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Hlavní cíl sdružení 

Občanské sdružení Magorův statek bylo založeno v červenci 2012. Jeho zakladateli jsou děti 
Ivana Martina Jirouse - Františka Jirousová, Marta Veselá Jirousová a Daniel Degtěv. 
 
Cílem sdružení je vybudování kulturního zázemí a 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, 
řečený Magor, 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 výhradně jako soukromý pozemek.  
 
Na ustavující schůzi sdružení byla první předsedkyní sdružení zvolena Mgr. Františka 
Jirousová a tuto funkci vykonává doposud. Místopředsedkyní je Mgr. Marta Veselá Jirousová, 
členem výboru Daniel Degtěv.  
 
V roce 2015 má sdružení 43 členů.  

mailto:frantiska.j@centrum.cz
http://www.magoruv-statek.cz/
http://www.facebook.com/MagoruvStatek
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Konkrétní cíle sdružení 

(Změny oproti minulému roku jsou vyznačeny žlutě) 
 

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 venkovský ráz usedlosti.  

 Vybudování památníku Ivana Martina Jirouse v hlavní místnosti statku - Založení 
Jirousovy knihovny a shromáždění informačních zdrojů o českém undergroundu a 
boji proti totalitnímu režimu; shromáždění předmětů, které by upomínaly na Jirousův 
způsob života a zachování charakteristických rysů místnosti (např. slavné jámy v 
zemi).  

 Zařízení zvláštního pokoje pro hosty, který bude vybaven především předměty z 
Jirousovy pozůstalosti a ubytování v něm bude poskytováno bezplatně. 

 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 a vzdělávací akce, zejména výjezdní semináře, 
přednášky a školení, dále akce literární, výtvarné, případně hudební. 

 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.  

 Oprava tzv. vejminky pro komerční účely; tedy aby se mohla pronajímat a financovala 
tak všechny energetické náklady statku.   

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

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

E. Místní rozvoj 

 Zásadou sdružení je poskytovat pracovní příležitosti především místním drobným 
živnostníkům a řemeslníkům. Práce jsou proto prováděny buď přímo obyvateli 
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Prostředního Vydří nebo řemeslníky z blízkého okolí, a stavební materiály se snažíme 
nakupovat výhradně v nejbližším okolí.   

 

Pokoj pro hosty je otevřen od října 2014 

Od října 2014 jsme otevřeli pokoj pro hosty, takže na statku konečně funguje něco, co by 
tam mělo zůstat už napořád a co se skutečně osvědčilo. Pokoj slouží k bezplatnému 
ubytování studentů, badatelů a umělců, kteří hledají klidné místo pro svoji práci v délce od 
jednoho dne do čtyř týdnů. Na ubytování mají dále nárok členové sdružení, kteří jsou členy 
nejméně tři roky. Právo na využití pokoje mají také nejbližší příbuzní člena – manžel, 
manželka, děti, případně další osoby, za které se člen zaručí. 
 
Od října 2014 využilo pokoj přibližně 15 lidí. Byl zde např. několikrát student filosofie z Prahy, 
o Vánocích slečna se psem, na jaře slečna s violoncellem, 2 studenti z Akademie výtvarných 
umění, předseda jedné neziskové organizace s rodinou (pokoj může sloužit i menší rodině) a 
nakonec jedna redaktorka s manželem. Z toho plyne: Manželé, partneři, děti, zvířata – to vše 
je v pokoji možno ubytovat, za předpokladu, že pokoj bude uveden do původního stavu.  
 
Praxe je velmi jednoduchá: Zájemce o ubytování kontaktuje Františku a pošle zálohu 1000 Kč 
na účet sdružení. Františka (která bydlí v Praze a do Vydří se téměř nedostane) zařídí, že 
neoficiální (možná už oficiální...) správce statku Jaroslav Prokůpek nechá na určeném místě 
klíče, v zimě zapne bojler, po odjezdu návštěvníka pokoj zkontroluje, vyzvedne klíče a dá 
zprávu Františce. Ta vrátí ubytovanému pouze 900 Kč, protože 100 Kč z každé zálohy je 
určeno jako spíše symbolická částka správci statku za jeho služby, bez nichž by nemohlo 
vůbec nic fungovat.  
 
