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Úvodní informace 
Občanské sdružení Magorův statek bylo založeno v červenci 2012. Jeho zakladateli jsou děti 

Ivana Martina Jirouse - Františka Jirousová, Marta Veselá Jirousová a Daniel Degtěv. 

Na ustavující schůzi sdružení byla první předsedkyní sdružení zvolena Františka Jirousová a 

tuto funkci vykonává doposud. Místopředsedkyní je Marta Veselá Jirousová, členem výboru 

Daniel Degtěv. Sdružení má v současné době (31.5.2013) 118 členů. 

 

Cílem sdružení je vybudování památníku významného českého básníka, bojovníka proti 

totalitnímu režimu a vůdčí osoby českého undergroundu Ivana Martina Jirouse (23.9.1944 – 

10.11.2011) na statku v Prostředním Vydří č.p.4, na kterém Jirous pobýval a pořádal hudební 

festivaly. Bývalá zemědělská usedlost patří v současné době Jirousově dceři Františce, jejímž 

přáním je, aby se statek využíval především pro kulturní, vzdělávací a rekreační účely, nikoli 

jako soukromý pozemek.  

 

 

Informace o konání valné hromady 

Vzhledem k tomu, že počet členů je přibližně 120 a nedá se čekat, že byste si všichni mohli 

udělat čas v jeden den, a také proto, že současný stav statku neumožňuje vyhradit místo pro 

tolik lidí, neboť zde stále probíhají stavební práce, máme tento návrh: Od 30.7.2013 do 

9.8.2013 bude možnost přijet kdykoli do Prostředního Vydří na statek, 

podívat se jak to tu vypadá, jaké práce se udělaly, co se plánuje, sdělit své nápady a také se 

vyjádřit k plánované volbě nového předsedy sdružení na příští období srpen 2013 – červenec 

2014. 

Na návštěvu srdečně zveme nikoli pouze členy sdružení, ale všechny, kdo mají zájem o to, co 

se na statku děje. Dosavadní členové si budou moci rozmyslet, zda chtějí zůstat i nadále 

našimi příznivci, případní noví členové uvidí, jak konkrétně všechno vypadá.  

Na statku v současné době probíhá neustále pracovní činnost, takže přespání je možné ve 

stanu na zahradě, případně ve stodole, spíše ale bude lépe počkat s touto možností na příští 

rok, kdy by už měl fungovat pokoj pro hosty.  

Následné hlasování proběhne přes internet, obešleme všechny členy emailem nebo poštou, 

takže pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu dostavit, hlasování se budete moci účastnit i 

tak.   



Volba nového výboru a předsedy  

Dosavadní předsedkyně Františka Jirousová získala Fulbrightovo stipendium na výzkumný 

pobyt do USA. Odjíždí v září 2013 a vrátí se v květnu 2014. Je ochotna i v  této době 

vykonávat funkci předsedkyně, která spočívá ve shánění finančních prostředků a rozhodování 

o dalším postupu práce, ale nabídne své předsednické místo jinému zájemci. Nový předseda 

bude zvolen hlasováním všech členů, kteří se vyjádří buď osobně při návštěvě nebo po 

emailu. Důležité ovšem je, že současný „správce“ statku Jaroslav Prokůpek zůstává, a protože 

všechny práce závisí fyzicky na něm, odjezdem Františky se vlastně nic podstatného nemění.  

Další informace o valné hromadě lze získat na emailu frantiska.j@centrum.cz nebo na tel. 

čísle 776 564 185 

 

 

Hlavní cíle sdružení 
 

A. Vybudování a udržování památníku Ivana Martina Jirouse 

 Oprava a udržování hlavních budov v takovém stavu, v jakém je Ivan Jirous a Juliana 

Jirousová v roce 1986 koupili, tak aby byl zachován původní zemědělský ráz 

usedlosti.  

 Vybudování památníku Ivana Martina Jirouse v hlavní místnosti statku - Založení 

Jirousovy knihovny a shromáždění informačních zdrojů o českém undergroundu, 

shromáždění předmětů, které by upomínaly na Jirousův způsob života, zachování 

charakteristických rysů místnosti (např. slavné jámy v zemi).  

 Zařízení zvláštního pokoje pro hosty určeného přednostně pro členy sdružení, který 

bude vybaven především předměty z Jirousovy pozůstalosti. 

 Udržování dvora a zahrady v podobě divokého přírodního porostu s respektem k 

Jirousově lásce k přírodě, náletovým dřevinám, ptactvu a zvířatům ze sousedství. 

B. Pořádání vzpomínkových a kulturních akcí v duchu Jirousova odkazu 

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

totalitních režimů, dále hudební, literární, výtvarné apod. 

