuje hlasem poradním.  

Fungování sdružení po internetu 

Spolek řídí členská schůze, což je schůze aktivních členů. Zajímavé je, že ministerstvo 

schválilo možnost jejího konání pouze po emailu, tzv. per rollam. Koho to zajímá, tady je kus 

stanov (třeba byste to použili ve svých spolcích): 

1) Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny členů spolku; 

nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, může hlasování probíhat za řízení 

předsedy per rollam (mimo zasedání). Členská schůze rozhoduje nadpoloviční 

většinou všech přítomných členů, v případě hlasování per rollam nadpoloviční 

většinou hlasů ze všech zpět zaslaných odpovědí.  
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[Komentář FJ: V praxi to znamená, že když jsou aktivní členové 3, stačí, aby se sešli 2 a 

můžou rozhodovat naprosto všechno kolem spolku! Pokud se ani 2 nesejdou, mohou si 

poslat emaily a hlasování je hotovo. Napíše se o tom zápis, podepíše a je to! Pořád se 

divím, že nám tohle prošlo, ale je to tak. Taková zvláštní demokracie… Inu, proč ne?] 

2) Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání). Při 

rozhodování zašle předseda všem aktivním členům materiál, o němž má být 

rozhodnuto, včetně návrhu požadovaného rozhodnutí elektronickou poštou, poštou 

nebo faxem. Aktivní člen spolku zašle své rozhodnutí předsedovi ve stanovené lhůtě. 

Rozhodnutí per rollam je přijato, souhlasí-li s ním ve stanovené lhůtě nadpoloviční 

většina všech členů, kteří odeslali svoji odpověď předsedovi spolku. Přitom musí být 

z emailové schránky zjevné, zda si člen email přečetl či nikoliv. Předseda nebo jím 

pověřený člen rozhodnutí podepíše zápis o rozhodnutí a je povinen informovat 

členskou schůzi o všech rozhodnutích přijatých per rollam.  

3) Předseda může zaslat materiál pro rozhodování také přispívajícím členům, pokud to 

považuje za vhodné nebo pokud požádali o účast na členské schůzi a splnili podmínky 

stanovené v čl. IV, 7e). 

4) Pokud se na členské schůzi hlasovalo převážně per rollam, podepisuje zápis o členské 

schůzi předseda a jakýkoli další aktivní člen. Všechny výsledky hlasování včetně 

emailu s dotazem jsou uloženy ve speciálně označené složce emailu předsedy.  

 

 

Přehled činnosti za období 7/2016 až 7/2017 

Komín na hlavní budově 
Z oprav se za toto období udála jen rekonstrukce komínu na hlavní budově, aby se dalo 

v hostinském pokoji bez problémů topit. Opravy se ujal pan Prokůpek, vše se zdárně podařilo, 

celkové náklady byly 13 500 a výsledek je i esteticky velmi pěkný. (Fasáda už tak pěkná není, 

ale ta holt musí ještě počkat.) Komín je opraven všude (tj, i na půdě), nikoli jen v té části, co 

trčí nad střechu.  
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Využití hostinského pokoje 
Od podzimu 2017 jsou v pokoji nové palandy (na fotce), takže v pokoji mohou pohodlně spát 

3 lidé (další případně na zemi nebo ve stanech na dvoře).  

 

V pokoji pro hosty se od srpna 2016 do současnosti vystřídali různí návštěvníci: Mladý pár na 

dovolené na začátku září (pokud není pokoj obsazený, není problém ho přenechat k užívání i 

„obyčejným lidem“, tzn. takovým, kteří se nevěnují umění, nestudují, nepatří k neziskovkám 

apod. Často nechtějí vrátit zpět zálohu, nebo nechají sdružení sponzorský dar). 

28. 9, zde byl rakouský literární zájezd. A pak opět 5. 6. 2017. Podle kroniky zde uspořádali 

„ein Picknick mit Lesung und Musik“ (piknik se čtením a hudbou).  

 

Ke konci října zde pobýval spisovatel a 

redaktor Michal Kašpárek a psal kapitolu 

své novely, kromě toho se mu podařilo 

zavést wi-fi. (Wi-fi bohužel již není, ve 

vzteku jsem ji nedávno rozbila… Koupím 

novou. Internet „po drátu“ ale funguje vždy).  

V prosinci přijel pracovník Ústavu pro 

studium totalitních režimů, aby zde pracoval 

na dokončení monografie o Plastic People. 

