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7. výroční zpráva spolku Magorův statek 
(rok 2018 a podzim 2017) 

 
Napsala Františka Jirousová (frantiska.j@centrum.cz) 

www.magoruv-statek.cz 
www.facebook.com/MagoruvStatek 

Číslo účtu: 254497555/0300 
IČO: 22606271 

 

Spolek Magorův statek byl 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 jeden z vůdčích duchů 

českého undergroundu Ivan Martin Jirous (23. 9. 1944 – 9. 11. 2011), řečený Magor. 
Statek poskytuje bezplatné zázemí pro umělce, studenty humanitních oborů a pro 

neziskové organizace; v budoucnu by zde měl být památník IMJ a prostor pro 
vzdělávací a kulturní aktivity. 

Na ustavující schůzi sdružení byla první předsedkyní sdružení zvolena Františka 
Jirousová, Ph.D., a tuto funkci zastává dosud. Místopředsedkyní je Mgr. Marta Veselá 

Jirousová, členem výboru Daniel Degtěv. 
  

mailto:frantiska.j@centrum.cz
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Úvodní dopis a členství 2019 
Milí členové a příznivci spolku Magorův statek, 

 

výroční zpráva bývala rozesílána vždy v srpnu nebo v září, což se ukazuje jako značně 

nepraktické a nepřehledné. Budu ji proto psát vždy v prosinci a posílat ke konci roku, 

případně v lednu.  

 

Sedmý rok činnosti spolku byl zatím jednoznačně nejúspěšnější. Jak vidíte z úvodní 

fotografie, podařilo se opravit levou štítovou fasádu, takže zvenka už statek vypadá jako 

opravený, na internetu tedy už nemusí nikdo psát, jak stará fasáda hyzdí náves. Kromě toho 

jsem nechala udělat vrtanou studnu, abych čelila stálému poklesu zásoby spodních vod, na 

dvoře vytryskl mocný pramen, který je podle vrtařů „nevyčerpatelný“. Inu, to ukáže čas. Na 

statku proběhlo několik brigád, vznikl architektonický projekt úpravy venkovních prostor, na 

dvoře se konalo literární čtení a v pokoji pro hosty opět vznikala různá díla. A vejminka je 

téměř zrekonstruovaná.  

 

Díky tomu, že fasáda je vidět, a převládlo tedy přesvědčení, že se tu něco děje (lidé vidí jen 

fasádu, to není výčitka, ale zkušenost, a zcela to chápu), dostal spolek nabídku na spolupráci 

od jednoho fundraisera (blíže vysvětlím v části Plány do budoucna) a seběhlo se i několik 

tisícovek na účtu. Takže do nového roku vstupme s optimismem, jako ostatně vždy. Nicméně 

členství obnovilo jen 15 lidí, nejspíš po mém oznámení, že hodlám změnit název sdružení. 

Zatím se tak nestalo a ani v příštím roce nestane, protože mi bylo důkladně vysvětleno, že 

mně peníze nikdo nedá, každého zajímá hlavně Jirous, a pokud chci opravit sednici, musím to 

dělat přes Jirousův odkaz. Inu, tak jo, však já si to pak přejmenuju, až bude čas.  

 

Hlavně srdečně děkuji členům, kteří s námi zůstávají. Celý provoz hostinského pokoje, nákup 

nábytku a placení různých výdajů je na vás, jste mojí velkou oporou. Sice jsem tento rok 

finančně velmi postoupila, už dosahuju dokonce minimálního platu, občas i trochu víc, ale 

úplně vyskakovat si ještě člověk nemůže… Na tomto místě chci poděkovat naší dlouholeté 

člence Monice, která roky posílala na účet 250 Kč (a platila tak internet) a která od nás 

odchází a jako jediná se mi ozvala – prý bude podporovat menší začínající sdružení. Díky, 

Moniko, a ať z Vašeho členství mají stejnou radost ti, kteří začínají, jako jsme měli my. Je 

fakt, že Magorův statek je spolek zavedený a dá se celkem čekat, že vydržíme. Jen prosím 

neodcházejte všichni, že…  

 

Za tento rok zaplatilo členství pouze 15 členů. V seznamu mám ovšem psaných cca 50 lidí, o 

kterých se podle emailů domnívám, že mají stále o členství zájem. Kdo chce tedy zůstat, 

může obnovit členství pro rok 2019 zaplacením členského příspěvku 250 Kč (nebo podle 

libosti více, méně snad ani ne) na účet 254497555/0300. Napište prosím do zprávy také 

svůj email.  

 

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

nehlasují, jak bylo členy schváleno v roce 2016. Předsednictvo bylo voleno v prosinci, 

kandidáti byli stejní jako každý rok a výsledky jsou také stejné, tj. pořád jsem předsedkyně 

(kdo by to byl řekl…). Výroční zpráva je tentokrát proložena mnoha obrázky, aby se vám 

četlo lépe a radostněji. Možná někomu přijde divné psát takhle dlouhou zprávu pro pár desítek 

lidí (posílám Zprávu všem členům, i těm, kteří nezaplatili celé roky, takové taky máme), ale já 

to chápu také jako kroniku statku a těší mě to psát, ačkoli to trvá dlouho.  

Františ ka Jiroušova , pr edšedkyne  
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Přehled práce za období 8/2017 až 12/2018 

Únor: Projekt Alterstudia 
V únoru 2018 byl dokončen projekt úpravy venkovních prostor celého pozemku. Ujal se ho 

ateliér Alterstudio zabývající se projekcí staveb a zahradních úprav (se zaměřením na přírodní 

zahrady a citlivé zasazení staveb do přírody, viz https://alterstudio.cz).  

Zadání bylo navrhnout rozčlenění pozemku na tři části a vyřešit jednotlivá místa k nim 

náležející: A) Veřejnou část pro umělce a studenty využívající hostinský pokoj, B) 

„komerční“ a soukromou kolem vejminky, C) hospodářskou a soukromou část pro záhony, 

kompost a poustevnickou chatu (pro majitelku, i případné další poustevníky).  

 

Výsledek je tento (viz obecný plánek dole), mám z toho velkou radost. S Janou a Petrem 

Kolkovými jsem navázala přátelství a budeme nadále spolupracovat (píšou např. pro 

zahrádkářské časopisy a chtějí uveřejnit i článek o statku). On by si totiž někdo myslel, že je 

zbytečné zaplatit profesionálům za návrh úprav, ale opak je v tomto případě pravdou. Bez 

projektu bych roky experimentovala a hledala, kde co má být (například záhony), co kam 

zasadit, k jakému účelu který kus pozemku použít. Takhle mám jasný plán a každá budoucí 

brigáda se může zaměřit na jeden kout a dílčí úpravu.  

 
Každá část obsahuje detailní plány týkající se např. výsadby: keře, rostliny, stromy; k projektu 

jsou připojeny i kresby navrhovaných úprav různých částí. Vzadu na zahradě bude dřevěný 

altán (fialový pětihran), levá stodola bude využita jako velké zasedací místo s ohništěm, dále 

zde budou dílny nebo sklad dřeva. Zdi obou stodol zůstanou zachovány, v pravé části bude 

poustevnická chata. V malebných zdech po spadlých stájích vznikne zčásti uzavřené 

romantické místo pro menší sešlosti, k psaní básní, čtení apod. Bude osázeno rostlinami, 

zbytky zdí se opraví konopnou omítkou (což se dá všechno udělat s brigádníky). Rostliny 

budou po dvoře rozptýleny tak, aby působily dojmem, že se vysely samy a aby vyžadovaly co 
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nejméně péče. Žádné okrasné záhony s obrubou se zakládat nebudou. Před hlavním vchodem 

zůstane ohniště a přidá se velký dřevěný stůl. Zápraží bude zčásti zastřešeno dřevěnou 

verandou.  

 

Dvůr bude rozdělen na část soukromou/komerční a část veřejnou, patřící k hostinskému 

pokoji, přičemž oddělení bude provedeno kamennou zídkou částečně s laťkovým plotem (viz 

obrázek). Kolem zídky budou hustě vysázeny různé keře, kvetoucí i s různými bobulemi, vše 

tak, aby se hodilo do vesnického dvora.  

 
Dole je ještě nákres předních zahrádek: levá u hlavní budovy s hostiňákem zůstane otevřená, 

pravá (soukromá a komerční) bude oplocena a osázena podle návrhu nejrůznějšími pestrými 

trvalkami, stará jabloň tam samozřejmě zůstane (nechala jsem ji odborně ořezat). 

 

Architektům se hodně líbily právě staré stromy. Společně jsme pak navrhli prokácení 

náletových dřevin z pravé části statku a dosázení různých stromů. Dosazovat se bude 

například lípa, třešeň (jedna stará už tu je), hruška, sakura, hloh a další. Hlavně spousta keřů. 

A velké množství trvalek (z podrobných osazovacích plánů mám asi největší radost…)   

 

 

Únor: Prokácení dřevin, bagrování (a zahrádka) 
Poté, co bylo na základě projektu jasné, kde bude co růst, důkladně se prokácely náletové 

dřeviny v pravé části dvora. Ta byla tak zarostlá, že většina návštěvníků ani nepostřehla, že 

tam je nějaký pozemek. Vznikl velký plac, kde jsem si založila zahrádku. (Tento rok jsem 

poměrně úspěšně pěstovala dýně hokaido, ačokči, divoká rajčata, mangold, cibuli, vše se 

celkem urodilo i v těch vedrech. Výpěstky jsou k dispozici i návštěvníkům hostiňáku).  

Nechala jsem také vybagrovat obrovský nános suti z ruin bývalých stájí, takže se uvolnilo 

místo pro budoucí „romantickou ruinu“, také před stodolou byla odvezena mnohaletá 
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obrovská hromada suti. Všechny práce týkající se zarovnání terénu jsou tedy konečně hotovy. 

Vzadu za zahradou se mnoha vleky suti zavezla taková ta „proláklina“ ke stodole.  

Podzim 2017 – říjen 2018: Rekonstrukce vejminky 
Na podzim 2017 i celý tento rok se intenzivně pracovalo na dokončení rekonstrukce tzv. 

vejminky. Hypotéku mi sice odmítli, podařilo se mi však získat maličkou půjčku, která ale na 

dokončení rekonstrukce téměř stačila (chybí jen strop v chodbě a kuchyňská linka). Kromě 

kompletně zrekonstruované obytné místnosti vznikla v chodbě i nová koupelna.  