 Zajištění možnosti pronájmu prostor k pořádání vlastních menších soukromých, 

kulturních a vzdělávacích akcí. 

 Poskytování zázemí pro vzpomínkové akce.  

C. Vybudování zázemí pro zájemce o ubytování na komerčním i 
nekomerčním  základě 

 Zajištění a udržování základních energetických zdrojů. 

 Vybudování ubytovacích kapacit pro zájemce z řad přátel, sympatizantů, umělců, 

studentů nebo vědců, kteří mají zájem o nerušenou tvorbu, bádání nebo pouhý pobyt v 

místě inspirujícím původní přírodní krásou a neobyčejnou duchovní silou, a kteří jsou 

schopni řídit se základním pravidlem Magorova statku: Moje svoboda nejen 

respektuje, ale také umožňuje svobodu ostatních.  

D. Zvelebení prostoru dvora a zahrady za využití různých originálních 
nápadů 

 Postavení kamenné kaple, venkovních kamen, kamenného altánku, zemljanky apod. 



 
Činnost sdružení v roce 2012 

Začátky byly skutečně těžké, celý červenec jsem strávila na statku v marném shánění 

řemeslníků a při vyklízení nánosů starých novin a jiného harampádí. Pomáhat mi tam 

přijížděly Jana Bauerová a Alena Tesková. Společně s Janou jsme přebraly Jirousovu 

pozůstalost. V sednici u klavíru se na podlaze našlo - v celkovém objemu asi 5 banánových 

krabic - spousta rukopisů básní (většinou vydaných), originály různých petic, originály všech 

rozsudků, celá Jirousova korespondence z vězení, náčrty textů apod. Tato pozůstalost je v 

současné době majetkem samizdatové knihovny Libri prohibiti v Praze. Myslím, že toto 

rozhodnutí je správné, protože na statku listiny tohoto typu zůstat nemohou kvůli 

nevyhovujícím podmínkám. V budoucnu ale plánujeme pořídit kopie nebo nejdůležitější 

dokumenty zpřístupnit přímo v památníku v elektronické podobě.  

S Alenou Teskovou jsme během roku přestěhovaly všechnu další pozůstalost (nábytek, 

listiny, které zůstanou v památníku, a celou velkou knihovnu z Prahy) na bezpečné místo, aby 

se v budoucnu mohla stát součástí památníku.  

 

Srpen 2012 
Všechno začalo fungovat až na začátku srpna 2012, kdy se do sdružení začali hlásit první 

členové a posílat své příspěvky. Na statku jsme nechali sloužit mši za zemřelé, tedy za 

Magora a rodinu Chalupovu - původní majitele statku, také za Jaroslava Vrátného, který zde 

bydlel a zahynul při nehodě. Mši sloužil Ladislav Heryán. Musím říci, že od té doby se 

konečně začalo něco hýbat v tom smyslu, že jsme začali opravovat rozbité zdi apod. 

 

Pomocníci a brigády 
Nejdříve jsme všechno podnikali svépomocí, přijel například Luboš Krumphanzl a opravil 

některá poškozená místa ve zdi, znovu postavil celá léta vybouranou zeď v budoucím pokoji 

pro hosty. Pomáhal nám také Ladin Hejl. Velký dík patří Evě Tomkové, která stála u zrodu 

sdružení, sponzorovala vyčištění studny a jiné práce. Bez ní by žádné práce v začátku 

sdružení nebyly vůbec možné. Účastnila se zářijové brigády spolu s básníkem Vítem 

Kremličkou, ten na statku i nějaký čas bydlel, naštípal dříví na zimu, přivezl krásný dřevěný 

kříž a měl několik dobrých nápadů, jak sdružení pomoci. Velký dík patří také husitskému 

faráři Petru Cicálkovi, který je jedním z těch, kdo „šli náhodou kolem“ a delší dobu potom 

zůstali. Petr se účastnil brigády, pracoval na statku a mimo jiné vařil, což se zde velmi cení, 

neboť já toto umění nikterak neovládám. Díky Petrovi jsme získali jeden nezbytně důležitý 

předmět, o kterém ale nesmím veřejně mluvit. A poděkování patří i mé sestře Martě, která mi 

po celou dobu silně pomáhá s administrativou sdružení a dalšími záležitostmi, například mne 

často vozí do Vydří autem, což je celkem zásadní pro člověka, který auto nemá a řídit moc 

neumí. 

 

Velké poděkování patří Vladimíru Krulichovi, který zdarma vytvořil velmi zdařilou webovou 

prezentaci sdružení www.magoruv-statek.cz. Zde lze nalézt všechny informace o sdružení, 

aktuality, historii oprav, fotogalerie, stanovy a články z tisku týkající se činnosti sdružení.  