 

V únoru 2017 zde byly dvě studentky (už 

nevím, z jaké školy, a bohužel nemám ani 

zapsáno, co zde kutily). Na přelomu dubna a 

května tu pobývali studenti Pepa a Tomáš a 

napsali scénář k filmu „Toto není Bob 

Dylan!“ V květnu do pokoje zavítala rodina 

s dětmi.  

 

14 dnů v květnu na statku pobýval také 

copywriter a spisovatel tvořící pod 

pseudonymem Ian Schlendri. Na svém blogu 

psal o úmyslu sem zajet (má tam fotku z 

„kanceláře pod ořechem“: 

http://www.schlendri.cz/2017/02/09/dusevni

-statek/ 

Zjevně si jako místo pro tvorbu neoblíbil 

hostinský pokoj ani „kancelář“, ale sednici 

s jámou v zemi. Zanechal v návštěvní knize 

pěkný vzkaz:  

 

„Svoboda tu vane ze všech stran a v té díře po kopání pokladu tím tvoří vír, co vtahuje. 
Oblíbil jsem si to hlavně tam, u ní. V ‚apartmá duchů‘, jak jsem si celou tu místnost 
pracovně pojmenoval. Když přišly vichry, skrze mlátící okna uprostřed noci jako by se 
ke mně kdosi dobýval. Těžko mi popisovat, co všechno si odsud odvážím – lehko je mi 
však tvrdit, že Magorův statek by měl být prohlášen kulturní památkou. Prosím, toto 
místo nesmí zhynout. Kdykoli bych pro to mohl udělat cokoli, dejte mi prosím bez 
ostychu vědět na ian@schlendri.cz, nebo na kontakty, které jsme si už vyměnili. Jsem 
dojatej, jsem vděčnej, jsem s váma.“ 
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S láskou k Magorovu statku i všem lidem okolo něj,  
Ian Schlendri 

 
Student Ondřej zde pobýval pár dnů v červnu, cosi sepisoval, naštípal krásnou hraničku dříví, 

zavítal do Kostelního Vydří na mši a ocenil především samotu, kterou zde podle jeho zápisu 

je lehké snášet.  

 

17.–21. července zde opět jako každý rok pobýval Pavel Nepustil a spolupracovníci, jeho 

email je otištěný výše. Poslal také fotku: 

 

 
Život na dvoře; momentka ze setkání „Platformy pro komplexní přístup k užívání drog 

a závislostem“, červenec 2017 

 

A jeden červencový týden zde bydleli studenti filosofie (z Ufaru na FF UK v Praze, kde 

studovala také Františka), měli docela akční týden, několik návštěv a také zážitky s místními. 

I jejich zápis do kroniky stojí za otištění:  

 

Trávili jsme zde týden nad diplomovými pracemi a přípravou na státnice. Hrůzu 
z bezejmenného „il y a“ rozptylovalo štěbetání ptáčat čermáčka (za jméno neručíme, 
jsme ornitologové amatéři) zabydlených na obraze. Taky jsme dělali průvodce 
rozličným návštěvám. Naši snahu předstírat, že jsme odborníci na underground a 
Magorovo dílo zmařil až Ondřej Němec, který odhalil naši lest. Místo toho provedl 
statkem on nás a podaroval nás mnohými vzpomínkami a historkami. Práce jsme tu 
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zdárně dokončili, za což patří dík atmosféře statku a klidu panujícímu všude kolem. 
Poslední den jsme stačili oslavit padesátiny pana souseda od slepic spolu se zbytkem 
vesnice. Dnes za úmorného horka a s bolavými hlavami odjíždíme. Dík za vše!  

Hynek, Petr, Terka 
 

Na jaře se do pokoje chystal manželský pár s malým dítětem, psala jsem jim, že to není 

nejlepší nápad a také nebyl: jakmile uviděli stav statku, odjeli. Pro malé dítě to skutečně ještě 

není, protože hodně věcí je rozkopaných. A některým lidem toto prostředí připadá asi dost 

strašlivé, což chápu.  

„Vejminka“ a její účel 
V období, kterého se zpráva týká, se intenzivněji pracovalo na opravě vnitřních prostor 

vejminky (přední fasáda je hotová). Jsou hotové vnitřní omítky, ve stěně je elektrika. 

V současnosti se řeší výměna oken, nová budou vyrobena přesně podle těch starých, tj. 

dřevěná se všemi příčkami a dvěma křídly, stejně tak dřevěný strop bude obnoven v podobě, 

jak vypadal ten starý. Novou věcí bude koupelna, která vznikne v chodbě u vejminky 

(„vodácké práce“ jsou ukončeny).  