Vybavení pokoje 
V pokoji jsou 2 postele, psací stůl, kamna na uhlí, prostorná skříň, 2 menší police a široký 
okenní parapet, na kterém se dá vařit. Dále je zde kabel pro připojení na internet, 
elektrický vařič a varná konev. Pokoj je zařízen převážně nábytkem z pozůstalosti Ivana 
Jirouse. V polici se nachází několik knih z Jirousova pražského bytu a postupně v ní budou 
shromážděny všechny jeho básnické sbírky. V pokoji jsou připravena čistá prostěradla a 
ručníky. Nutné je přivézt si vlastní spacák. Koupelna s teplou vodou, sprchou, pračkou a 
vytápěním pomocí roury od kamen, se nachází hned vedle. Časem přibude malá kuchyňka 
namísto dnešní komory. V dřevníku je uhlí a nařezané dřevo na topení. Místnost je uklízena 
vždy, když se Františce podaří utrhnout z práce a dostat se do Vydří, což je tak 4x za rok. Celý 
provoz je tedy směřován tak, aby se návštěvníci sami postarali o úklid, v zimě naštípali dřevo 
pro dalšího obyvatele atd.  
 
Výhody ubytování zdarma 
Na ubytování zdarma trváme, protože se to osvědčuje také finančně, byť se to na první 
pohled nezdá. Jednak je celý provoz pokoje včetně nákladů na uhlí atd. zcela bez problémů 
pokryt členskými příspěvky, jednak se občas stane, že nájemník nechce zálohu vrátit, nebo 
pošle jiný příspěvek, nebo na statku udělá spoustu užitečné práce.  
 
A na závěr ještě část z emailu, který napsal jeden z posledních návštěvníků statku:  
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„... za chvíli odjíždím z Vydří a jsem vám velice vděčný za tuto možnost. Byl to jak skvělý 
rodinný víkend, tak i velice tvůrčí prostředí pro psaní. Napsal jsem dva články, jednu pohádku 
a rozepsal závěrečnou zprávu z projektu. Taky jsem toho docela dost přečetl, z toho co jsem si 
přivezl, ale i z místní knihovny. Je tady opravdu nádherně, uvnitř i venku, dovedl bych si tady 
představit být i daleko déle, snad mi to vyjde příští rok.  
Dneska jsme dělali s J. Prokůpkem dřevo, všechno co bylo před domem je pořezané a 
vyskládané, začal jsem přenášet dopředu i klacky z boční strany domu, ale nestihl jsem to už 
dodělat, pár kousků tam ještě zbylo.  
Do kroniky jsem zápis udělal. Moc vám přeju, aby tahle skvělá myšlenka na využívání statku 
fungovala dál a aby se statek dál rozvíjel, doufám, že k tomu budu moct přispět.”  
 
 

Přehled práce od července 2014 do června 2015 

Červenec 2014 

Poslední týden v červenci se konaly přípravy na tzv. „konopnou dílnu“. V pokoji pro hosty 
byly díky Honzovi Bauerovi ze Staré Říše dokončeny izolace. A nakonec tam byla zavedená 
elektrika. Františka pak pokoj vybílila vápnem (zčásti, zbytek nechala dodělat, ono to není jen 
tak..).  

Srpen 

Konopná stavební dílna 1.8. – 3.8. 

První víkend v srpnu jsme ve spolupráci o. s. Konopa (www.konopa.cz) pořádali tzv. 
Konopnou stavební dílnu, jejímž cílem bylo omítnout jednu z fasád statku (tzv. vejminku) s 
využitím tzv. konopného betonu, což je izolační, paropropustný materiál. (www.konopny-
beton.cz). Cílem stavebních dílen pořádaných sdružením Konopa je seznámení se s 
rozmanitými praktikami stavebního využití konopí.  
 
Pracovali jsme všichni společně na izolačním omítání štítové stěny vejminky a střídali se u 
jednotlivých prací (míchání malty, nahazování), aby se to každý naučil. Lešení předtím 
nachystal J. Prokůpek. Měli jsme také lektora, který nám vysvětlil zacházení s nezvyklým, ale 
velmi příjemným materiálem. Namíchaná malta se totiž nahazuje na stěnu pomocí rukou. 
Nejdříve jsme zeď důkladně oškrábali, pak jeden den nahazovali první vrstvu, další den 
druhou.  
 