Rekonstrukce je prováděna s respektem k vesnickému stavení, okna a dveře jsou dřevěné, 

strop také atd. Ve výsledku by měl být zachován jihočeský ráz domku (šambrány kolem oken 

ještě obarvím na žluto nebo jinak, ještě nevím), s venkovskou zahrádkou s trvalkami.  

 

Zde na ukázku, jak vypadá zahrádka v červnu (fotka je jen o trochu lepší než skutečnost…). 

Kvetou tam např. čtyři keře růže Alba maxima, kterou tam vysadili původní majitelé, 

Chalupovi. Růže je velmi vitální, takže se rozšířila do prostoru. Trvalková výsadba bude 

doplněna, až se podaří udělat plot. Zatím jsem se sestrou Martou zasadila 3 kusy pivoněk (tzv. 

japonské).  

 

  
 

V interiéru je pohovka, moderní sporák na dřevo (to je tak dokonalý výrobek, že ani nelze 

popsat, jaká radost je v něm topit a vařit na plotně), chybí ještě stůl, police na knihy a 

kuchyňská linka. Domek bude oddělen od zbytku dvora zídkou, bude mít vlastní vchod, 

předzahrádku s květinami a malou zahrádku na dvoře.  

A na konec pár náhledů do interiérů vejminky: 
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Koupelna je žlutočerná, maličká, ale vše se tam vešlo. (Díky Láďovi Ryšavému a jeho partě). 

 

Interiér je malý, velmi útulný, ale téměř nelze vyfotit. Nová pohovka je rozkládací a určená na 

dlouhodobé spaní. Strop je nový, ten starý byl také dřevěný, ale už zničený. Vedle sporáku 

chybí ještě linka. Nad sporákem je provizorní sušička na ovoce a houby. Na podlaze je nová 

dlažba.  
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Květen: Pracovní víkend s Ivetou 
Protože jsem plánovala v létě udělat zbytek štítové fasády a poslední práce na fasádě 

probíhaly v roce 2014 (Stavební konopná dílna), potřebovala jsem si zopakovat postup práce 

s konopnou omítkou, abych pak mohla dělat sama a učit to druhé. Přijela Iveta Marková, 

lektorka konopné dílny, všechno vysvětlila, udělaly jsme spolu za dva dny kousek fasády do 

dvora. 

Postup byl trochu jiný, než v roce 2014, kdy jsme dělali průčelní fasádu vejminky. Pokud by 

někdo chtěl též pěknou konopnou fasádu, tady je recept: 

1) Vydrápat hýbající se kusy omítky a ostříkat pořádně vodou. 

2) Ošpricovat hodně řídkou směsí vápna, písku a cementu (konzistence tekuté smetany). 

Poměr: 2 cementy, 5 vápen, 5 písků. (Na to je nejlepší špricovací strojek.) 

3) Nahodit omítku. Poměr je měřený na kýbly: 1 a ½ kýblu vody, 2 kýbly vápna, 2 malé fanky 

cementu, třetina fanky hydraulického vápna Tradical. Počkat až se to rozmíchá. 1 kýbl písku. 

Počkat. Nakonec 3 kýble pazdeří. Když se chce malta víc zhutnit, aby to víc mazlalo, přidáme 

vápno. Když je malta moc hustá, přidáme vodu.  

 

 
Stěna vejminky z pohledu ze dvora. Takový kus omítky se dá ve dvou stihnout pomalou 

důkladnou prací za dva dny. Zbytek (vpravo) dokončím příští rok. 

 

Jak poznáme správně namíchanou směs? V míchačce se to začne spojovat do takových oblých 

hrudek, které jakoby přímo vybízejí k uchopení do ruky. Nahazuje se to totiž rukou, hází se to 

jako knedlíky z určité výhodné vzdálenosti. Nebo se to prostě pleská rukou na fasádu zblízka. 

Někteří to však nahazují zednickou lžící, ale tam jsou větší ztráty, padá to na zem. Pak se to 

uhlazuje rukou v rukavicích namočených ve vodě, nebo těmi zednickými „uhlazovátky“.  

5) Nabílit to vodou s vápnem: ½ kýble vody, 2 fanky vápna. Natřít štětkou. (Nemusí se to 

nutně bílit, např. vejminka vůbec obílená není).  

6) Natřít vápnem s fermeží, vodoodpudivé. (To taky není nutné, nenatřeli jsme nakonec ani 

jednu fasádu…)  
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Srpen, září: Rekonstrukce štítové 
fasády 
Oprava štítové fasády hlavní budovy (tj. levé 

fasády z pohledu z návsi) probíhala od konce 

července (29. 7.) do 19. září. K opravě byla 

použita omítka z konopného pazdeří, stejně jako 

na vejmince v roce 2014. Náklady byly velmi 

nízké, práce nic nestála, dělalo se svépomocí, 

spotřebovalo se asi 17 pytlů vápna, 3 pytle 

cementu, konopné pazdeří stálo i s dopravou 

kolem 3000 Kč.  

Na obrázku vlevo vidíte původní stav v červenci 

2018. 

 

Průběh práce: Lešení postavil Jarda Prokůpek (s 

mojí drobnou pomocí), omlátila jsem omítku a 

našpricovala zeď, první den nahazování konopné 

omítky přijeli na pomoc Honza Bauer a jeho 

sestra Romana, takže se udělala větší plocha. 8. 

srpna přijela na odpoledne sestra Marta a její 

manžel Radek, také bratr Daniel se ženou 

Adélou. Situace, kdy na lešení nahazovali 

omítku tři Jirousovi potomci byla celkem 

pamětihodná. Dva dny jsem pracovala na fasádě 

s brigádníky z Olomouce, díky patří hlavně 

Jiřímu Michalíkovi řečenému Démon a Jakubovi 

Fischerovi. Brigádníci (Ivo a Démon) pak také 

začali otloukat čelní zeď (ze dvora). Posledním účastníkem opravy fasády byl návštěvník 

hostiňáku Jan Hubík, který psaní své diplomky proložil nabílením hotové fasády. 

 

V ostatních dnech jsem pracovala sama, postupně nahazovala omítku až nahoru, pak jsem 

začala dělat šambrány (ty rámy kolem oken), to nakonec trvalo skoro nejdéle, je to piplačka, 

musejí se udělat nejdřív dřevěné rámy, pak se rukama modeluje šambrána z jemného pazdeří 

(jemnější než na klasickou omítku), pak se dá rám pryč.  

 

Výsledek je myslím velmi pěkný, fasáda je zářivě bílá, což je tím vápnem, zároveň působí, 

jako by byla na statku víc než 100 let, struktura je příjemně nerovná, i šambrány prozrazují 

ruční výrobu. Do výklenku bylo umístěno dřevěné sousoší svaté rodiny prchající z Egypta 

nalezené na půdě statku a pocházející z rodného domu Juliany Jirousové ve Staré Říši.  

 

Pokud to někoho zajímá detailněji, může si přečíst v další části výroční zprávy úryvky z mého 

deníku. Práce na fasádě, většinou o samotě a v srpnových vedrech byl jeden z nejkrásnějších 

zážitků mého života (to není ironie!) a dělala jsem si o tom podrobné zápisy.  

Průčelní zeď jsem nechala na příští rok, zůstala omlácená a ošpricovaná na bílo, takže to jakž 

takž vypadá… V létě příštího roku budu také pokračovat fasádami uvnitř dvora.  
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Levá štítová fasáda po rekonstrukci, září 2018 

 

Červenec: Vrtaná studna 
Velkým úspěchem je vrtaná studna. Jak známo, stav 

vody v ČR se zhoršuje, v Prostředním Vydří stále 

častěji dochází k vysychání studní. Není zde 

vodovod (a nebude), většina domů má vrtanou 

studnu, protože většina klasických studní včetně té 

na statku je znečištěna splašky z pole.  

 

Po delším zvažování jsem vybrala firmu 

Aquaservis, která prováděla ve vsi už několik vrtů, 

a 29. srpna byla na dvoře (za ořechem, v zadní části 

dvora) vyvrtán 36 metrů hluboký vrt o větším 

průměru, než si lidé kvůli snaze ušetřit obvykle 

nechávají dělat, tj. vrtaný průměr 220 mm, šířka 

pažnice 140 mm.  

Vytryskl mocný pramen a skrápěl zahradu, byla to 

až zázračná podívaná. Vrtaři měli také radost, říkali, 

že takový vrt už dlouho neviděli, prý ani nebudou 

dělat čerpací zkoušku, protože se to vyčerpat nedá. 

A prý by to mohlo zásobovat půlku vsi.  

Takže toto považuju za malý (či spíše velký) 

zázrak. Pokud někdy v budoucnu dojde ve vsi voda, 

zde bude zdarma. Voda patří všem.  

Vrt byl samozřejmě hodně drahý, 70 000 Kč. Jsem 

ovšem přesvědčena, že zrovna tohle je investice, na 

které nemá smysl šetřit. Vrt se zatím čistí (byl téměř 

čistý už po pár spuštěních čerpadla) a příští rok je třeba ho ještě napojit na rozvod vody. Ale 

hlavně, že je!  
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Kulturní akce 

 

Květen: Literární čtení Marty Veselé Jirousové 
V sobotu 12. května v 17:00 proběhlo na dvoře statku v rámci Literárního víkendu 

pořádaného Ladinem Hejlem z Dačic autorské čtení: Marta Veselá Jirousová četla ze svých 

básnických sbírek (Děti deště, Procházka s andělem), ze svých rukopisů a z básní Ivana 

Martina Jirouse. Přišlo celkem dost lidí (jak zřejmo z fotky), občerstvení bylo zajištěno. Čtení 

hudebně doprovodil Tomáš Hradil. Účastníci oceňovali atmosféru celé akce: čtení v přírodě 

mezi stromy, se zapadajícím sluncem za Martinými zády vytvořilo prý téměř mystickou 

náladu.  

 

Brigády 
Na statku proběhly tento rok tři brigády.  

Květen: Organizátoři Letní filosofické školy 
Kluci z Letní filosofické školy tady byli už podruhé, tentokrát čistě pracovně. Průběh brigády 

zaznamenám pomocí úryvků ze svého deníku. Udělalo se velké množství takových těch 

uklízecích, čistících a zlepšovacích prací, které jdou nejlépe od ruky, když je víc lidí. 