Opravu si financuju sama. Vejminka by měla sloužit jako bydlení pro mě, abych se mohla 

věnovat správcovství, v létě bych ji postupem času ráda pronajímala. Bude mít samostatný 

vchod a svoji zahradu. Vše by mělo být bezbariérové, ráda bych rozšířila nabídku rekreačních 

objektů pro vozíčkáře. Ceny za pronájem by byly komerční, statek by si měl také nějak 

vydělávat. 

Vrt 
Pozvala jsem také firmu zabývající se vrtanými studněmi. Jak známo, stav vody v ČR se 

zhoršuje, v Prostředním Vydří není vodovod, většina domů má vrtanou studnu, protože 

většina klasických studní je znečištěná splašky z pole. Bohužel, jak se zjistilo teď v září při 

rozborech vody, také studna na statku je znečištěná (překročen limit dusičnanů a manganu, a 

samozřejmě bakterie: ty se dají trochu redukovat savem). Při jarním suchu už na některých 

pozemcích začaly studny vysychat. V budoucnu bude proto určitě potřeba vrtaná studna také 

na statku. Byl zde proutkař a našel silný pramen vzadu na dvoře. Říkal, že spodní vody tu 

máme hodně. Z cenové nabídky vyplývá, že vrt, do kterého má smysl investovat, by stál 

kolem 100 000 Kč. Takže vše záleží na tom, jak se mi bude dařit shánět peníze. Tohle bych 

konkrétně ráda zaplatila z nějaké půjčky.  

Významnější návštěvy 

Dismanův rozhlasový dětský soubor 

V březnu 2017 si statek prohlédly děti z Dismanova rozhlasového dětského souboru. Více o 

tom na https://vltava.rozhlas.cz/do-jirousovske-krajiny-aneb-tam-kde-basnik-poklad-nasel-

5947717 

Literární zájezd 

Magorův statek se v roce 2016 stal součástí literárního zájezdu po Vysočině pro „CK 

Begegnung mit Böhmen“ z Řezna, což zahrnuje 2 literární výlety, jarní a podzimní. Tento rok 

se návštěvníci zastavili na statku 5. června, jedna z účastnic tam nakreslila obrázek, který je 

v záhlaví výroční zprávy.  
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Konkrétní cíle sdružení 

Trochu jsme při transformaci sdružení na spolek upravili stanovy, jsou to spíše „kosmetické 

úpravy“, ale zde je pro úplnost záhlaví stanov:  

 

Hlavním cílem spolku je zajišťovat, aby mohl být statek využíván k těmto veřejně 

prospěšným účelům:  

A. Vybudování a udržování památníku Ivana Martina Jirouse:  

1.Vybudování památníku I. M. Jirouse v hlavní budově statku: Založení Jirousovy knihovny 

(literární dílo včetně překladů) a shromáždění informačních zdrojů o českém undergroundu a 

boji proti totalitnímu režimu; shromáždění předmětů, které by upomínaly na Jirousův způsob 

života.  

2.Vytvoření informační databáze o I. M. Jirousovi na základě fondu z pozůstalosti I. M. 

Jirouse (uloženého v knihovně Libri Prohibiti) přístupné z památníku.  

3.Oprava a udržování hlavní budovy a jejích interiérů, aby mohly být užívány návštěvníky 

památníku a byl zachován původní venkovský ráz usedlosti.  

4.Udržování dvora v podobě, která by upomínala na Jirousovu zálibu v divokých přírodních 

porostech.  

 

B. Vybudování materiálního zázemí pro zájemce o využití statku na nekomerčním 

základě  

1.Zařízení zvláštního pokoje pro hosty, kteří mají zájem o nerušenou tvorbu nebo bádání. 

Ubytování bude studentům a badatelům humanitních oborů, aktivním členům neziskovek a 

umělcům poskytováno bezplatně.  

2.Vytvoření bezplatného zázemí pro pořádání soustředění či jiných veřejně prospěšných 

aktivit neziskových organizací. 

3.Zajištění a udržování základních energetických zdrojů nezbytných pro provoz pokoje pro 

hosty a zázemí pro neziskové organizace.  

 

C. Poskytování zázemí pro kulturní a vzdělávací akce a aktivity v duchu Jirousova 

odkazu: 

1.Poskytování zázemí pro vzpomínkové akce. 

2.Poskytování zázemí pro ostatní kulturní akce, zejména vzdělávací, týkající se např. historie 

totalitních režimů, dále hudební, literární, výtvarné apod. 