Jeden večer se konala přednáška Michala Rumana ze sdružení Konopa a Petra Hamšíka (náš 
lektor) o různých možnostech využití technického konopí, které se účastnili také někteří 
obyvatelé Prostředního Vydří.  Další večer mluvil o konopném stavitelství Patrik Majringer 
(účastník dílny a poradce přes materiály). Hlavní organizátorkou celé akce a další lektorkou 
byla Iveta Marková, která tam pak také s Františkou zůstala a pomáhala jí dodělat fasádu, 
když se úplně nestihl časový plán a všichni jinak odjeli. O jídlo pro všechny účastníky se víc 
než vzorně staraly Marta Veselá Jirousová a Marie Křížová. Nakonec, když odjela Iveta, 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.konopa.cz%2F&h=6AQHRiMZH&s=1
http://www.konopny-beton.cz/
http://www.konopny-beton.cz/
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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.666945306729469.1073741831.3127289221
51111&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 
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 
Plocha omítky byla 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 (Čerták) 13,5 pytle á 30 kg, tj. 405 kg, 
- Cement CEM 32,5; Tradical, hydraulické vápno - cca 130 kg,  

Další činnost v srpnu 

V pokoji pro hosty bylo položené lino, zasazeny dveře do pantů a pokoj byl vybaven 
nábytkem. Tím pádem byl připravený na užívání. 
Františka si 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, kterou si vzal na starost J. Prokůpek. Vejminka má tedy hotovou jak přední fasádu, 
tak zeď, která k ní patří.  

Září 

Na statek byl zaveden internet, službu poskytuje Dačická společnost D1net. Připojení stojí 
měsíčně 250 kč a je placeno z účtu sdružení. Slouží všem návštěvníkům pokoje pro hosty.   
Na konci září bylo přes Facebook oznámeno otevření pokoje a začali se hlásit první zájemci.  

Říjen 

Pan Prokůpek ohradil celý pozemek a z levného dřeva nechal vyrobit bytelný dřevěný plot 
navazující na zbytek spadlých zdí stodoly. Plotem se zahradila vzadu stodola, takže skoro celý 
pozemek je teď uzavřený, chybí jen opravit pravou branku u vejminky.   

Zima 

Pokoj pro hosty měl každý měsíc obyvatele, takže se také poměrně často topilo v kamnech.    

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.666945306729469.1073741831.312728922151111&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.666945306729469.1073741831.312728922151111&type=3
http://www.magoruv-statek.cz/cz/fotogalerie
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Jaro 2015 

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. 
Vůbec dřeva je teď na dvoře tolik (hlavně ze starých krovů), že se zimy bát opravdu 
nemusíme. Náklady na zimní vytápění jsou při dosavadním provozu pokoje velmi nízké, 
vychází to asi tak 1500 za rok. (Jednou za 2 roky se koupí uhlí za 3 tisíce).  

Duben 2015 
Františka vyklidila z půdy vejminky všechnu suť, která tam zůstala po opravě střechy, zevnitř 
odnesla všechny věci a nechala odnést nábytek, aby se mohlo začít uvnitř s opravami.  

Červen 
Začalo se s opravami zdí a omítek ve vejmince.  
 

Propagační akce  

V říjnu 2014 byla Františka pozvána, aby řekla něco o opravách statku na odborném semináři  
Proměny historické architektury venkova v rámci cyklu “Omnium 2014 – Kulturní dědictví 
dnes?”, který se konal v Broumově.  

Návštěvy 

Na statku byly také 2 zájezdy.  

 Magda Ziková přivedla asi 30 studentů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, 
účastnících se tzv. Letní školy lingvistiky v Dačicích.  

 Stanislav Pitaš za Šonova přijel 15. 5. se dvěma třídami gymnázia. 
 
 

Plány do budoucna 

(To už je v psáno v první osobě). Všechno pořád trochu vázne, protože stále ještě nemám 
hotový doktorát. Psaní dizertace zabere hodně času, ale do konce tohoto roku by to mělo 
být hotovo, snad... Pak bych se chtěla Vydří věnovat mnohem víc, tedy nakolik mi dovolí 
práce v Praze. A vypadá to, že se začíná rýsovat několik zajímavých možností využití celého 
prostoru. 

Vejminka a komerční ubytování 

Máme v plánu rozdělit pozemek na dva a udělat z vejminky a zahrádky u ní samostatný 
prostor, který by se pronajímal a z toho by byl hrazen nejen provoz celého statku, ale 
postupně by se začalo šetřit na různé drobnější opravy, např. vytvoření malé kuchyňky vedle 
pokoje pro hosty. 
 