 

18. 5. Pátek Přijeli nějak kolem sedmé. Démon (Jiří Michalík) a Ota, které už znám. Pak 

Jakub Fišer, vnuk Bondyho prý, ten tady už jednou byl jako návštěvník v hostiňáku, sám, psal 

scénář k dokumentu o Bondym. A Ivan, výtvarník. Ukázala jsem jim, kde budou, Démon se 

ubytoval v sednici, Jakub v pokoji pro hosty, Ota si zavěsil hamaku do pravé „stodoly“ (tj. do 

pralesa listnatých stromů, které tam rostou od roku 2005, co stodola spadla), Ivan si postavil 

na zahradě stan. Já budu spát v rozvrtané vejmince, zanesli jsme tam postel. Takže každý jsme 

nakonec měli vlastní „apartmán“.  

Uvažovali jsme, jestli ještě vůbec dnes něco pracovat, ale nakonec jo. První práce byla 

úklid dřeva od té lísky. Tam je toho obrovská hromada. Házeli jsme to cestou k té hranici, část 
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jsme odklízeli na topení, Ivan s Jakubem to rovnali na hranici. Třičtvrtě jsme toho udělali. U 

zdi vznikla velká hromada dřeva. Večer děláme oheň a rozebíráme, co se dá. (…)  

 

19. 5. Sobota Kousek po deváté lezeme z pelechů. Slunce prudce svítí, snídáme u ohniště. 

Jedeme s Démonem a Jakubem nakoupit, vyložila jsem zbylým, co je třeba hlavně dělat: 

odkopat tu zeď u vejminky vzadu, abych tam mohla dělat omítku. Přezdívka Démon je při 

nakupování vtipná: Jedna prodavačka se po nás zděšeně otočila, když Jakub volal na Démona 

mezi regály nahlas: „Démone!“ 

Po příjezdu vidíme, že hoši se pustili do práce. Strávili jsme pak všichni až do dvou čas 

prací u vejminky, oni to odkopali, Jakub s Démonem začali vyvážet suť, řekli jsme si, že 

upravíme celou tu zahrádku, je tam mnohaletý nánosy hlíny, rozbitejch tašek, velké množství 

šutrů. Nejdřív jsem delší dobu sekla, to mi velmi pomáhá k překonání pocitu „ženské 

méněcennosti“, takhle se do té práce přirozeně zapojím, takže si nikdo nedovolil říct ani 

slovo, když jsem se pak automaticky pustila s nima do práce. Osmělila jsem se i uchopit 

kolečko plně naložené hlínou a cihlama a vyvezla ho [tyhle činnosti o samotě samozřejmě 

běžně dělám, ale těžko snáším, když k tomu má někdo jakékoli řeči]. Démon vida mě (sám 

vyvážel jak pravý ďas, asi 10 koleček i víc) řekl: „Ty máš teda páru.“ Ono je to těžký i pro 

leckterýho hocha. Vyvezla jsem si jich 5. Musí se s tím vyjet dozadu na zahradu přes to velký 

stoupání.  

Ve 2 hodiny přiváží Marie Křížová oběd, brokolici zapečenou s těstovinama a štrůdl. 

Naprosto výtečné. Dali jsme si stůl pod ořech a zasedli společně, Ota je vegan, takže má svoje 

jídlo. Démon taky udělal jakousi zázvorovou limonádu. Pak si dáváme kafe a je siesta.  

Dokončujeme skoro úpravu terénu, ořezala jsem tak trochu ten špendlík a vznikl tam 

úžasnej novej prostor, taková zelená střecha a pod tím krásnej plac, je hned vidět, jak je to tam 

velký. Náhle začal děsnej slejvák a kroupy padaly fest. Pozorovali jsme to ze všech dveří, 

nechtělo to přestat.  

Démon předtím zjišťoval, odkud tady chodí „dyšť“, ta jeho hanáčtina je bezvadná. Pustili 

jsem se do úklidu Skalákovy síně, dosti břeskně jsme vyklidili tu levou část, kam si chci dát 

dřevo. S Démonem jsme donesli postel do sednice a upravili trochu sednici, tam taky vznikly 

nový prostory, když se uspořádaly hromady těch krámů. Ve Skalákově síni jsme vyklidili i 

další části a všechno to tam upravili, takže je o hodně víc místa. Ota s Jakubem vyráběli u 

ohně nějakou skulpturu, pálili tam židli s krabicí, byl to takový happening. 

Navozili jsme k ohni hromady dřeva zezadu, Démon odvážel ty pokácený smrky. Pořád 

poprchávalo, ale Jakub rozdělal obrovskou vatru, mohli jsme se u toho sušit. Byla večeře, co 

kdo chtěl, ještě jsme dovozili ty větve. A postupně jsme se přesouvali k ohni, kde jsme zase 

seděli až do noci. Ota s Ivem popíjí celý den pivo, občas si dají trávu, ale nemá to na ně 

naštěstí žádnej rozkladnej vliv. Démon měl taky pár piv při práci, já jen jedno. V noci ale piju 

taky pivo, dala jsem 5 kousků.  

 

Ota pořád četl ty starý časopisy, měli z toho srandu. Démon vyprávěl zase zkazky ze své 

práce, učí teď historii vojáky ve Vyškově. Přivezl taky jejich vyřazený obleky, sváteční 

kalhoty a košile, pracovali v tom s Jakubem, což bylo dosti vtipné. S Jakubem jsme vedli 

celkem dlouhou rozpravu o dědictví otců a dědů, jak je to náročný. Sušili jsme se furt u ohně, 

vedro bylo neúnosné, ale pěkně to sušilo. Ota si sušil zmoklou hamaku. Začali jsme pálit ty 

obrovský špalky, stěhovali se z toho mravenci. Taky různě o pracích a plánech se statkem 

jsem vyprávěla, různé historky, např. jak vznikla ta jáma. Kdy jsem začala jezdit na statek, o 

festivalech. Taky o tom, jak vesničani přátelsky vnímali tátu a jak teď vnímají návštěvníky 

statku. Už ale většinu rozprav nevím, celkem pěknej večer, ale já mám pořád takovou tu zčásti 

dost nespolečenskou náladu, že mě to prostě nevtáhne, snad to na mě ale nebylo poznat. 

Démon šel spát před jednou hodinou, já za chvíli potom, kluci tam ještě chvíli seděli.   
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Na fotce zleva: Démon (v pracovní vojenské košili), Ota, Ivo, Jakub.  

 

20. 5. Neděle V půl 9 vstávám, abych se stihla osprchovat a vzít čistý hadry. Démon je taky 

vzhůru, ostatní jsou v limbu. Jedeme s Démonem do Kostelního, kde je v půl 10 mše.  

Dnes je seslání Ducha svatého, počasí k tomu bylo uzpůsobeno, plný sluneční jas všude. Mši 

sloužil ten vousatý mnich, který tam bývá, když tam jezdím. Naštěstí pěkně kázal, taky déle 

rozebíral, že nás krása stvoření přivádí k Bohu. Šla jsem k přijímání a prosila za celé 

osazenstvo brigády. Měla jsem předtím trochu obavu, že v chaosu té brigády si nebudu moct 

slavnost seslání Ducha patřičně užít, ale naopak, bylo to výrazné a dojem slavnosti byl zcela 

přítomen. Jdeme se podívat do knihkupectví, déle okukujeme filosofii a teologii, vytahujeme 

knihy a bavíme se o nich, bylo pěkný jít konečně do knihkupectví se skutečným 

intelektuálem. Kupujeme dvě černý piva, já kafe, chvíli stojíme a pozorujeme výhled, pak se 

jdeme podívat na budovy, kde se Démon minulý rok snažil získat prostory pro Filosofickou 

školu. Byly by tam výborný prostory, jenže karmelitáni říkali, že je to prý celé léto obsazeno.   

 

Vracíme se, Jakub natáčí statek, prý je střihač! Natočil tam za dopoledne hodně záběrů, i nás 

trochu, ale hlavně všechnu možnou atmosféru. Domlouvám s ním případný video na ten 

HitHit, až budu schopna shánět takhle prachy. Jdeme ještě dokončit ty kameny, teda kluci 

hlavně, já v neděli zásadně nepracuju. Vznikl tam z toho skutečně moc pěknej plac, zahrádka 

krásná. Marie přiváží oběd, polívku a nějakou rýži s masem, taky buchtu, výborný to bylo 

všechno, dávám jí 500 od Ladina (ten tady byl včera a donesl 1000 Kč vybraných za tu akci 

literární).  

Vyprávíme různé zkazky, Démon o nějakých srandovních ožralcích z Olomouce, já např. 

o tátovi a jeho výroku „už se živím jen sádlem“, rozebírali jsme totiž taky veganství atd. Do 

tří byla siesta potom, jsem celkem unavená, usínám, Démon taky v sednici. Pak jsme 

rozmýšleli, jestli půjdeme ještě na ten židovskej hřbitov, ale nebyla „obecná vůle“, Ivo to 

dočista nesnášel. Seděli jsme tedy až do pěti odpoledne kolem ohně, kde pořád doutnal ten 

špalek. Povídali jsme pořád něco, o tom HitHitu, Filosofický škole, říkám jim taky, že tohle 

byla vlastně první brigáda od roku 2012. Plánuju tu fasádu na léto, je s tím sranda, že to udělá 

Jakub, až pojede kolem. Démon plánuje výlet na Vranov a že by sem pak někoho taky přivezl.  

Loučíme se kolem pátý. Byla to pěkná akce.  
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17.–19. září: Organizátoři Letní filosofické školy 
Kluci z Letní filosofické školy přijeli znovu v září. Pomohli s fasádou a udělali spoustu další 

práce na dvoře i uvnitř.  O tom více v části „Z deníku Františky aneb Jak mne fasáda ke štěstí 

přivedla“. 

 

21. –23. září: Studenti z Brna 
Na tři dny přijela parta studentů z Brna, kteří se scházejí už několik let k večerům s vínem a 

poezií, kde čtou hlavně své vlastní texty. V roce 2016 mě pozvali do Brna na jeden z večerů, 

zmínila jsem také statek a hned se hlásili, že by přijeli pomoct. Uskutečnilo se to až tento rok 

v září. Byli tak neskutečně akční a optimističtí, že se statek a jeho poustevnická morousovitá 

obyvatelka nestačili divit.  

Bohužel jim nemůžu všem poděkovat jménem, nemám tady u sebe kroniku, abych si jména 

připomněla, tak aspoň nepřesně: Boris, Vašek, Vojta, Aneta, Anička, Martina, Ester, Pavel. 

Přijela s nimi i Lucka, nevidomá studentka JAMU, která zhudebnila některé Jirousovy básně. 