 

Fungování pokoje pro hosty 

(Text převzatý z minulé výroční zprávy)  

Hostinský pokoj je v provozu od října 2014. Pokoj slouží k bezplatnému ubytování studentů a 

badatelů humanitních oborů, aktivních členů neziskovek a umělců, kteří hledají klidné místo 

pro svoji práci v délce od jednoho dne do čtyř týdnů. Na ubytování mají dále nárok členové 

sdružení, kteří jsou členy nejméně tři roky. Právo na využití pokoje mají také nejbližší 

příbuzní člena – manžel, manželka, děti, případně další osoby, za které se člen zaručí. 

 

Praxe je velmi jednoduchá: Zájemce o ubytování kontaktuje Františku a pošle zálohu 1000 Kč 

na účet sdružení. Františka zařídí, že neoficiální (možná už oficiální...) správce statku Jaroslav 

Prokůpek nechá na určeném místě klíče, v zimě zapne bojler, po odjezdu návštěvníka pokoj 
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zkontroluje, vyzvedne klíče a dá zprávu Františce. Ta vrátí ubytovanému pouze 900 Kč, 

protože 100 Kč z každé zálohy je určeno jako spíše symbolická částka správci statku za jeho 

služby, bez nichž by nemohlo vůbec nic fungovat.  

 

Vybavení pokoje 

V pokoji jsou již 3 postele, to je nové oproti minulému roku. Za peníze sdružení byla 

zakoupena kvalitní dřevěná palanda, a pan Prokůpek sehnal zdarma pohodlnou zachovalou 

válendu s polohováním. Dále je zde psací stůl, kamna na uhlí, skříň, 2 menší police a široký 

okenní parapet, na kterém se dá vařit. V pokoji je kabel pro připojení na internet (někomu zde 

funguje i wi-fi), elektrický vařič a varná konev. 

Pokoj je zařízen převážně nábytkem z pozůstalosti Ivana Jirouse. V polici se nachází několik 

knih z Jirousova pražského bytu a postupně v ní budou shromážděny všechny jeho básnické 

sbírky. V pokoji jsou připravena čistá prostěradla a ručníky. Koupelna s teplou vodou, 

sprchou, pračkou a vytápěním pomocí roury od kamen se nachází hned vedle. Časem přibude 

malá kuchyňka namísto dnešní komory. V dřevníku je uhlí a nařezané dřevo na topení.  

 

Pokud chce někdo používat k topení elektrický radiátor, měl by zaplatit za elektriku do 

kasičky v pokoji, vše ostatní je zdarma či za dobrovolný příspěvek. Celý provoz je zatím 

směřován tak, aby se návštěvníci sami postarali o úklid, v zimě naštípali dřevo pro dalšího 

obyvatele atd. V roce 2018 by už Františka měla bydlet ve vejmince, takže bude fungovat i 

jako pokojská (a moc se na to těší!).  

 

 

Souhrn postupu rekonstrukce statku od založení 

sdružení v červenci 2012 

(Text je zkopírovaný z minulé zprávy a doplněný o další údaje, nic moc nového tu nenajdete, 

je to určeno hlavně pro celkový přehled a také pro lidi, kteří nejsou členy sdružení, ale dostali 

výroční zprávu. Nové informace jsou zvýrazněny modře.)  

Písemnosti z pozůstalosti I.M. Jirouse.  

Při úklidu statku v roce 2012 bylo v sednici nalezeno mnoho písemných dokumentů, 

výstřižků z novin, korespondence, rukopisů a úředních dokumentů, které tam Jirous 

nesystematicky shromažďoval od 90. let. Vzhledem k tomu, že vlhkost v místnosti by v 

budoucnu způsobila zničení všech písemností, Františka pozůstalost prodala samizdatové 

knihovně Libri prohibiti za 50 000 Kč. Celý tento obnos byl věnován na opravu statku. 

Pozůstalost se nachází v Libri prohibiti (www.libpro.cz) a je přístupná formou podrobné 

databáze (s popisem každého jednotlivého dokumentu) a fyzicky v archivu knihovny. V 

budoucnu plánujeme nejzajímavější dokumenty zpřístupnit také v památníku na statku v 

digitalizované podobě.   

Pozůstalost na statku vytřídila a v Libri prohibiti zpracovala Jana Bauerová. 

Pokoj pro hosty – ubytování zdarma 

Pokoj se nachází v hlavní budově v místnosti, která byla od roku 1997 neobyvatelná, protože 

zeď pod oknem byla rozkopaná a otevřená do zahrady. Nyní jsou stěny zaizolované (díky 

Honzovi Bauerovi ze Staré Říše), je zde nové okno i část zdi (díky L. Krumphanzlovi). Na 

podlahu bylo položeno nové lino a do místnosti je zavedena elektrika.  
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Pro první návštěvníky byl pokoj otevřen v říjnu 2014 a od té doby je hojně využíván hlavně 

přes jaro a léto, zčásti i v zimě. Pokoj je vybaven nábytkem převážně z Jirousovy pozůstalosti. 