Rozdělení pozemku na 2 nebude téměř poznat, protože část, která by tvořila poměrně 
velkou zahradu vejminky, není teď nijak využívána (návštěvníci statku často ani neví, že patří 
k pozemku). Celý veliký dvůr se stromy by zůstal jako pozemek u hlavní budovy, jen by se 
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objevil nový plot. Pokoj pro hosty by fungoval pořád stejně, na statku by se mohly dělat 
jakékoli akce, pobyt nájemníků by to nijak nerušilo. Vejminka by měla zcela samostatný 
vchod jak z návsi, tak z předzahrádky.  
 
Plánované práce 
Vejminka má teď nový krov, komín, svody, přední fasádu, takže náklady na dokončení opravy 
by neměly být nijak extrémní. Je třeba ještě udělat vnitřní omítky, protože tam už padají 
cihly. Udělat dřevěnou podlahu, dosud tam byla jen betonová, nikdy tam vlastně pořádná 
podlaha nebyla. Strop je starý, dřevěný, krásný a je z větší části v pořádku, je potřeba 
vyměnit jen pár prken. Také bude nutné ho seshora z půdy nějak jednoduše zaizolovat. Stěny 
jsou tak silné, že izolaci vůbec nepotřebují a přední fasáda z konopné omítky má výborné 
izolační vlastnosti.  
Dveře jsou příšerné, bude třeba je vyměnit a vůbec celý vchod rozšířit. Okna je třeba vyměnit 
za nové (výhradně dřevěné!). V chodbičce k vejmince by byla malá koupelna se vším 
potřebným a úložné prostory. Chodba je v děsném stavu, vlastně tam nic není, jen udusaná 
hlína, žádné dveře, příšerně křivá zeď a omlácená omítka. Ze studny je tam už přivedena 
voda, takže na dvoře by se už nic kopat nemuselo. V samotné místnosti ve vejmince bude 
také malá kuchyňka. 
 
Prosba: Na tento podnik nelze žádat o žádný grant, Františka (tedy až dopíše dizertaci), 
začne objíždět různé možné sponzory, ale to bude až po Novém roce. Sama žádné úspory 
nemá, pracuje celé roky na DPP a nemá nárok ani na dovolenou, vydělá si pouze na nájem, 
knihy a občas i na jídlo, nic z toho ale neušetří. A všechno, co se dalo prodat, už bylo prodáno 
(např. pozůstalost nebo obrazy), tedy žádné další zdroje financí už nelze očekávat. Pokud víte 
o někom, kdo by měl zájem rekonstrukci sponzorovat, nebo na to nějak přispět, dejte, 
prosím, vědět.   
Na účtu máme teď kolem 35 tisíc, potřebná částka je kolem 100 tisíc, víc patrně ne.  
 
Proč to dělat? 
Vejminka je tak krásný, útulný prostor a s tou zahrádkou plnou stromů by o pobyt zde mohl 
být velký zájem. Vejminka vypadá se svojí konopnou fasádou velmi „alternativně“, je zároveň 
prostorná a i po rekonstrukci by působila příjemným starobylým dojmem. Na poměrně velké 
zahradě k ní přilehlé by se nic nekácelo, jen by se stromy upravily. Teď jsou tam 3 lísky, velký 
ořech, veliká stará jabloň, červený jeřáb, strom obsypaný jakýmisi žlutými „špendlíky“, 4 
vysoké nádherně šumící jasany. Je to jako zelené moře, i v těch největších vedrech je tam 
blahodárný stín. Vzadu by se mohl také postavit altánek. Přitom je tam i větší část, kde téměř 
po celý den svítí slunce, takže žádný temný kout to není.  
 
Finanční a jiné výhody: Díky příjmům z ubytování by se mohlo zřídit jedno drobné pracovní 
místo, konkrétně jakási pokojská, která by vždy po pobytu návštěvníka uklidila, vyprala atd. 
Už mám i domluveno, kdo by to byl (spolehlivá osoba z Prostředního Vydří). Všechny ostatní 
příjmy by šly na účet sdružení, dokud by se nesplatilo vše, co bylo do rekonstrukce 
investováno z členských příspěvků. Pak by třetina z příjmů šla Františce, aby z toho všeho 
také něco finančně měla, a zbytek na účet sdružení. Za předpokladu, že vejminka bude 
obsazená 3 týdny v měsíci a cena za jednu noc bude minimální, např. 300 Kč, tak měsíčně by 
to vydělalo 6300, což je výborné! Naprosto veškeré náklady statku by se tím pokryly a mohlo 
by se začít šetřit na opravy a vlastně je ihned provádět.  
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Fundraiser 

Další možností, jak začít shánět peníze, je vytvořit pracovní místo tzv. fundraisera. To by 
možná bylo vůbec nejlepší řešení, protože já umím celkem dobře psát, ale nemám téměř 
žádné schopnosti, jak někoho přesvědčit v osobním rozhovoru. Spíše se obávám, že kdybych 
sama objížděla různé lidi nebo firmy a žádala je o peníze, poškodilo by to trvale pověst 
sdružení. Takový fundraiser je dobrá věc, protože si na sebe musí také sám vydělat, tzn. 
dostával by určité procento z částky, kterou by sehnal. Takže to asi zkusíme nejdřív touto 
cestou.  