Dál nevím (Vlasta a jeho holka?) Ještě nějací dva návštěvníci přijeli, které Boris potkal na 

cestě. 

 

Pátek 21. 9. Přivezli si několik kytar a další hudební nástroje, večer jsme se sesedli u ohně 

(Boris přijel jako první a nachystal spoustu dřeva), velmi mě těšila ta inteligentní zábava, 

zpívalo se bez přestání. Vznikla z toho taková pěkná vzájemná propojenost. Celej ten velkej 

kruh lidí u ohně, semknutí proti chladu na setmělém dvoře pod stromy, do kterých každou 

chvíli přiletěl divoký vítr, občas jsme zpívali velmi hlasitě všichni, občas jen ti, co písničku 

znali, Lucka má moc pěkný hlas taky, i ostatní, Popíjí se víno, pivo, opékají buřty. Já jdu spát 

po jedný hodině do té cely u hostiňáku, chtěla jsem jim přenechat vejminku. Nemůžu usnout, 

oni pořád hrají a pak recitují své básně. Začalo pršet, přesouvají se do sednice a pokračují 

v programu. Dala jsem si špunty do uší, moc to nepomohlo. Tak jsem zjistila, že na takovéhle 

akce jsem už „stará“, za dob festivalů jsem si užila probdělé noci až do dna. Ale studentům 

jsem to moc přála.  

 

 
 

Sobota 22. 9. (Uryvek z deníku FJ) V sobotu se fest pracuje: Pustili se do zarovnání části 

terénu pomocí dvou hromad písku, které vznikly po vyvrtání vrtu. Zarovnali to a ušlapávali 

bosýma nohama. Přizvali k tomu i Lucku. Dali jsme jí travní semínko, aby ho rozhazovala na 

ten písek. Anička s Vojtou a Vaškem štípali dříví (asi ještě někdo), Lucka jim k tomu a obecně 
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k práci hrála na flétnu. Naštípali hodně dřeva a dvě sekery to nevydržely, i ta Prokůpkova. 

Udělali z toho takovou skulpturu. Martina, Aneta a Ester renovovaly skleničky s kořením, 

vyhodily to staré koření po tátovi, skleničky umyly a daly tam nové koření z hostiňáku.  

 

Podstatné bylo sbírání jablek: očesali téměř kompletně oba dva stromy! To ty stromy ještě 

nezažily. Minulý rok jsem sklidila pár bedýnek. Tenhle rok byla obrovská úroda. Boris vylezl 

až téměř úplně nahoru do koruny stromu, házel jabka dolů a Anička (asi hlavně ona) je 

chytala! Bylo úžasný vidět ho nahoře v jabloni, to by si teda jen tak někdo netroufl. On má 

hodně vycvičený tělo z jógy (hned ráno tam taky cvičili jógu na dvoře…). Chodil celej den 

bosej. Pak zase Anička vylezla nahoru do jabloně s odrůdou bojkovo obrovské a házela jabka 

a dole je chytal Boris. Sklidili takhle dvě veliký krabice a další bedýnky, tak velký množství, 

že nevím, co s tím budu dělat, vydrží to až přes jaro snad. Taky se řezalo ručně dříví, dali si 

tam kozy a pilovali to o 106, pamatuju si tam Martinu, jak piluje a piluje. Lucka k tomu zase 

hrála chvíli. A s Anetou jsme šly pak špricovat zeď. Kluci tam dali fošny, Aneta nahoře 

špricovala (ukázala jsem jí to), až našpricovala celou horní část. Já jsem omlacovala zbytek 

stěny vedle vrat a pak to šel dokončit Vojta. Pak přišel Pavel a špricoval spodní část.  

 

Šel se vařit oběd (až k večeru nějak, kolem pátý asi), dělala jsem rýži v rýžovaru (zapomněla 

jsem ji osolit), Aneta k tomu vařila výbornou omáčku ze zeleniny. Společně jíme. Pak je 

siesta. Vyměnily jsme se s Aničkou už, ona totiž spala na vejmince, ostatní hlavně v sednici (a 

v hostiňáku), na zemi taky. Já jsem teda vlezla už do vejminky. Venku se chystala oslava 

narozenin na návsi [je to takový místní zvyk, někdo slaví narozeniny a pozve celou obec].  

 

Večer oheň. Byla to taková soutěž s návsí, dva úplně rozdílný styly, oni hráli opět, Martina 

hraje na ukulele, Anička a Vašek na kytaru, Boris na flétnu, pak už nevím. Ptali se mě taky na 

mou práci, tak jsem o tom něco řekla. Domlouvali další večer s vínem a poezií, ptala jsem se 

na to. O skautských táborech jsme mluvili, hodně z nich jsou vedoucí, Vašek vyprávěl o 

nočních hlídkách dětí např. Seděla jsem tam s nimi do půl druhý skoro. Ke konci jsem ještě 

požádala, jestli neznají nějakou slušnou křesťanskou píseň a Martina začala zpívat Dvořákovu 

Hospodin je můj pastýř, tak jsem se k ní ráda přidala, neb to znám nazpaměť jako ona. Oni 

pak zase ponocují až do čtyř. Boris a Vašek se dokonce šli ještě před šestou hodinou ranní 

koupat (v noci byla skutečně už zima…), a měli různé dobrodružné zážitky noční. 

Neuvěřitelnej životní elán… 

 

Neděle 23. 9. Vstávám v 9 (spím už ve vejmince), Aneta říká, že už byli s Borisem a Vojtou 

na mši, Boris totiž musel odjet a Vojta ho odvážel, to spal je pár hodin, já už bych to 

nevydržela ani za nic. Jedeme na mši, řídí Vašek, ale do auta se všichni nevejdeme, tak jsou 

dva vzadu v kufru. Jedeme do Dačic do kláštera karmelitek. Slouží zase ten trochu zvláštní 

farář, kázání je divoké a místy vtipné… Rychle nakupuju v Lidlu. Jsem unavená a už si 

potřebuju zalézt do samoty, jdu do vejminky si číst. Oni jdou do lesa na houby, pořád sice 

poprchává, ale to jim vůbec nevadí.  

Čtu. Lucka zůstala, včera jsem s ní taky dýl mluvila. Teď zjevně poslouchá zvuky, většinou se 

potěšeně usmívá, pak na mou otázku říká, že jsou ty zvuky tam úžasný. Oni se vracejí, čistí 

houby, vaří řízky, jím s něma venku. Pak se dlouho balí. Sháníme věci, já s něma uklízím, 

řešíme, čí je zapomenutý zpěvník. Vymýšlíme, že by z toho mohla být tradice. Pořád jsou 

nějaké legrace. Pak se loučíme. Aneta tam zapomíná doklady, naštěstí jsem si toho všimla. 
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Využití hostinského pokoje 
Pokoj využívali především studenti: Na 

podzim 2017 zde student bohemistiky, 

filosofie a evangelické teologie psal práci o 

Jirousových Labutích písních, nechal mi tam 

jako poděkování pozoruhodnou báseň o 

statku začínající slovy „chtěl bych mít v duši 

/ tajnou zadní branku / kterou bych mohl 

vyjít / ráno do polí …“ 

 

V roce 2018 byl na statku např. student 

sociologie a ekonomie z FF a psal 

závěrečnou práci (a bojoval se zanesenými 

kamny); parta doktorandů filosofie zde četla 

nějaký filosofický text, pomáhali s úklidem 

větví ze dvora a podařilo se jim vyčistit rouru 

od kamen vedoucí přes celou koupelnu, což 

dokáže jen málokdo. (Vlivem již 

nesnesitelného boje se zanesenou rourou 

jsem se rozhodla koupit dražší roury 

s čistícími okénky, které se nebudou muset 

už vysazovat.)  

 

Asi týden či víc strávila na statku výtvarnice s přítelem. Téměř tři týdny zde v září pobýval 

student filosofie píšící magisterskou práci o Heideggerovi. Renáta Malá z organizace Paměť 

národa využila klid statku k zapsání několika nahraných rozhovorů. Na začátku prosince zde 

pobýval student, který po maturitě vykonal 50denní pěší pouť z Prahy do Říma a potřeboval 

si své zážitky sepsat pro otištění ve studentském časopise. Bohužel jsem zapomněla přepsat 

některé zápisy z kroniky, co tam různí lidé psali, tak nemohu uvést víc.  

 

Tradičně využil statek pan Nepustil s lidmi z Platformy (viz foto nahoře), o svém pobytu mi 

napsal email. Na konci zprávy uvádí krásný příběh o ptáčeti z hnízda v chodbě do sednice.    
 

I ve Vydří to letos bylo spíš živější, právě proto, že jsem tam nebyl sám, bylo nás tam asi osm 
z Platformy pro komplexní přístup k drogám a závislostem, většinou lidí z neziskovek, které 
se zabývají drogami a závislostmi.  
Ačkoliv to bylo krátké, bylo to parádní. Zašli jsme se vykoupat, projít se lesem, počasí vyšlo 
skvěle, společně jsme naštípali část toho dřeva a uvařili oběd s využitím mangoldu a ačokči, 
byl vynikající! Viz foto. A u toho jsme probrali vše, co bylo potřeba, odjížděli jsme spokojení 
a skvěle namotivovaní k další práci, je to opravdu kouzelné místo. Zápis do kroniky letos 
dělali kolegové. 
 
Ještě mám jednu zprávu, která se váže k další fotce, co mi pak posílala kolegyně, která tam 
zůstala o den déle s rodinou, cituji: „Poslední den pobytu ve Vydří jsme byli svědky velkého 
zázraku přírody. Poslední dva obyvatelé škvíry u kabelů nad dveřmi se odhodlali opustit 
hnízdo. Jeden to zvládl bez komplikací a rovnou sebejistě přistál na ořechu uprostřed 
zahrady. Druhého jsme našli na zemi u studně. V zahradě plné hladových koček trochu 
riskantní stanoviště… Po konzultaci s kamarády ze záchranné stanice pro zvířata jsme ho 
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přemístili na větev ořechu, kde si opakovaně trénoval start, padal a my ho vraceli zpátky na 
strom. Na noc jsme ho přesunuli zpět do hnízda, ve vlastní posteli se spí nejlíp, že jo, tak aby 
nabral síly na další letecký den. Druhý den se zdál v letu jistější. Před odjezdem jsme ho 
vynesli na nejvyšší dosažitelnou větev lísky, kde jsme naposledy viděli bráchu (nebo ségru) a 
já si myslím, že to dal." 
 