Jsou zde 3 postele, skříň, stůl, židle, lavice, 2 poličky, knihy z Jirousovy knihovny, obrazy od 

členů rodiny Jirousovy (Marta Veselá Jirousová, Juliana Jirousová). Topí se zde kvalitními 

kamny na uhlí nebo elektrikou (ale to nájemník musí zaplatit). V pokoji je vařič a internet.  

V roce 2017 byla zakoupena dřevěná palanda a jedna postel nahrazena pohovkou.  

Elektrika, vodovod, kanalizace, odvodnění na hlavní budově 

Na přelomu roku 2012 a 2013 byly dokončeny všechny důležité práce, které jsou pro 

fungování statku nutné, ale které nejsou vidět, protože jsou v zemi.  

 

Je hotová elektroinstalace jak na hlavní budově, tak na vejmince, vše podle současných norem 

EU. Stará kamenná studna byla v roce 2012 vyčištěna a vyspárována a po mnoha letech bez 

funkčního vodovodu z ní byla pomocí čerpadla přivedena voda do koupelny (připravený je 

také přívod do vejminky). Kanalizace je také kompletně zrekonstruovaná. Nově vznikl pod 

celým dvorem odvodňovací systém. Jediný kousek z něho je vidět ve sklepě (neboli v lochu) 

pod vejminkou, kde je malé čerpadlo, které automaticky odvádí dešťovou vodu.  

 

Organizace těchto prací se ujal Jaroslav Prokůpek z Prostředního Vydří, kterému patří velké 

díky za to, že se na statku vůbec začalo opravovat a že všechno spolehlivě funguje i v 

nepřítomnosti předsedkyně sdružení. Práce byly financovány především z členských 

příspěvků a sponzorských darů. Některé z prací byly provedeny také formou dobrovolnických 

brigád. (Dík v tomto ohledu patří Evě Tomkové, Petru Cicálkovi, Luboši Krumphanzlovi, 

Aleně Teskové, Honzovi Bauerovi a jeho přátelům ze Staré Říše, a v neposlední řadě mládeži 

z Prostředního Vydří).  

Střechy a komíny 

Obě střechy jsou, co se týká krovu, spravené. Opravy střechy na hlavní budově se v roce 2012 

ujal Miroslav Skalický, který provedl všechny práce zdarma. 

Střecha na vejmince se opravovala na jaře 2014, několik poškozených trámů bylo vyměněno, 

všechny latě jsou vyměněné a krov byl mírně prodloužen, aby nepršelo do štítů. Oprava 

střechy vejminky byla financována z prostředků Františky Jirousové. Opraven byl také 

komín. 

Opravení střechy při našich finančních poměrech neznamená, že tam jsou nové tašky. Staré 

funkční bobrovky byly přeložené a zůstanou na obou střechách nadále, důležité je, že už 

nikam nezatéká a staré tašky ještě nějaký čas vydrží.  

Na podzim 2016 byl opraven komín na hlavní budově. Financováno z peněz sdružení (13 500 

Kč) 

 

Dešťové svody 

Na jaře 2014 byla jak na hlavní budově, tak na vejmince dokončena instalace dešťových 

svodů.  

Koupelny 

Rekonstrukce staré koupelny, která probíhala v roce 2013, je jedním z našich velkých 

úspěchů. V koupelně je nyní umyvadlo, bojler, sprchový kout a záchod. V červenci 2015 jsme 

díky Janě Bártové dostali zdarma pračku, takže je koupelna kompletní.  
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Oprava byla financována také z prodeje na statku nalezené Jirousovy pozůstalosti do 

samizdatové knihovny Libri Prohibiti, dále jsme na opravu dostali příspěvek od města Dačice 

ve výši 10 000 Kč.   

 

V srpnu 2017 byly provedeny instalace vody a odpadů do budoucí koupelny u vejminky. 

Financováno ze zdrojů FJ. Vše je napojeno na systém ve studni a kanalizaci na dvoře.  

Přední fasáda vejminky 

Konopná stavební dílna 1. 8. – 3. 8. 2014 

První víkend v srpnu 2014 jsme ve spolupráci o. s. Konopa (www.konopa.cz) pořádali tzv. 