Letní filosofická škola 

V červnu jsem byla pozvána přednášet na Letní filosofické škole v Dubu na Moravě. Je to akce 
s dlouholetou tradicí, pořádaná v současné době studenty z Olomouce. Mají určité provozní 
problémy na faře v Dubu, tak jsme se domluvili, že začneme přemýšlet o budoucím přesunu 
celé akce do Vydří. Z krátkého textu na stránkách LFŠ je zřejmé, že idea této činnosti zapadá 
do disidentské historie statku a zároveň vyhovuje mému požadavku na „klidné“ akce spíše 
kulturně-filosofického rázu, zaměřené na rozvíjení tolerance a dialogu různých názorových 
skupin, nikoli už větší akce hudební a undergroundové (ty undergroundové se totiž velmi 
úspěšně přesunuly na mlýn ke Skalákovi).   
 
Letní filosofická škola plynule navázala na bytové semináře tzv. podzemní univerzity, které 
byly po sametové revoluci "legalizovány". Její jedinečnost nejen v českém, ale i ve 
středoevropském prostředí, spočívá ve skutečnosti, že si především zásluhou jejího 
zakladatele doc. Karla Flosse uchovala všechny podstatné rysy tohoto mimořádného podniku: 
důraz na mezináboženskou a mezikulturní toleranci; principiální otevřenost vůči všem 
myšlenkovým a světonázorovým směrům; silný důraz na mezilidský kontakt mezi všemi 
účastníky, studenty i přednášejícími, kteří spolu po dobu trvání LFŠ pobývají a tvoří jedno 
společenství. 
 
Strukturní skladba Letní filosofické školy je dimenzována tak, aby se zde v tvůrčím 
dialogu setkávali lidé různého vědeckého zaměření (filosofové, přírodovědci a matematikové 
usilující o filosofickou reflexi vědy, religionisté, kulturní antropologové, političtí myslitelé, 
kunhistorici aj.), ateisté a věřící různých vyznání (na LFŠ mimo jiné přednášeli představitelé 
katolických, protestantských, pravoslavných církví, islámu i judaismu, a různých kulturních 
tradic). 
 
Více zde: http://letnifilosofickaskola.webnode.cz/o-nas/ 

Spolek Narativ 

Jedním z návštěvníků statku byl Pavel Nepustil, předseda občanského sdružení Narativ, 
zaměřeného hlavně na šíření a výuku nových terapeutických směrů. Na svém webu 
(http://www.narativ.cz/cs/o-nas) se skupina představuje takto: 
 
Narativ je vztahová či sociální platforma se záměrem šírit postmoderní praxi v České 
republice a na Slovensku. Slovo Narativ vám může připomínat narativní terapii, ale 
odkazujeme tím spíše na vyprávění příběhů vůbec, které je zásadní pro všechny přístupy, 
které zahrnujeme do postmoderní rodiny. Zabýváme se různými aktivitami, které jsou 

http://letnifilosofickaskola.webnode.cz/o-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fletnifilosofickaskola.webnode.cz%2Fo-nas%2F
http://www.narativ.cz/cs/o-nas
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všechny spojené s postmoderními přístupy k terapii, vzdělávání a dalším praxím.  Snažíme se 
vytvářet horizontální, neformální a mimoinstitucionální dialogické prostory - setkáváme se 
tak mezi sebou, s kolegy ze sociálně zaměřených praxí,  účastníky našich vzdělávacích akcí, 
programů a workshopů, s našimi klienty, nebo s autory knih, které překládáme. 
 
Narativ pořádá dvousemestrální kurz „Možnosti dialogu – certifikované vzdělávání 
v kolaborativní praxi“ pro různé pomáhající profese, jehož součástí jsou také výjezdové 
semináře. Právě tyto semináře by se v budoucnu mohly konat na Magorově statku.   
 