 
Zachráněné ptáče z hnízda na chodbě 

 

Hostiňák jsem tento rok využívala hodně také já, protože vejminka byla v závěrečné fázi 

rekonstrukce a u toho někdo musí být. Přijeli také moji kamarádi, dík patří hlavně Martině 

Lukáškové, která kompletně sestavila jednu skříň, a s dcerami smontovaly nový zahradní 

nábytek. Podívat se přijely také dvě milé a zasloužilé členky Radka a Jitka.  

 

 
Zahradní sezení koupené za peníze spolku (3000 Kč) a sestavené Martinou s dcerami Živou a 

Iris. Nazvaly jsme to „Slovanské sezení“.  

 

Pokoj je v provozu od roku 2014, poskytuje zdarma ubytování umělcům, studentům, lidem 

z neziskovek a členům sdružení. Více informací o pravidlech jeho využití na www.magoruv-

statek.cz a hlavně na emailu frantiska.j@centrum.cz 
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Díla vzniklá na statku: Vydané knihy 2018 

Tomáš Hučko: Chaconna  
OZ Brak, 2018, 186 s., 276 Kč 

Tomáš Hučko, autor novely zčásti vzniklé na statku ve 

Vydří, se narodil roku 1983, vystudoval filosofii, je 

publicista, překladatel, prozaik a redaktor časopisu 

Kapitál. 

 

Tomáš píše o svém textu a pobytu: „Začiatkom roka 

2016 som strávil mesiac na Magorovom statku v 

Prostredním Vydří. Celý čas mrzlo a snežilo, dni som 

trávil sekaním dreva a kúrením v malej piecke. A 

pritom som dával dokopy tento text. Odvtedy ubehli 

dva roky, text prešiel mnohými zmenami, mnoho z 

neho vypadlo a navždy sa stratilo, niečo nové sa v 

ňom objavilo.“ 

 

Novela je pojmenována podle hudební formy odvozené od latinskoamerického tance. Hrdiny 

příběhu jsou skladatelé Johann Sebastian a Ludwig von, kteří se živí skládáním hudby k 

pornofilmům. Příběh rozpadajícího se vztahu doplňují fragmenty úvah, básní a povídek, které 

autor umně zasadil do textu.  

Z anotace: „Nevytvárame príbehy, iba sa snažíme prezentovať svoj vlastný pokrivený obraz, 

ktorému sme počas rozprávania sami uverili. Užasné na tom je najmä to, že z toho nie je 

žiadne východisko. Na úprimnosti je totiž niečo znepokojivo neúprimné. Za každou snahou o 

pravdu je skrytá agenda, nejaká lož vyššieho stupňa.“ 
 

Michal Kašpárek: Hry bez hranic 
Listen, 2018, 160 s.  

 

Autor je brněnský novinář na volné noze, píše pro web Finmag a 

další média, občas překládá. Pobýval na statku asi týden či 

kousek víc v říjnu 2016. Novela vychází až tento rok. Zapomněla 

jsem bohužel přepsat ve Vydří z kroniky literárně pozoruhodný 

zápis, který tam Michal zanechal, tak jen cituji z emailu: „Ještě 

jednou děkuji za možnost pracovat v takovém pokoji, v obou 

významech toho slova. Doufal jsem, že se mi zde podaří napsat 

čtvrtou, nejdelší a nejnáročnější kapitolu mé novely, a ono fakt 

jo!“ 

 

Anotace: Mladý programátor Filip si užívá všeho, co dnešní svět nabízí dobře placeným 

profesionálům: cestování, drogy, sex bez závazků. Vydělávat na pohodlný život vývojem 

návykových her a těžbou osobních dat možná není dvakrát morální, ale když to nebude dělat 

on, bude to přeci dělat někdo jiný, ne? Jakmile se vynalézavému pragmatikovi naskytne 

během vrcholící uprchlické krize historická příležitost vytřískat na lidském neštěstí tolik, že 

už nikdy nebude muset vstávat do práce, neváhá propůjčit svůj cynismus dobré věci. Před 

čtenáři se otevře nepříjemná otázka: sledují nechutné vykořisťování, anebo efektivní 

záchrannou misi? Publicista a komentátor Michal Kašpárek se ve své temné grotesce strefuje 
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do současných kultů efektivity, kreativity nebo flexibility a předkládá mrazivý i krutě vtipný 

pohled na generaci Y (zdroj www.kosmas.cz). 

 

Jana M. Bauerová, Františka Jirousová: Mága 
Nakl. Kalich, 2018, 416 s, 332 Kč. 

 

S kamarádkou Janou jsem jezdila od 17 let na statek pomáhat 

tátovi s přípravou festivalu, pak jsme obě s Magorem zažily 

ještě mnoho příhod, např. když za mnou Jana jezdila do 

Prahy. Obě dvě si od 16 let píšeme podrobné deníky. Napadlo 

nás z nich vytáhnout pasáže o Jirousovi (kterému v naší 

hantýrce říkáme Mága) a tak vznikla tahle kniha. Zápisy se 

občas doplňují jako jakási „dvojkamera“ soustředěná na 

jednoho člověka, občas píše jen Jana – hlavně podrobné 

zápisy z festivalů, ale i z pohřbu, občas píšu jen já: o soužití 

s tátou na Smíchově, různé jeho výroky, krátké rozhovory 

apod.  

 

Spousta pasáží byla zapsána přímo na festivalech nebo při 

našich pobytech ve Vydří, korektury jsem dělala a Prolog 

jsem psala na statku toto léto po skončení práce na fasádě. V rozestavěné vejmince bez dveří 

jsme pár letních nocí s Janou pracovaly na úpravách knihy, popíjely jsme víno, já jsem bílila, 

Jana procházela text a společně jsme ho upravovaly.  

O knize vyšel rozhovor v internetovém magazínu Proti šedi, na začátku mluvím o důvodu 

vydání:  

 

Co se v nové knížce o Magorovi dozvíme a jaký impulz vede k jejímu vydání právě teď? 

 

Františka: Jsou to momentky z každodennosti Ivana Martina Jirouse od roku 1998 do jeho 

smrti. Knížka vznikla z náhodného nápadu, nebyla nijak plánovaná. Pro Marka Švehlu jsme s 

Janou obstarávaly dokumenty k jeho knize Magor a jeho doba, a protože jsme s Magorem 

zažily docela dost příhod, napadlo nás vytáhnout pár zápisů z našich deníků, které si léta 

píšeme. Text, který takto vznikal, začal najednou jevit svébytnost, ukazoval se příběh a 

způsob pohledu, který by mohl být zajímavý i pro ostatní. Deník může fungovat jako doplnění 

k tomu, co už o Jirousovi vzniklo – filmy, rozhovory a knihy. Právě každodennost není nikde 

zachycena, jeho režim dne, různé výroky i vtipné nebo hodně divoké i smutné příhody. Jsou 

tam také podrobné zápisy z festivalů ve Vydří a nakonec i z jeho pohřbu. Nic se tam 

nehodnotí, ale je to takový docela intimní pohled do všedních Jirousových dnů. Deníky by 

mohly pomoct pochopit hlavně ta 90. léta a desetiletí před Jirousovou smrtí, ale z nezvyklého 

úhlu pohledu. 

 

Jana: Tuhle mě napadlo, jak by se na vydání Mágy tvářil a co by k tomu řekl. Patrně nějakou 

jadrnost. Každopádně nám několikrát dobrovolně uklízel v sednici ve Vydří svůj stůl, 

abychom podle jeho slov „mohly rozvinout svou grafomanii“, když jsme chtěly deníky psát. 

Netušil, čemu napomáhá. 

 

Celý rozhovor, který vedl s autorkami Jiří Janda najdete na adrese 

https://protisedi.cz/frantiska-jirousova-at-si-z-magora-kazdy-vezme-to-co-sam-potrebuje/ 
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27. 7. dokončování Mágy a zatmění Měsíce 

A tady ještě „bonus“ pro zájemce, úryvek z mého deníku (píšeme si obě deníky pořád), jak 

byl dokončován Mága, ono bylo totiž ten den také zatmění Měsíce.  

 

„(…) Už je dost hodin, po osmý trochu, bereme víno a přesouváme se do vejminky neb 

úkolem dne je pro mne bílit a Jana bude sedět nad Mágou, číst mi problematické pasáže a 

budeme rozhodovat, zda to vyškrtnout nebo co doplnit a tak. Je to dobrá spolupráce, mně 

jde bílení rychle, protože poslouchám, co Jana říká. Myslím, že nás to obě bavilo.  

 

Důležitý bod večera bylo úplné zatmění Měsíce dnes od půl 11. Nejdřív bylo delší dobu 

zataženo, tak to vypadalo, že nic neuvidíme. Řekla jsem ale, že půjdeme stejně dozadu se 

podívat na pole, vzala jsem si víno. Jana navrhla, ať vezmu tu solární louč za zahrady, to 

mě nikdy nenapadlo s tím chodit, ale je to dobrý. Zarazily jsme louč do strniště, vrátila 

jsem se ještě pro čásek [cigareta].  

 

Pozorovaly jsme noční krajinu. Pak jsme tam hodně dlouho stály, protože měsíc se 

najednou začal objevovat, obloha se pomalu roztahovala, měsíc byl na východě a už byl 

zatmělej, tedy krásně oranžovo-červeno-hnědej, s tmavým flekem uprostřed jakýmsi. Pak 

se nad náma rozevřela celá velká průrva letních hvězd a všechny mraky téměř zmizely.  

 

Povídaly jsme si tam dlouho, řekla jsem Janě, že to zatmění symbolizuje ukončování 

minulosti, to si spojila se stěhováním k Alešovi a přebíráním věcí z minula, mluvily jsme 

ale hlavně o dokončování Mágy, jak je to zvláštní, že to připadlo zrovna na zatmění. (…)  

Viděly jsme taky pěknou kometu letět. Z celé noci vycházel naprostej klid a měsíc zářil 

velmi tajemně. Chtěla jsem nejdřív výt a hlučet, jak to podle Martiny dělali předkové, ale 

to nešlo vůbec, rušit tak krásnou noc a to oranžový nádherný těleso na obloze.  

 

Pak jsem se vrátily a pokračovaly v Mágovi, ještě jsme na chvilku vylezly na dvůr a viděly, 

jak zatmění končí a do „krvavého měsíce“ se zase zakusuje ostrý srpek světla. Však hle! 