 

„Správce“ 
V létě jsme dlouho a bezúspěšně řešili vyčištění studny, nedařilo se sehnat žádnou firmu, a 

pokud už ano, zdála se nám příliš drahá. Vyčištění se podařilo až díky Jaroslavu Prokůpkovi z 

Prostředního Vydří, který také „šel kolem“ … a už tam v podstatě zůstal jako dobrovolný 

správce všech prací. Od září, kdy jsem musela odjet do Prahy kvůli státním zkouškám z 

filosofie, pan Prokůpek převzal organizaci celé práce, domlouvá řemeslníky, plánuje, co se 

http://www.magoruv-statek.cz/


bude dělat. Mohu se na něho v tomto zcela spolehnout a celé sdružení mu vlastně vděčí za to, 

že se za peníze, které získáváme od členů a sponzorů, pořád na statku pracuje.  

 

Díky panu Prokůpkovi a několika mladým mužům z vesnice, jako je například Vít Kiessling, 

byla opravena celá zeď v budoucí výstavní síni, postaveno znova okno a celá místnost byla 

připravena na opravu střechy. Vít také vyčistil a vyspároval starou kamennou studnu, takže ta 

už zase funguje. Přes zimu se pracovalo na opravě celé kanalizace, včetně odvodňovacího 

systému, který by měl odvádět vodu z celého dvora. Vykopala se přípojka vody ze studny, 

řeší se odvodňovací systém ve sklepě pod vejminkou. V celém statku byly udělány nové 

elektrické rozvody, šikovný elektrikář vymyslel pěkné osvětlení celého dvora, byly vyměněny 

rozvodové skříně atd. V současné době pracujeme na opravě koupelny, stará „koupelna“ byla 

vybagrována až na dno a do července se snažíme udělat novou. Ale to už patří do roku 2013... 

 

Skalákova síň 
Největším úspěchem roku 2012 byla oprava značně poškozené střechy nad hlavní budovou. S 

prací se začalo až v listopadu, kolem výročí Magorovy smrti. Střecha byla opravena zásluhou 

Miroslava Skalického, který sehnal a zaplatil řemeslníky. Dřevo dodal Zbyněk Burian. 

Vzniklo tak několik metrů nového krovu namísto starých uhnilých trámů. Střecha se uzavřela 

novým štítem, oplechovala, na celé budově jsou teď konečně dešťové svody. Prostor vzniklý 

pod střechou, se od té doby nazývá „Skalákova síň“ a bude snad časem sloužit jako 

reprezentativní prostor pro výstavy, promítání filmů a další menší kulturní akce, v současnosti 

slouží jako sklad materiálu.  

 

Pokoj pro hosty a památník 
Pokoj pro hosty je skoro hotový (na starost si ho vzal Jan Bauer a další moji přátelé ze Staré 

Říše), ale těžko můžeme čekat, že někdo bude na statku chtít bydlet, když se tam stále pracuje 

a koupelna není dokončena. Ale až bude hotová, pro členy sdružení se otevře možnost pobýt 

zde nějaký čas za dobrovolný poplatek, případně zdarma. K této možnosti budou vydány další 

informace v průběhu roku.  

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

hlavní budově, v sednici, kde má být památník, je značně poškozena, takže se bude muset 

kompletně vyměnit. To se v nejbližší době určitě nepodaří, jsou přednější věci. Ale každý jistě 

chápe, že oprava takového statku je záležitostí mnoha let.  

 

Výhled do budoucna 
Jak bylo řečeno, v současné době pracujeme na opravě koupelny a nových rozvodech vody. 

Na to jsme dostali od města Dačice mini-grant ve výši 10 000 Kč. Chtěli jsme žádat i o další 

granty, ale zatím se to nepodařilo, protože sdružení musí disponovat nějakým větším 

obnosem, zatím ale všechny peníze musíme investovat do oprav, které nesnesou odkladu. V 

listopadu 2012 nám byla povolena veřejná sbírka, která stále probíhá. Poděkování patří 

Jáchymu Topolovi, který se do veřejné sbírky akčním způsobem zapojil.  

 

Rozhodně se dá říci, že hlavní budova je zachráněna a nehrozí jí spadnutí ani žádné další větší 

poškození (pokud ovšem neuvažujeme fasádu, která stále je a ještě dlouho asi zůstane bez 

omítky). Stejně tak vejminek nehrozí spadnutím, ačkoli má mírně poškozené zdivo a jeden 

střešní trám, který bude nutné co nejdříve opravit. Problém je se stodolou, jejíž krov se trhá z 

obou stran a jejíž oprava byla odhadnuta na 100 000 Kč, což zatím k dispozici nemáme a je 

otázkou, zda vůbec stodolu opravovat (o tom se ale poradíme při návštěvě nebo hlasování).  