Obojí typ spolupráce předpokládá, že by na statku existovala přednášková místnost. To by 
byla jednak tzv. “Skalákova síň”, která má hotovou střechu a opravené zdi, ale jinak by je tam 
ještě hodně práce. Dalším krásným prostorem pro přednášky by byla současná sednice, ze 
které je nyní sklad a ve které by v budoucnu měl být také památník I. M. Jirouse. Další 
nutností by bylo postavení nějakého ubytovacího prostoru, kam by se vešli přednášející, 
případně studenti (ti ale můžou bydlet na půdě nebo ve stanu na zahradě).  Do plánování a 
realizace všech těchto nápadů se můžeme pustit, až budu mít hotový doktorát (nebo až s tím 
prostě nějak skončím), protože bude třeba žádat o nějaký větší grant a tomu je třeba 
věnovat hodně času.  
 
 

Nutná reforma podoby sdružení 

Budeme muset nějak změnit současnou podobu členství. Jednak kvůli novele občanského 
zákoníku, jednak kvůli problémům, které vznikají z toho, že nejsme schopni se pořádně sejít 
na valné hromadě. Tato záležitost je ale vnitřním problémem sdružení a budu ji řešit se 
všemi členy pomocí emailů.  
 
V minulých letech jsme „setkávání“ řešili tak, že členové hlasovali po emailu, což byla platná 
forma vyjádření svého názoru. Zatím jsem nezjistila, jestli něco takového bude možné i podle 
nového zákoníku. Pokud ne, budeme muset najít nové řešení.  
 
Jedno z možných je založit něco jako Klub přátel Magorova statku (takhle by se to 
nejmenovalo, je to jen pro představu). Formálních členů sdružení by od příštího roku byl jen 
minimální počet, tedy my tři děti, Františka, Marta a Daniel a pak maximálně 2 další lidé. Tím 
by se nesmírně zjednodušil problém s valnou hromadou. Přitom práva a povinnosti 
ostatních, tedy neformálních “členů”, „přátel sdružení“ nebo nejlépe asi čestných členů, by 
zůstaly naprosto stejné jako dosud. Platily by se členské příspěvky, členové by měli možnost 
hlasovat o výboru (bylo by to chápáno jako poradní hlas) a o dalších záležitostech. Měli by 
možnost využívat pokoj pro hosty jako předtím. Jediné co by odpadlo, by byl ten podpis na 
listně z Valné hromady, v našem případě povinnost shromažďovat „hlasovací emaily“, 
počítání hlasů, tisk emailů pro kontakt s úřady atd.  
 
Vše proberu s členy osobně, tedy pomocí emailu, kde všechno znova vysvětlím. Toto bylo jen 
informační předběžné sdělení. 
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Souhrn postupu rekonstrukce statku od založení 

sdružení v roce 2012 

(Podobný přehled byl už v minulé výroční zprávě. Tento je zkopírovaný z minulé zprávy a 
doplněný o další údaje, nic moc nového tam nenajdete, je to určené hlavně pro celkový 

přehled a také pro lidi, kteří nejsou členy sdružení, ale dostali výroční zprávu. Hlavní změny 
jsou zvýrazněné 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 
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 
dokumentu) a fyzicky v archivu knihovny. V budoucnu plánujeme nejzajímavější dokumenty 
zpřístupnit také v památníku na statku v digitalizované podobě.   
 
Pozůstalost na statku vytřídila a v Libri Prohibiti zpracovala Jana Bauerová. 
 
Pokoj pro hosty 
Pro první návštěvníky byl pokoj otevřen v říjnu 2014.  
Nachází se v hlavní budově v místnosti, která byla od roku 1997 neobyvatelná, protože zeď 
pod oknem byla rozkopaná a otevřena do zahrady. Nyní jsou stěny zaizolované, je zde nové 
okno i část zdi, nová podlaha, elektrika, pokoj je vybílen vápnem a vybaven nábytkem 
převážně z Jirousovy pozůstalosti. V pokoji jsou 2 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. V pokoji je vařič a internet.  
 
Elektrika, vodovod, kanalizace, odvodnění 
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. 
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 ze členských 
příspěvků a sponzorských darů. Některé z prací byly provedeny také formou dobrovolnických 
brigád. (Dík v tomto ohledu patří Evě Tomkové, Petrovi Cicálkovi, Lubošovi Krumphanzlovi, 
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Aleně Teskové, Honzovi Bauerovi a jeho přátelům ze Staré Říše, a v neposlední řadě mládeži 
z Prostředního Vydří).  
 
Střechy 
Obě dvě střechy jsou 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.  
 