Stihly jsme celýho Mágu. Jana to projela celý a všechno jsme zkonzultovaly, na zítra nám 

zbyl jen doslov. S bílením jsem skončila kolem půlnoci nebo pozdějc. Venku si mladiství 

dělali oheň.“ [Dlouho jsme tam pak seděly a hovořily a popíjely, až do 5. Už dlouho jsme 

se totiž neviděly.] 

 

Plány na příští rok 

HitHit 
Vlivem hotové fasády se konečně stalo to, v co jsem doufala od založení sdružení. Ozval se 

mi profesionální fundraiser (snad ho tak smím nazvat), Jirka Beneš. Profesně se věnuje 

ochraně velkých šelem, zejména vlků v ČR, působí v Hnutí duha, vedle toho zajišťuje 

financování projektů, které ho nějak osloví a kterým věří. Letos to například bylo zajištění 

peněz pro osm chovatelů ovcí na nákup lepších plotů, které zamezí vlkům útočit na stáda, 

záchranu chalupy Ludvíka Kunce, celoevropsky uznávaného ochranáře, před exekucí, 

financování blokádníků bránících Bělověžský prales v Polsku.  

 

Nabídl, že pomůže sehnat peníze pro potřebné opravy Magorova statku, tj. vezme si na starost 

koordinaci celé kampaně a zajistí projektu patřičnou mediální pozornost. Své služby nabídl 

bez nároku na honorář, což jsem odmítla, protože bych takto nemohla spolupracovat. 
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Domluvili jsme se, že příští rok rozjedeme kampaň na HitHitu 

(https://www.hithit.com/cs/home) a pokusíme se vybrat 500 000 Kč na opravu sednice a 

chodby v hlavní budově. Už domlouváme konkrétní kroky, bude to velká akce, kterou bych 

sama nezvládla, hlavně ty mediální záležitosti, které v podstatě nesnáším. O průběhu se 

dozvíte ve výroční zprávě příští rok a hlavně pak na internetu. Šance na úspěch je poměrně 

velká, byť to může být úspěch jen částečný. Jirka mi totiž vysvětlil, že kampaň na HitHitu se 

dá odstupňovat, nemusíme nutně vybrat celého půl milionu, dá se pracovat i s menšími 

částkami (což jsem nevěděla), jen musí být jasně stanoveno, na co peníze jsou. A samozřejmě 

vymyslet dárky, tj. to, co si budou lidé kupovat za své příspěvky. Kampaň budou provázet 

různé mediální záležitosti, např. natočení videa, možná také benefiční koncert… 

Video na HitHit mám už zčásti domluvené, pomohou mi Jakub Fišer a Aleš Paroulek. Jakub 

Fišer má už záběry natočené, je třeba to sestříhat.  

Brigáda: stavba kamenné zídky 
Další pozoruhodná nabídka přišla od Miroslava Horníka, Ptala jsem se nezávazně na cenu 

kamenné zídka u firmy Zeď a štět (http://www.zedastet.cz/cz/, dělají naprosto překrásné 

kamenné stavby), ozval se mi pan Horník, přijel se podívat na statek, ukázalo se, že pochází 

z obce nedaleko od Dačic a nabídl, že zdarma (jen za jídlo a pití) uspořádá se svými přáteli 

brigádu, při které se zeď postaví. Prý ti lidé do Vydří jezdili na festivaly a rádi pomůžou. Tak 

vida, to jsem koukala. Těším se na to.  

Pan Horník pořádá workshopy zaměřené na stavby z přírodního kamene, možná to pojmeme 

jako workshop, tj. že budou moci přijet i lidé, kteří zaplatí za to, že se naučí, jak stavět 

kamenné zdi. Kamene je na dvoře množství opravdu větší než malé. Termín byl předběžně 

stanoven na květen.  

 

Z deníku Františky aneb Jak mne fasáda ke štěstí 
přivedla 

Téměř každý den si píšu deník, jinak by mi totiž připadalo, že čas tak rychle běží, že život 

vůbec nelze prožít. Mám s prchavostí času problém od dětství. Slovo mi slouží k zachycení 

času, jeho polapení do jakési sítě, kde se částečně zastaví a trvá. A také k zachycení 

atmosféry, která je podobně unikavá. Tady je pár momentek z práce na fasádě. Větší místo je 

věnováno také brigádníkům, kteří přijeli na statek už potřetí, organizátorům Letní filosofické 

školy.  

3. srpna: Vedro 

(…) Omlacuju tedy zbytek fasády, vedro je tak velký, že se člověk jakoby peče v troubě. Mně 

tam sice stíní ty stromy, ale jelikož vyrážím na manuální práci, až když se slunce pomalu 

chýlí k západu [obvykle kolem čtvrté hodiny, poté, co jsem dokončila práci na výdělek], peče 

mi to tam přímo. Nevadí mi to ale, okamžitě se mi zvedla nálada na nejvyšší možný stupeň, 

páč tu práci miluju. Teče ze mě pot, nejdřív mě bolí ruce po včerejšku, pak ale svaly začínají 

pořádně fungovat. Třikrát jdu práci proložit korekturama Červenkový [dělala jsem zrovna na 

pozoruhodné knize Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu], taky se jdu najíst 

zbytek té génioviny ze včerejška.  

 

Jdu se podívat za Prokym, jak mu to jde [Jaroslav Prokůpek, hlavní řemeslník na statku, 

zrovna spároval dlažbu na vejmince] a on má polovinu spár hotovou! Dává to tam břeskně tou 

špachtličkou. Pak také hovoříme. Pravím, jaký je vedro. Proky na to něco jako (svým 
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rozvážným hlasem): „Františko, čím větší vedro, tím líp.“ (Řekl to ale jinak, byla to taková 

pomalá řeč o tom, jak je dobrý co největší vedro, až pak jsem pochopila, že je to vtip. On si 

nikdy na nic nestěžuje.) Řešíme taky příčinu toho, proč je v sednici chladno, kdežto ve 

vejmince už vůbec chladno není. Napouštíme pak vodu do kádě u míchačky a přestává téct. 

Konečně taky Proky vidí, že to nefunguje, už je to dlouho, co ta tlaková nádoba blbne. Jde se 

na to podívat, ptám se, co mám říct opravářům z Eonu. Proky říká: „Řekni jim, že ti skáče 

tlak.“ Směju se té dvojznačnosti, Proky též a dodává: „Řekni: Jak je hic, skáče mi tlak.“ 

 

(…) Jdu na fasádu při západu slunce a v klidu a slasti si tam oťukávám kladivem zbytky 

omítky, tahle „destrukční“ práce mi jde, jsem bezmála přilepená na fasádě, v těch brýlích 

šílených [ochranné brýle nasazené na mých brýlích dioptrických] a ťukám a ťukám. Jako 

bych s tou hmotou srostla. Já jsem ta hmota. Vyloupl se z toho velmi pěkný domeček. Stěna je 

celá cihlová a vypadá to už teď úhledně. Pan Navrátil [soused] tam dlouho hraje se synem na 

návsi pingpong, jsou to takové pěkné klidné zvuky, já si slastně ťukám, občas si potichu 

zpívám, občas něco pro sebe řeknu, slunce zapadá, vše je oranžové, stěny cihlové jsou 

oranžové, až slunce zapadlo, pan Navrátil odchází, vše se pomaličku začíná nořit do stínů, 

odnáším žebřík a jsem naplněna klidným štěstím až po samý okraj svého bytí. 

7. srpna: Začátek nahazování omítky 

(…) Po druhý hodině přijíždí Honza Bauer s Romanou. Měla jsem jakousi krizi, bylo mi 

slabo, musela jsem si po dopolední práci jít na chvíli lehnout. Připadalo mi, že nejsem 

schopna sama začít s nahazováním. Přijeli přesně v ten správnej bod! Honza se chce naučit 

míchat konopnou maltu, aby si udělal fasádu. Růma přivezla nějaký pochutiny. Ukázala jsem 

jim vejminku.  

Pak pracujeme: Vysvětlila jsem jim míchání a poměry písku, vápna a konopí. Honza je na to 

jak ras, namíchali jsme hned trojitou dávku, velká Prokyho míchačka měla co dělat, aby to 

pojmula, Honza to nahazuje jako zedník, tj. lžící, nevěděla jsem ani, že to jde [tradičně se to 

nahazuje rukama]. Musí to bejt ale dost mokrý. Růma taky nahazuje, udělali jsme celej spodní 

pravej díl. Děsně moc mi pomohli, takhle se to skvěle rozjelo a zítra se těším na pokračování 

sama. 

10. srpna: Marta a Daniel 

[Na pomoc přijíždějí sestra Marta s manželem Radkem, bratr Daniel s manželkou Adélou.] 

Začali jsme míchat, oni si teda našli ještě různý ochranný součásti, rukavice hlavně. Adéla s 

Martou si vzaly i roušky. Radek naproti tomu dělal jen holejma rukama. Já bez rukavic nedám 

ani ránu, páč po dni s vápnem moje ruce říkají, že se jim to hrubě nepozdává. Dejchat mi to až 

tak nevadí, když se teda míchá venku [míchačku jsem měla před vratama na návsi].  

Namíchali jsme nejdřív dvojitou dávku. Ukázala jsem jim, jak se to dělá. Radek a Dan si 

samozřejmě okamžitě vzali lžíce, tak to prostě muži dělají, nahazujou jako zedníci. Honza 

taky. Nejspíš to teda taky budu muset zkusit, ale připadá mi to méně efektivní, hlavně to pak 

nejde pořádně uhladit. Musí se to stejně dohlazovat rukou, což muži neradi dělají. Újka s 

Adélou a já jsme samozřejmě nahazovaly i připleskávaly rukama. Šlo to pěkně rychle celkem. 

Já jsem šla pak nahoru do prvního patra navazovat seshora ten těžkej kus za lešením. Chodila 

jsem jim to dolu pak najemno uhlazovat, je to dobrý v namočenejch rukavicích. Namíchali 

jsme další míchačku s trojitou dávkou, pro pazděří se chodí do Skalákovy síně. Začalo pršet 

trochu. (…)  

Radek nahazoval dole, dokončil celý spodní patro, oni tři pak pracovali v prvním patře vpravo 

kolem té pitomé elektriky. Měli tam nějakou akční náladu, tak se prý začne míchat ještě jedna 

míchačka. To jsem nečekala. Nechala jsem to míchat Radka s Danem a uhlazovala. Nejdřív to 
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vypadalo dobře, ale pak se ukazovalo, že je to moc suchý a možná moc pazdeří či co, Iveta by 

to poznala hned, nebylo to prostě ono, tak to Radek s Danem chodili různě upravovat, Radek 

tam nejdřív přidal vápno, aby to víc mazlalo, vracel to do míchačky. Dan s tím taky něco 

dělal. Marta k tomu správně řekla, že je to jak buchta, suroviny se tam musí dát ve správným 

poměru a nesmí se to dělat zbrkle.  