Konopnou stavební dílnu, jejímž cílem bylo omítnout jednu z fasád statku (vejminku) s 

využitím tzv. konopného betonu, což je izolační paropropustná směs konopného pazdeří, 

písku, vápna a cementu (www.konopny-beton.cz). Výsledkem je moderní netradiční fasáda, 

na které byly obnoveny také staré reliéfy. V budoucnu bychom chtěli opravit také většinu 

zbylých omítek za využití materiálů z technického konopí.   

 

Průběh dílny: Pracovali jsme všichni společně na izolačním omítání štítové stěny vejminky a 

střídali se u jednotlivých prací (míchání malty, nahazování), aby se to každý naučil. Lešení 

předtím nachystal J. Prokůpek. Měli jsme také lektora, který nám vysvětlil zacházení 

s nezvyklým, ale velmi příjemným materiálem. Namíchaná malta se totiž nahazuje na stěnu 

pomocí rukou. Nejdříve jsme zeď důkladně oškrábali, pak jeden den nahazovali první vrstvu, 

další den druhou.  

 

Jeden večer se konala přednáška Michala Rumana ze sdružení Konopa a Petra Hamšíka (náš 

lektor) o různých možnostech využití technického konopí, které se účastnili také někteří 

obyvatelé Prostředního Vydří.  Další večer mluvil o konopném stavitelství Patrik Majringer 

(účastník dílny a poradce přes materiály). Hlavní organizátorkou celé akce a další lektorkou 

byla Iveta Marková, která tam pak také s Františkou zůstala a pomáhala jí dodělat fasádu, 

když se úplně nestihl časový plán a všichni jinak odjeli. O jídlo pro všechny účastníky se víc 

než vzorně staraly Marta Veselá Jirousová a Marie Křížová. Nakonec, když odjela Iveta, 

Františka ještě za pomoci Luboše Krumphanzla a Jany Bártové vyrobila reliéfy kolem oken, 

aby fasáda vypadala tak, jak to bylo původně.  

 

Průběh celé dílny, jednotlivé fáze a výsledek je možné si prohlédnout ve fotogalerii na 

Facebooku: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.666945306729469.1073741831.3127289221511

11&type=3 , kam se každý může podívat i bez přihlášení, nebo na našem webu, kde je stejná 

fotogalerie. www.magoruv-statek.cz/cz/fotogalerie 

 

Celkové náklady a spotřeba materiálu  

Celkové náklady (včetně materiálu, jídla pro všechny účastníky a lektorování) byly 14 864 

Kč. Přibližně třetina nakoupeného materiálu zbyla, takže ho využijeme na opravy zdí apod. 

(Což bude už zadarmo, protože kdo se naučí s konopnou omítkou dělat, nepotřebuje 

řemeslníky). Oprava střechy a fasády vejminky byla financována převážně z prostředků 

Františky Jirousové.  

 

Spotřeba materiálu při ploše omítky zhruba 21 m2: 

Při tloušťce cca 1. vrstva 5 cm a 2. vrstva 2 až 3 cm – objem nahozené omítky 1,6 m3. 

Spotřeba pazdeří cca 120 kg (odhad podle toho, kolik zbylo ze 150 kg „bigbagu“). 

Vápenný hydrát (čerťák) 13,5 pytle á 30 kg, tj. 405 kg.  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.konopa.cz%2F&h=6AQHRiMZH&s=1
http://www.konopny-beton.cz/
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Cement CEM 32,5; Tradical, hydraulické vápno – cca 130 kg. 

Vnitřní prostory vejminky 

Vejminka nebyla uvnitř nikdy opravovaná (kromě částečné opravy dřevěného stropu), takže 

tam v posledních letech už padaly cihly ze zdi. Na zemi byl vždy jen beton, který se značně 

drolil. Na jaře 2015 byl vnitřní prostor kompletně vyklizen včetně hromad sutě z půdy.  

 

Od přelomu roku 2015 a 2016 pomalu probíhá rekonstrukce vnitřních prostor. Je již hotová 

elektrika, opravena stěna a pozednice, jádrová omítka byla dokončena v srpnu 2016. Starý 

dřevěný strop bude po opravě ponechán. Podlaha bude nová. Do místnosti je přivedena voda 

ze studny a časem plánujeme vedle i malou koupelnu. Vejminka bude využívána převážně pro 

účely komerčního ubytování, ze kterého by se měl v budoucnu financovat provoz pokoje pro 

hosty.  

 

V roce 2017 byly dokončeny vnitřní omítky. Zakoupena dlažba na zem. Zařízena výměna 

špaletových dřevěných oken (mají být hotovy do konce září), provedeny „vodácké práce“ 

v chodbě. Domlouvá se výměna a zateplení dřevěného stropu.  