Opravení střechy při našich finančních poměrech neznamená, že tam jsou nové tašky. Staré 
funkční bobrovky byly přeložené a zůstanou tam i nadále, důležité je, že už nikam nezatéká a 
staré tašky ještě nějaký čas vydrží.  
 
Dešťové svody 
Na jaře 2014 byly jak na hlavní budově tak na vejmince dokončena instalace dešťových 
svodů.  
 
Koupelna 
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 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.   
 
Přední fasáda vejminky 
V srpnu 2014 jsme ve spolupráci s o.s. Konopa pořádali stavební dílnu, jejímž účelem byla 
oprava omítky na jedné z předních fasád statku (tzv. vejmince) za využití tzv. konopného 
betonu (izolační paropropustné směsi konopného pazdeří, písku, vápna a cementu). 
Výsledkem je moderní netradiční fasáda, na které byly obnoveny také staré reliéfy, a která 
vznikala metodou společné „ruční práce“ (materiál se nahazuje ručně). V budoucnu bychom 
chtěli opravit také většinu zbylých omítek za využití materiálů z technického konopí.   
 
Vnitřní prostory vejminky 
Vejminka nebyla uvnitř nikdy opravovaná (kromě dřevěného stropu), takže tam v posledních 
letech už padaly cihly ze zdi. Na zemi byl vždy jen beton, který se značně drolil. Na jaře 2014 
byl vnitřní prostor kompletně vyklizen (včetně letitého nánosu na půdě) a v současnosti se 
v něm dělá nová omítka i podlaha. Starý dřevěný strop bude ponechán. Bude tam také 
přivedena voda ze studny a časem plánujeme vedle i malou koupelnu. 
 
Vejminka bude sloužit jako pokoj pro hosty č. 2, letní chalupa rodiny Jirousových a Veselých, 
a přes rok nejlépe jako samostatný prostor určený k pronájmu. Výtěžek z nájmu půjde na 
účet sdružení, dokud nebude splacena celá částka z účtu, za který se ve vejmince opravovalo. 
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Drobnosti 
Vstupní chodba hlavní budovy před koupelnou byla vybagrována kvůli kanalizaci, teď je zde 
nový beton. 
 
Ohrazení pozemku a dvůr 
Kamenná zeď vpravo od vejminky je opravená, v současné době se spravuje branka do 
zahrádky u vejminky. Celý dvůr je ohrazen vpředu i vzadu, vrata jsou spravená, vzadu ve 
spadlé stodole je nová dřevěná stěna. (Takže se tam už nedá vlézt a krást, jak bývalo zvykem. 
Statek byl už tolikrát vykradený, že je zázrak, že tam ještě něco zůstalo.) 
 
Stříška nad přední vstupní zdí a nad vraty je opravená. Po celém dvoře je zarovnaný terén.   
 
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.  
 

Co zatím není ani začaté 
Památník I.M.J. ve „velké sednici“ hlavní budovy 
Všechny věci určené do budoucího památníku jsou už shromážděny. Bohužel podlaha v 
hlavní budově, v sednici, kde má být památník, je značně poškozena (prožraná 
dřevomorkou), takže se bude muset kompletně vyměnit. Poškozený se zdá být i strop (na 
půdu jeden rok zatékalo, strop se propadá). Na tyto opravy se pokusíme v roce 2016 získat 
nějaký větší grant, například z EU.  
 
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.   
 
Okna a dveře 
Ty necháváme až naposled. Okna budou muset být dřevěná, v žádném případě ne plastová. 
Většina současných dřevěných oken je poškozených, ale nějaký čas ještě vydrží. Některé 
okenní rámy chybí. 
Dveře do sednice byly v roce 2012 odvezeny na opravu a dosud jsou v opravě...  
Budou muset být pořízeny nové vchodové dveře jak do vejminky tak do hlavní budovy.  
 

Básně I. M. J.  

Často když jsem ve Vydří, tak v noci vezmu Magorovu summu a čtu, nemůžu se od toho 
někdy odtrhnout. Jak se prodlužuje čas od tátovy smrti, stále znovu zjišťuju, že jeho básně 
nevybledávají, naopak pro mě stále více a jasněji vystupuje jejich kvalita a síla, zcela 
nezávislá na tom, kým táta byl a jak žil. Některé jeho texty jsou dostatečně silné, aby 
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nakonec přežily i všechny vzpomínky na Magora a to je, zdá se, podstatou skutečného 
umění.  
 