Tedy zkušenost pro brigádu: Míchat budu já a budu pak chodit uhlazovat výsledky. Ono je to 

fakt potřeba. Dělám to sice hůř než Iveta a dělám to jen rukou, jde mi to tak líp, nakonec to 

tak jako „mydlím“ v rukavicích namočenejch ve vodě, ale výsledky jsou celkem pěkný. Když 

se s tím takhle nepohraje, jsou tam různý nepěknosti. Martě to šlo výborně. Danovi taky 

dobře, Adéla říkala, že je to na ni moc rychlý, což naprosto chápu, protože si pamatuju, jak 

jsem začínala. Radek to nahazoval ve velkým lžící a muselo se to uhlazovat, ale hodně toho 

udělal. Jako ta lžíce je fajn, ale co by ti mužští dělali v tý „uhlazovací fázi“? Je zajímavý 

skutečně sledovat, jak to komu jde, každej má jinej přístup k tomu a každej vyžaduje trochu 

jinou směs. Obecně se to ale někteří snaží dělat hodně rychle a já spíše potřebuju, aby to bylo 

vypiplaný do detailů, na což mi Honza říkal, že se s tím moc mažu. To asi jo, ale stejně… 

Tahle omítka by na stěně měla vydržet tak 100 let, kdo ví, tak ať to vypadá, že. Ale uznávám, 

že by se to klidně mohlo dělat rychlejc, vypadalo by to pak jak na vejmince – a to se mi teď 

už tak úplně nelíbí…  

Ale bylo to výborný, měla jsem z toho nakonec vskutku radost, hodně jsme udělali, jsme 

kompletně v prvním patře! Ani ne za tejden, za čtyři dny přesně, to je skvělý. Zase pršelo, oni 

čistili nástroje a míchačku. Já jsem dohlazovala. Odjíždějí, už se skoro stmívá, nepohostila 

jsem je nijak, původně se měl dělat oheň a opejkat špekoni, ale bylo mokro. 

 

 
Zleva: Adéla, Marta, Daniel 

13. 8.  

(…) Jdu na fasádu, namíchala jsem si jednu dávku a dělala vrchní patro u drátů, ty pomocný 

linky se nakonec ukazují asi jako kravina, jenom to strašně zdržuje, když se to napojuje. Není 

toho třeba, omítka prostě drží, když se dá na stěnu, nespadne ani ve větší vrstvě. A z tý jedný 

dávky je hodně malej kousek, jenže ono mi to velmi rychle zasychá, ačkoli jsem měla hodně 

vody a pěknou směs. Jenže než to vytáhnu v kýblu nahoru a kýbl s vodou na ošplichování tam 

musím táhnout, není to jen tak.  

Ale těší mě to tak nějak normálně, ani to už nějak neřeším, to je vůbec nejlepší docílit tohoto 

stavu. Přemejšlím si u toho o svým často. Neřeším, že jdu míchat, ani už neřeším, že pracuju 
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až nahoře na tom kejvavým patru. Nervy to přestalo zajímat!  

17. srpna: Brigádníci  

K večeru přijíždí zbytek brigádníků [Jakub Fišer přijel den předtím]: Démon, Ota, Ivan a jeho 

přítelkyně Lucie, ta tady ještě nebyla. Démon jde se mnou dělat fasádu, mícháme dvojitou 

dávku, Démon nahazuje lžící, fest rychle, já uhlazuju. Udělali jsme dost velkej kus a skončili 

až po tmě. Oni se pustili do vyklízení té kuchyňky. Je tam neskutečnej sklad a brajgl, všechno 

to vytřídili, vynosili použitelný věci (např. kachle) do Skalákovy síně, Lucie myla hory 

nádobí, co tam našla (pěkný věci), posunuli tu skříň, objevil se tak po mnoha letech 

překrásnej prostor.  

Ivan s Lucií si postavili stan u švestky, Ota je zase v hamace v džungli (pravá spadlá stodola).  

Děláme večer oheň. Opejkáme špekoně. Popíjí se pivo, já víno. Hovory jsem nezapsala, tak 

holt nevím, ale bylo to pěkný posezení. Je mi s něma všema celkem dobře, je to dobrá parta. 

18. srpna: Dokončení omítky bez šambrán 

Po devátý vstáváme. Snídám u ohniště. Démon navrhuje dělat fasádu dopoledne, abysme 

nebyli ve stresu. Nejdřív odmítám, pak souhlasím. Mícháme dvojitou dávku, pak ještě jednu a 

ještě kus. Jakub nás přichází natáčet na mou pobídku [pro případné použití na HitHit a 

podobná „zařízení“], něco tam k tomu říkám (asi mu to ale zvuk nebral). Říkala jsem taky 

něco o novým logu sdružení, s tou labutí a ostnatým drátem. Najednou mi to připadalo velmi 

přirozený takhle mluvit na kameru, jako bych byla natáčená furt… Zajímavý. Jakub natočil i 

různý pohledy v zahradě a vyjel dokonce na kole do krajiny, zkusit natočit barák zdálky.  

 

Ivo se pustil do omlacování té přední zdi, ze žebříku. Ostatní uklízí krásně na dvoře u zdi 

hlavní budovy, kolem toho stolu na nádobí, přebrali všechno a nezbylo tam nic, je to nesmírně 

úhledné. Jakub (či kdo) taky dokonale vymetl tu kuchyňku, je to překvapivě krásný prostor. 

Tohle je opravdu velký pokrok na statku, já kvůli těm zásadním věcem bych tyhle úklidy 

vůbec nestíhala. Lucie vaří sójový guláš, obědváme pak pod ořechem u velkého stolu. Já, 

Jakub a Démon jíme to dobrý jídlo od Marie ze včerejška. Je siesta, Démon zalehl v sednici, 

já do vejminky, ostatní na svá místa. Ivan pak ještě domlátil tu stěnu, i kolem vrat to krásně 

udělal.  

 

Mícháme s Démonem další várku. Dělala jsem nahoře dodělávky a Démon mi přišel vždy 

zatěžovat protilehlou stranu prken, prý abych nespadla (neměla jsem dojem, že by to vůbec 

šlo, ale Démon pravil, že několikrát prý z lešení spadl při práci na své chalupě. Inu!). 

Nahazoval lžící, uhlazovala jsem, povídali jsme si o Letní filosofický škole, filosofii apod. 

Přichází Jakub a chce to taky zkusit, tak Démon vymlacuje spáry ze zdi a Jakub je nahoře se 

mnou. Konečně chlap, kterej to nahazuje rukou. Taky to sám uhlazoval.  

 

Oni se chtěli koupat pak, Jakub šel s nimi, neb se tak domluvili, vzali si sebou i jakési jídlo na 

piknik. (Lucie šla koupit vajíčka k Navrátilům). Já s Démonem, který zde odpovědně zůstal, 

dokončujeme fasádu, až do tmy děláme. Věděla jsem, že by mě tam nenechal, to mi bylo 

jasný okamžitě, je mezi náma taková jakási propojenost. Dokončuju úplně ten nejhornější 

vršek nad drátama, nechci tam nahoru nikoho pouštět, zodpovídám za to, aby se tady nikomu 

nic nestalo. Stojím u toho na finfasu, abych tam dosáhla, kupodivu to jde. Mám radost. 

Dopoledne mě od toho vyhnaly vosy, který tam někde mají hnízdo a už se chystaly útočit, teď 

tam pak prudila jen jedna, ale stihla jsem to. Zbyl nám před tmou miniaturní kousíček – to je 

zákon – na kterej jsme museli namíchat ještě kus dávky, dala jsem půlku. Démon začal čistit 

nástroje, já jsem dokončovala ještě roh.  
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Už jsem skoro nemohla; šest dní práce v kuse. Hlavně ty rozežraný ruce (štípance zanesený 

maltou, nejde to vymejt, různý odřeniny, který šeredně štípou pod rukavicema) mě už netěšily 

vůbec. Pravou ruku jsem měla hustě zavázanou obvazem, což se ukázalo jako výborný, příště 

si prostě budu pod rukavice ovazovat ruce. Poslední kýbl zbylý malty jsem narvala do zdi v 

lochu, byly tam různý díry.  

 

No a bylo to! Podivná věc! Dřív, než jsem čekala, myslela jsem původně, že ještě kolem 

poloviny září na tom budu dělat. Teď ale zbejvaj jen šambrány.  Šla jsem to okukovat na 

stmívající se náves a šly mi slzy do očí, krátká chvíle štěstí, spojená s velkou únavou, ale to je 

nepopsatelný tyhle stavy, ta nesmírná únava (ani ne moc fyzická vlastně, ruka se mi velmi 

zocelila), ale ta malta všude a celková polorozlámanost a ještě něco – k tomu patří. Jakési 

zvláštní tiché, unavené štěstí mnou kolovalo. Démon se šel mejt, já jsem vychutnávala na 

dvoře tenhle okamžik, kterej je pro mě hrozně vzácnej, neumím si užívat hotový práce, tak 

jsem se toho chtěla co nejvíc nabažit a celkem si tu chvíli i pamatuju.  

 

Oni se vrátili, já jsem ještě chvíli seděla a něco jim o tom i řekla, jak ta fasáda byla pro mě 

důležitá. Dopoledne jsem taky Démonovi vysvětlila, proč je to pro mě tak důležitý, je to 

jakási otázka mé osobní či společenské cti. Jak se o mě šířily řeči, že mi ten statek neměl 

připadnout, jak si většina lidí myslela, že nejsem schopna fungovat v realitě (že jsem jenom 

takovej ten nepraktickej intelektuál), pro mě je tohle všechno důležitý tak, že se mi to 

zařezává až do středu duše. Ano, dělám to kvůli svý cti a proto, „co lidi řeknou“, ale myslím, 

že v tomhle případě je to správný, protože to slouží taky mně osobně k jakémusi vyztužení 

psychiky, a pak, a to je hlavní, to slouží domu samotnýmu a celý vesnici. Už tady není žádná 

škaredá fasáda, celá ves je teď pěkně úhledná.  