Bylo nám vyčítáno, že jsme prodali některé Jirousovy obrazy v aukci a ještě po lidech chceme 

peníze. K tomu jsem vydala prohlášení, které lze nalézt na internetu („Prohlášení Františky 



Jirousové o majetkových poměrech sdružení Magorův statek“). 100 000 Kč, které jsem já 

osobně z prodeje získala, byly všechny věnovány sdružení na opravy v roce 2013, 50 000 Kč 

bylo schováno jako záloha na budoucí žádosti o grant, 50 000 bylo použito na financování 

nutných prací konaných v roce 2013.  

V současné době máme na rok 2013 přislíbeny některé finanční zdroje, a máme i další plány, 

jak zajistit financování, ale to jsou všechno problémy roku 2013, o kterých se dozvíte až v 

příští výroční zprávě.   

 

Poděkování a zpráva pro členy a sponzory 
Mnohokrát děkujeme všem, kteří nám přispěli na opravy, členům i našim sponzorům. Prosím, 

posuďte sami, jestli má pro vás smysl nás nadále podporovat. Pokud budete chtít zůstat členy 

sdružení, pošlete, prosíme, členský příspěvek ve výši 250 Kč nebo 500 Kč (to záleží čistě na 

vaší úvaze a možnostech) na účet sdružení č. 254497555/0300, pokud ne, oznamte nám, že si 

nadále nepřejete být členy, ať vás můžeme vyškrtnout ze seznamu. Budeme vděčni také 

každému, kdo by rád naši činnost chtěl sponzorovat, byť symbolickou částkou.  

Důležité upozornění: Do zprávy pro příjemce uveďte prosím svoji emailovou 

adresu, případně adresu pro zasílání výtisků výročních zpráv. Pokud 

míníte svůj příspěvek jako příspěvek členský, stačí do zprávy napsat 

„2013“ a k tomu připojit email či adresu.  

 

V minulém roce se nám bohužel při poněkud hektické organizaci celého podniku nepodařilo 

sehnat kontakty na některé členy, případně jsme některým nestačili poděkovat. Pokud znáte 

někoho, kdo se podílel na opravách a nebyla mu doručena výroční zpráva, oznamte nám, 

prosíme, jeho email nebo adresu. Všem, na které jsme zapomněli s osobním poděkováním, se 

velmi omlouváme. 

Pokud znáte někoho z těchto lidí, na něž se nám nepodařilo sehnat kontakt, oznamte nám to, 

prosíme, abychom jim mohli dodatečně poslat výroční zprávu. (Někteří z nich si možná přáli 

zůstat v anonymitě, proto neuvádíme celé jméno, jen příjmení a datum zaslání příspěvku).  

 

Bažantová K. 19.11.2012 

Flosman V. 15.8.2012 

Joachimová E. 25.7.2012 

Klimeš V. 20.11.2012 

Knajzlová A. 7.1.2013 

Lánská K. 1.11.2012 

Lukšová J. 17.1.2013 

Machová M. 18.12.2012 

Melicharová D. 19.12.2012 

Novotný P. 6.8.2012 

Novotný B. 27.8.2012 

Roubalová V. 16.8.2012 

Routová P. 10.12.2012 

Sedlák M. 14.8.2012 

Starý S. 23.11.2012 

Stránský B. 25.9.2012 

Šebestík O. 31.7.2012 

Štorek L. 29.10.2012 

Vaněk J. 31.7.2012 

Vyhnanková M. 10.11.2012 

Žežula O. 16.10.2012 



 
Hospodaření sdružení Magorův statek v roce 2012 

 

Příjmy 
 

Členské příspěvky a příjmy z veřejné sbírky  53 368 Kč 

Vklad Františky Jirousové na účet sdružení    6 039 Kč  

Osobní dar Františce Jirousové  40 000 Kč 

 

Příjmy za rok 2012 celkem  99 407 Kč  
 

Výdaje 
 

Výdaje z účtu sdružení 

Režijní materiál a stavební materiál  11 592 Kč. 

Náklady na práci (živnostníci)  15 000 Kč. 

 

Výdaje z účtu sdružení celkem:  26 592 Kč. 

 

Výdaje z osobních zdrojů Františky Jirousové 

Výdaje na materiál a práci celkem  40 000 Kč 

 

Výdaje za rok 2012 celkem  66 592 Kč 

 

Zůstatek k 31.12.2012  32 815 Kč 