Do každé výroční zprávy budu proto opisovat 3 jeho básně a to ze dvou důvodů: Jednak si 
myslím, že kromě Labutích písní, málokdo jeho básně zná. Jednak nám ve výroční zprávě 
naprosto chybí jakási kulturně-poetická stránka, tak se to tím aspoň spraví. Zde jsou tedy tři 
básně, které patří k mým nejoblíbenějším: (Příště to udělám tak, že nechám vybrat někoho 
jiného).   
 
* 
Jestli mě necháš umřít dřív 
polož mě k tomu dovnitř osení 
nad kterým slunce stojí v zenitu 
A komín starý cihelny 
prosímtě vedle postav mi 
aby stín v horku na mne pad 
A čápi na tom komíně 
aby klapali zobáky 
A někdo kdo by kolem šel 
letmým pohlazením se dotk okraje toho osení 
 
(Ze sbírky Magorovo borágo, 1981) 
 
* 
Chtěl jsem si dát ještě pivo 
s někým 
ohlédl jsem se od psacího stroje a zjistil jsem, 
že jsem tak sám, 
jako bych osaměl 
 
Miláčkové moji ptáci, 
přileťte mi na ramena, 
usaďte se na klávesách stroje, 
těm, kde se usadíte, 
opatrně budu se vyhýbat 
 
Přileťte, miláčkové, ptáci! 
S lidmi už nemůžu, vy to víte, 
přileťte, zpomalím 
tlukot svých prstů 
na klávesy, 
zpomalím frekvenci úderů, 
zpomalím rychlý tep svého srdce, 
svoji maniakálnost ztlumím, miláčkové moji, ptáci 
 
(Ze sbírky Magorovi ptáci, 1987) 
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* 
V. B. a jeho Marii 
 
Moje žena odešla spát, 
než šla spát,  
zeptal jsem se jí, 
jestli mi to má za zlý, jakej jsem, 
sed jsem k psacímu stroji a  
začal psát tohle blús nebo jak se to jmenuje a 
chtěl jsem napsat, co sem se zeptal svojí 
ženy než mne opustila mezi dveřma, 
a začal jsem psát a rozpomínal jsem se 
a musel jsem jít ke dveřím koupelny 
k prosklenejm dveřím 
a zeptat se svojí ženy 
zaťukat a ona otevřela co chceš  
prosimtě 
píšu blues Vráťovi a mám to tak vylízaný 
že si nepamatuju na poslední otázku co jsem ti řek 
a ona mi řekla ptal ses 
máš mi něco za zlý 
řekla jsem ti nemám 
 
Bože můj ve své slávě ověnčený všemi prapory a korouhvemi 
zahalený všemi purpurovými plášti 
proč mi neumožníš psát jako Ch. Bukowski? 
Proč jsi mne obdařil jenom tím, abych byl sviňák? 
Proč jsi mne nadal jenom tím, abych byl hajzl? 
Proč jsi mi dal talent tak mizerný, abych skrze 
skrze světlo dveří koupelny 
zeptal se svojí ženy 
co jsem ti řek 
a ona za zlý 
nic ti nemám 
 
(Ze sbírky Magorovi ptáci, 1987)
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Hospodaření sdružení Magorův statek v roce 2014 

 
 

Příjmy 
 
A: z podnikání 

Úroky z bankovního účtu 1,38 Kč 
CELKEM 1,38 Kč 
 

 
B: nezvyšující základ daně 

Členské příspěvky, dary a příjmy z veřejné sbírky    42 750 Kč 
Vklad Františky Jirousové na účet sdružení 33 000 Kč 
Poskytnutí provozních půjček 8 381 Kč 
CELKEM 84 131 Kč 
 
Příjmy za rok 2014 celkem  84 132,38 Kč  

 
 
 

Výdaje 
A: na podnikání 

Režijní materiál a stavební materiál  50 131 Kč 
Stavební práce  11 473 Kč 
Vybavení interiéru 3 728 Kč 
Internet a web 1 709 Kč 
Elektrická energie 2 400 Kč 
Bankovní poplatky 594 Kč 
CELKEM 70 035 KČ 
 

B: nesnižující základ daně  
Vrácení provozních půjček 8 381 Kč 
CELKEM 8 381 Kč 
 
Výdaje za rok 2014 celkem  78 416 Kč 

 
 
 
Příjmy – výdaje na podnikání k 31.12.2014 - 70 033,62 Kč 
 
Příjmy – výdaje celkem k 31.12.2014 5 716,38 Kč 
 