Internet 

Na statek byl zaveden internet, službu poskytuje dačická společnost D1net. Připojení stojí 

měsíčně 250 Kč a je díky trvalému příkazu M. Stehlíkové placeno z účtu sdružení. Slouží 

všem návštěvníkům pokoje pro hosty.   

Drobnosti 

Vstupní chodba hlavní budovy před koupelnou byla vybagrována kvůli kanalizaci, teď je zde 

nový beton. 

Ohrazení pozemku a dvůr 

Stříška nad přední vstupní zdí a nad vraty je opravená. Spravená jsou také vstupní vrata. Po 

celém dvoře je zarovnaný terén. V průběhu let 2013 a 2014 ohradil pan Prokůpek celý 

pozemek a z levného dřeva nechal vyrobit bytelný dřevěný plot navazující na zbytek spadlých 

zdí stodoly. Plotem se zahradila vzadu stodola, byla opravena vyvrácená vrata, takže celý 

pozemek je teď uzavřený.   

 

V srpnu 2014 si Františka koupila míchačku a namíchala si maltu z konopí, se kterou opravila 

přední kamennou zeď u vejminky. Přijela jí pomoct Marta. Ve zdi tak zůstala neopravená už 

jen branka s kamennou klenbou, kterou si vzal na starost J. Prokůpek (oprava probíhá 

postupně 2015–2016). Vejminka má tedy hotovou jak přední fasádu, tak zeď, která k ní patří.  

Skalákova síň 

Tzv. „Skalákova síň“ je zatím používána jako sklad nářadí a dílna, ale má hotovou střechu a 

všechny zdi a v budoucnu by mohla být např. krásnou výstavní síní, případně by mohla být 

používána k různým soukromým drobnějším akcím či oslavám.  

Okna a dveře hlavní budovy 

Ty necháváme až naposled. Okna budou muset být dřevěná, v žádném případě ne plastová. 

Většina současných dřevěných oken je poškozených (Magor s oblibou veškerá okna rozbíjel, 

ale už jsme je nechali zasklít), ale nějaký čas ještě vydrží. Některé okenní rámy chybí. Budou 

muset být pořízeny nové vchodové dveře jak do vejminky, tak do hlavní budovy. 
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Dveře do sednice byly v roce 2012 odvezeny na opravu a v létě 2016 je p. Čermák poslal 

krásně a zdarma opravené zpět. Budou to dveře do budoucího památníku IMJ.  

Stromy a zahrada 

Z preventivních důvodů (možné poškození střechy a zdí) a kvůli dobrým sousedským 

vztahům byla vykácena řada náletových stromů (převážně jasanů) rostoucích těsně u levé 

obvodové stěny hlavní budovy. Díky tomu ale vznikly velké zásoby dřeva na několik zim.  

V létě 2016 bylo na pozemku zasázeno 6 ks kvetoucích keřů. Další výsadba bude postupně 

doplňována a všechny prostory (dvě předzahrádky, dvě zahrady a dvůr) budou postupně 

upravovány až podle toho, jak budou postupovat opravy.  

Co zatím není ani začaté 

Památník I.M.J. ve „velké sednici“ hlavní budovy 

Všechny věci určené do budoucího památníku jsou už shromážděny. Bohužel podlaha v 

hlavní budově, v sednici, kde má být památník, je značně poškozena (prožraná dřevomorkou), 

takže se bude muset kompletně vyměnit. Poškozený se zdá být i strop (na půdu jeden rok 

zatékalo, strop se propadá). Na tyto opravy se pokusíme v roce 2017 získat nějaký větší grant.  

Stodola 

Levá stodola je značně poškozena a stále hrozí spadnutím (pravá, ve které stálo pódium pro 

hudebníky, se zřítila v roce 2007) a peníze na opravu zatím nemáme a ani mít v nejbližší době 

nebudeme. Nicméně stodola, která patří k největším na jindřichohradecku, je se svými 

mohutnými ručně obráběnými trámy ukázkou dnes už velmi vzácné tesařské práce, a v 

budoucnu, pokud se podaří zachránit, by mohla fungovat jako jedinečný prostor pro různé 

výstavy nebo obdobná kulturní setkání. 

 

V létě 2016 byli stodolu posoudit památkáři a nemají o ni zájem. Prý je takových spousta. 