 

Pak jsem se ale šla sprchovat a mejt si vlasy a pak se začalo u ohně hovořit, tak se to ztratilo, 

to rozpoložení, ale nevadilo, stejně si to neumím uchovat dýl. Večer tedy oheň. Lucie se 

trochu opila mým vínem, hovoří, ale je to milý a zábavný. Vypráví, jak hlídala psy, jak dostali 

psa Andyho. Líbí se mi, jakej mají s Ivanem pěknej vztah, je vidět, že se mají skutečně rádi. 

Démon srandovně pomlouvá kočky, že je to „největší škodná“. Nic vážnýho jsme myslím 

nerozebírali, ale hovory opět nemám zapsaný.   

6. září: Průhled do věčnosti? 

Udělala jsem rámy na horní šambrány, trvalo to zase docela dlouho. Slunce krásně hřeje, 

rozhlížím se po vsi, chvíli ležím na horním patře lešení. Chci zastavit čas, je mi nějak líto, že 

už to končí. Je to vlastně všechno jak vteřina, ty pocity na lešení byly tak intenzivní, že si je 

přesně pamatuju, jak jsem začínala, zpívala si s omítkou při západu slunce, měla strach 

z prvního míchání, jak se z toho domu do mě vlévala síla a já jsem ho odívala novou fasádou 

– je to jako včera všechno, nebo před hodinou.  

Až mi slzy vytekly z očí, když jsem o tom přemýšlela, jak je ten čas mučivej a nádhernej. 

Celá krajina a statek byly tak překrásný, že se to nedalo vydržet. Řekla jsem Pánu, co tím jako 

myslí, tím časem, a hned mě napadla velká věc: Ty moje častý zážitky obrovský lítosti nad 

unikající chvílí, spojené s nevyslovitelnou láskou ke všemu, jsou nejspíš záblesky věčnosti. 

Čas pořád uniká, ale tohle jsou průhledy do věčnosti, která se vytváří lidskou myslí taky, jak 

jsem před několika lety zjistila. Jenže teď je novej poznatek: ta lítost spojená s hlubokou 

nadsvětskou radostí je právě tehdy, když mysl nahlídne do věčnosti. Jenže se u toho nemůže 

zastavit, protože se nachází v časoprostoru, musí jít hned pryč. A strašně to bolí, tečou slzy a 

zároveň je to zážitek absolutní dokonalosti Ráje, prožitej na setinu vteřiny.  

Myslím, že JE TO TAK! Čímž pádem by mě čas nemusel tak mučit, když vím, že za ním je 
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TOHLE a že jsem schopna to občas prohlédnout. A podle mé a Teilhardovy teorie tím i 

vytvořit kousek věčnosti, která se pak v celistvosti a dokonalosti zobrazí v Království Božím.  

8. září: Dokončení šambrán 

(…) Ve čtyři jdu na fasádu. Úkol dne byl ji dokončit. Namíchala jsem si jen dva neplný kýbly, 

abych nemusela čistit míchačku. Dodělávala jsem horní díly horních šambrán. Počasí bylo 

krásný, slunce prudce svítilo. Jde to velmi pomalu, ale nespěchala jsem, když je to téměř 

závěr.  

Doktor Kolář šel zase dole na procházku se psem, ve svůj obvyklý čas. Vždy mě oslovuje 

„paní doktorko“ [jsme oba doktoři vzděláním, ale nevím teď, čeho je on doktor, literatury?], 

to je vtipné, protože titul vůbec nepoužívám a pokaždé, když mi někdo, kromě něho, náhodou 

řekne „paní doktorko“, rozhlédnu se, koho to vlastně oslovují. A praví: „Vy jste tak šikovná, 

paní doktorko.“ A prý by z toho táta měl radost. No to asi i jo. [Pan Kolář byl tátův kamarád, 

táta k němu často ve Vydří chodil na návštěvu a v míru spolu popíjeli.] Takovéhle moje 

„doktorství“ se mi moc líbí. Docela si to užívám. Co jiného by měla dělat doktorka filosofie, 

než při soumraku házet omítku na fasádu a míchat si na návsi v míchačce maltu? Něco 

obdobného by myslím měli doktoři filosofie ve svém volném čase dělat.  

Ptal se mě na práci a vyšlo najevo, že taky dělal odborného redaktora v nakladatelství. Shodli 

jsme se, že z toho nejdou žádné peníze. Nicméně pro mě je to konečně dokonalé zaměstnání 

(nikoli povolání) a peníze tedy nehrají takovou roli, když to člověka tak těší.  

Mezi prací jsem si uvařila těstoviny s nějakou omáčkou ze sáčku a pojedla na dvoře na 

„slovanském sezení“. Vzala jsem si toho kus taky nahoru na lešení a užívala si pohledu do 

kraje. 

Slunce pak klesalo za les, obloha průzračně čistá, jasná, a ostré tmavožluté slunce klesalo 

poměrně rychle níž a níž. A já jsem skončila poslední šambránu. Vytofila jsem si to. Takže 

hotovo. Nemám z toho téměř žádnej pocit, že jsem to dokázala (ještě to chce nabílit a 

dokončit ten spodek, a uklidit hromady suti), ale výsledky jsou asi velké v mý psychice. Něco 

se uvnitř mě výrazně zpevnilo. Jako by se mi ustanovil hlavní psychický kmen, pevný dřevo, 

tuhý, skutečně hodně pevný, žádnej smrk. To mám teď v psychice jako základní kmen. 

Nejsou to žádný emoce, je to jen pocit toho „kmene“ uvnitř, kterej mi tam vznikal od doby 

převzetí starosti o statek a teď se narýsoval tím, že jsem na očích celé vsi dokázala udělat 

fasádu hlavní budově. Přesně tohle jsem totiž potřebovala.  

Ty chvíle na fasádě budu snad hodně dlouho pamatovat jako jedny z nejlepších v mým životě. 

Bylo to nesmírně a téměř suše neemocionálně silné.   

 
A takhle to tehdy vypadalo… (Foceno z druhého patra lešení, těsně pod dráty s izolací. 

Z rybníka na návsi kuňkaly vždy v tuhle dobu žáby, občas tam pleskla o hladinu ryba.) 
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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. 

 

Celek korespondence Ivana Martina Jirouse s Julianou Jirousovou je uložen v Památníku 

národního písemnictví. Na vyžádání je korespondence přístupná badatelům.  

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. 

 

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 
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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. 

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. 

Na podzim 2018 byla kompletně dokončena koupelna na vejmince. Práci provedl Ladislav 

Ryšavý se svou stavební partou z Třebíče. 

Průčelní 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 

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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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. 

Cement CEM 32,5; Tradical, hydraulické vápno – cca 130 kg. 

 

Fasáda hlavní budovy 

Mě to už nebaví psát, doplním to příští rok…  

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. 
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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. 

Na podzim 2018 byla dokončena rekonstrukce obytné místnosti na vejmince, chybí jen 

kuchyňská linka. Je tu nový dřevěný strop, dlažba, nábytek, sporák na dřevo.  

Internet 

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

měsíčně 250 Kč a je placeno částečně z účtu spolku. 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. 

 

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. 
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V únoru 2018 byla prokácena pravá část dvora, vznikl tak prostor na zeleninovou zahrádku a 

zahrádku u vejminky. Zeleninová zahrádka byla založena na jaře 2018. 

Vrtaná studna 

V srpnu 2018 byl proveden hloubkový vrt pro vrtanou studnu. Práce provedla firma 

Aquaservis, která prováděla ve vsi už několik vrtů, a 29. srpna byla na dvoře (za ořechem, 

v zadní části dvora) vyvrtán 36 metrů hluboký vrt o větším průměru, než si lidé kvůli snaze 

ušetřit obvykle nechávají dělat, tj. vrtaný průměr 220 mm, šířka pažnice 140 mm.  

Vytryskl mocný pramen, vrtaři měli také radost, říkali, že takový vrt už dlouho neviděli, prý 

ani nebudou dělat čerpací zkoušku, protože se to vyčerpat nedá. A prý by to mohlo zásobovat 

půlku vsi.  

Vrt se zatím čistí (byl čistý už po pár spuštěních čerpadla) a příští rok je třeba ho ještě napojit 

na rozvod vody. 

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 je také strop (na půdu jeden rok zatékalo, 

strop se propadá). Na tyto opravy se pokusíme v roce 2019 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).   

Na jaře 2018 jsme se po dokončení architektonického projektu na úpravy venkovních prostor 

rozhodli, že ze stodoly bude zachováno jen obvodové zdivo. Sháníme firmu, která by stodolu 

rozebrala. Zatím je to necháno otevřené, stodola stále stojí, byť velmi vratce… 
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Hospodaření sdružení Magorův statek v roce 
2018 

Omlouvám 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, jak jsem ho vypsala z účtu: 

 

Příjmy za rok 2018: 

24 360,07 Kč (do 9. 12) 

14996,26 zůstatek na účtu z minulého roku 

CELKEM 39 356,33 Kč 

 

Výdaje za rok 2018 (do 9. 12): 

CELKEM 29 412,33 

 

Příjmy minus výdaje = 9944 a na účtu teď reálně máme 9848, takže podle mě to sedí! Nic víc 

ode mě nemůže nikdo čekat… Všechny výpisy si schovávám, kdokoli by chtěl účetnictví 

zkontrolovat, poskytnu mu výpisy k nahlédnutí. 

 

Hlavní výdaje 

Nákup průmyslového vysavače, umí vysávat i saze: 3195 Kč 

Nákup bib-bagu s konopným pazdeřím cca 3000 Kč (1600 doplatila Františka včetně 1000 Kč 

za dopravu) 

Další náklady na fasádu 1702 (206 doplatila F) 

Nákup vymetacích rour ke kamnům: Sdružení dalo 1700 (zbytek doplatila F: 1600) 

Prodlužovačka 25 m, 499 Kč 

Náklady na brigádu, jídlo: 500 Kč (jídlo pro brigádníky) 

Zahradní polohovací křeslo Wellington (dřevěné, tvrzené, celoročně vydrží venku): 1690 Kč 

Zahradní nábytek: stůl, dvě křesílka, lavička: 3637 Kč (včetně dopravy) 

 

Zůstatek na účtu sdružení 9. 12. 2018 

9848 Kč 

 

Všechny srdečně zdraví 

Františka 

 

 

 

Zpráva dokončena 9. 12. 2018 v Praze. Omluvte prosím chyby. 