Více je zaujala hlavní budova – řízení v této věci pokračuje. Dokonce říkali, že pokud stodolu 

do roka neopravíme, pošlou sem statika, který ji nařídí strhnout. V současné době jednáme 

s jedním tesařem, který navrhl, že se na stodolu přijede podívat a odhadnout nejnižší cenu a 

postup opravy (máme odhad od tesařů na opravu za 500 000 Kč, což je v současnosti naprosto 

nereálné).   

  

 

Básně I. M. J.  

Tentokrát je výběr básní proveden na poslední chvíli a poněkud chaoticky. Nejdřív jsem 

chtěla, aby byly všechny o mouše, ale pak se mi tam připletla ta první krátká, tak to nejspíš 

dohromady nemá žádnou souvislost. Anebo možná má.  

 

 

* 

Není pravda, že je mi smutno, 

smutno mi totiž není.  

A není pravda, že jsem sám, 

jsem jenom osamělý. 
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(Ze sbírky Ochranný dohled, 1985) 

 

 

* 

Moucha 

Stanislavu Holému 

 

Opět jedna přilétla 

 

Omakávala mi prsty které psaly 

 sedala na lokty 

 které jimi pohybovaly 

 

Má milá 

 přineslas mi snad poselství 

 z Valdic? 

 

Tam dlouhou dobu neuviděl 

 jsem nic 

 co by se podobalo  

 biologické bytosti 

 

Dva roky pak 

 nezabíjel jsem mouchy 

 

Nejsem budhista 

Už je zas zabíjím 

Zvlášť nedělní mouchy 

 které mě serou 

 obzvlášť 

 

(Ze sbírky Magorova vanitas, 28. 8. 1988) 

 

 

 

* 

Marie 

 

I.  

Jsou věci které se nedělají 

tak měl znít první verš té básně 

o čem měla být jsem zapomněl 

a když jsem zapomněl i první verš 

šel jsem umývat nádobí 

 

Dřez plný že ani  

vodu do něj bys nenalil 

začal jsem vyndavat nádobí 

a rovnat vedle dřezu 
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a dole byli dva pavoučci 

kdybych tam rovnou horkou vodu nalil 

bylo by po nich 

 

Co to teď píšu 

leze kolem mne moucha 

i na blok mi už vlezla 

 

Jsou věci které se nedělají 

vařící vodu jsem nenalil 

 

II.  

Měla to být jenom jedna báseň 

ale nevydržel jsem to 

co chceš uvidět hlubšího než drobounké pavoučky 

na dně 

bílého smaltovaného dřezu 

 

(Ze sbírky Okuje, 2008)  

 

 

 
Západ slunce nad Prostředním Vydřím, srpen 2017 
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Hospodaření sdružení Magorův statek v roce 2016 

Omlouváme se, ale opět nemáme zpracované účetnictví, spolupráce s dobrovolnicí, která nám 

účetnictví dělala, skončila, zatím se nám nepodařilo najít náhradu. Pokud byste někdo věděl o 

účetní, která by byla schopna zpracovat jednou za rok naše účetnictví (jednoduchý peněžní 

deník), dejte prosím vědět. Za práci bychom zaplatili, spolupráce „zadarmo“ není to, co si do 

budoucna přejeme. Není již žádný důvod si nechávat zpracovat účetnictví zadarmo, protože 

právě takovéhle výdaje může pokrýt rozpočet sdružení.  

 

Zde je pouze amatérský přehled příjmů a hlavních výdajů:  

 

Celkové příjmy za rok 2016: 40 450 Kč 

 

Hlavní výdaje: 

13 500 oprava komínu 

3500 a 1700 Opravy, nákup materiálu (hlavně písek a cement) a správcovství 

3000 Poplatky za internet (250 x 12 = 3000) 

1226 Pojištění pokoje pro hosty a přilehlých prostor 

246 Transformace spolku (náklady na kopírování) 

2700 Vrácení záloh za pokoj 

600 Roční platba za odvoz odpadu 

2183 Doplatek za elektriku (jeden dlouhodobější obyvatel topil elektrikou) 

1227 Nákup radiátoru 

 

Výdaje celkem: 29 882 Kč 

 

Zůstatek po výdajích celkem 11168. 

Do roku 2017 se podle výpisu z účtu převáděl zůstatek 12 120 Kč. (Úplně přesně to nesedí, 

ale to je fuk, ne? Pokud by kdokoli měl potřebu vidět výpisy z účtu sdružení, budou mu 

poskytnuty.) 

 

 

Všechny srdečně zdraví  

Františka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva dokončena 26. 9. v Praze. Omluvte prosím chyby, text neprošel jazykovou úpravou, 

není čas.  


