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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.
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.
Počet členů
Sdružení mělo v prvním roce činnosti (2012) 118 členů, v roce 2013 obnovilo členství 28
členů. V tomto roce obnovili členství zatím 4 lidé. Domníváme se, že příčinou úbytků členů je
jednoduše fakt, že rekonstrukce statku je práce na mnoho let a většina lidí asi nevidí smysl
posílat pár stovek na něco takového. Někteří přispěli snad jen z jakéhosi prvotního nadšení,
další byli možná ovlivněni různými nepříznivými řečmi, které budou vždy mezi lidmi
kolovat.
Nicméně podle našeho názoru práce pokračují velmi dobře a není žádný důvod propadat
pesimismu. Když uvážíme, že za rok 2013 se podle účetnictví vybralo na příspěvcích a darech
kolem 66 000 Kč, tak to je naprosto vynikající! Takže smysl to má. Všem našim sponzorům
díky!

Tato výroční zpráva by měla sloužit za prvé k tomu, aby se bývalí členové mohli rozhodnout,
zda chtějí s námi pokračovat i v roce 2014 (a v první polovině roku 2015), nebo to nechat být.

Činnost sdružení v roce 2013
Vzhledem k tomu, že Františka byla od září 2013 do poloviny června 2014 na výzkumném
pobytu v zahraničí, financovaném Fulbrightovým stipendiem, stránky sdružení nebyly
aktualizovány. To ale neznamená, že se na statku nepokračovalo v rekonstrukcích. Zde
stručný seznam všeho, co už je hotovo:
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 kompletně celá elektroinstalace jak na hlavní budově, tak na vejmince, vše podle
současných norem EU. Po mnoha letech bez funkčního vodovodu byla ze studny pomocí
čerpadla přivedena voda do koupelny, takže tam teče studená i teplá. Kanalizace je také
kompletně zrekonstruovaná.
Nově vznikl pod celý 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.
Koupelna
Rekonstrukce staré koupelny (kdo pamatuje festivaly, tak ví, že byla opravdu děsivá), je
jedním z našich velkých úspěchů. V koupelně je nyní umyvadlo, sprchový kout a záchod.
Ještě se dokoupí pračka. Na rekonstrukci jsme dostali finanční příspěvek od města Dačice ve
výši 10 000 Kč. Kromě toho má koupelna i dveře, což není samozřejmostí, protože na tom
místě dveře nepamatujeme.
Střechy
Obě dvě střechy jsou opravené. Jednak na hlavní budově, což se udělalo už 2012, tak teď
nově na vejmince. Vejminka se opravovala na jaře 2014, několik poškozených trámů bylo
vyměněno, všechny latě jsou vyměněné a krov byl mírně prodloužen, aby nepršelo do štítů.
Opravení střechy při našich finančních poměrech samozřejmě neznamená, že tam jsou nové
tašky. Staré funkční bobrovky byly přeložené a zůstanou tam i nadále. Nikam neteče a vydrží
to takhle ještě hodně dlouho. Po obvodu obou střech jsou nové dešťové svody.
Drobnosti
Vstupní chodba před koupelnou byla vybagrována kvůli kanalizaci, teď je tam nový beton.
Stříška nad přední vstupní zdí a nad vraty je opravená.
Do sednice by měly být v nejbližší době hotové nové dveře. Nechali jsme vytrhnout ten starý
železný rám a teď je tam dřevěný.
Po celém dvoře je zarovnaný terén, takže už tam nikdo nemusí padat do jam či klopýtat o
nesmyslné hromady šutrů a země. Možná to někomu připadá jako násilný zásah do kouzla
dvora, nebo měl někdo padání do jam jako svého koníčka, ale věřte, že to vypadá i funguje

lépe tak, jak je to teď. A jedna jáma zůstala (a zůstane) v sednici, takže se dá v případě
naléhavé potřeby spadnout tam.
Tzv. „Skalákova síň“ je zatím používána jako sklad nářadí, ale má hotovou střechu a všechny
zdi a v budoucnu by mohla být např. krásnou výstavní síní, případně by mohla být podle
našeho přání používána k různým soukromým drobnějším akcím či oslavám.
Co zatím hotové není
Památník I.M.J.
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, ale každý jistě chápe, že oprava
takového statku je záležitostí mnoha let.
Stodola
Levá stodola hrozí stále spadnutím (pravá už dávno spadla) a peníze na opravu nebudou,
takže to zatím necháme být. Obyvatelé z Vydří navrhují nechat stodolu strhnout, prý je
nebezpečná. Nu, to možná ano, ale strhnout tak krásnou stavbu v žádném případě nechceme,
ledaže bychom k tomu byli donuceni okolnostmi.

Hospodaření sdružení Magorův statek v roce 2013
Příjmy
A: z podnikání
Úroky z bankovního účtu
B: nezvyšující základ daně
Členské příspěvky, dary a příjmy z veřejné sbírky
Vklad Františky Jirousové a rodiny na účet sdružení
Poskytnutí provozních půjček
Příjmy za rok 2013 celkem

1,54 Kč
66 356 Kč
59 000 Kč
85 931 Kč
211 289 Kč

Výdaje
A: na podnikání
Režijní materiál a stavební materiál
Stavební práce
Výdaje na provoz webu
Bankovní poplatky

117 099 Kč
29 075 Kč
720 Kč
641 Kč

B: nesnižující základ daně
Odpad
Vrácení provozních půjček

270 Kč
85 931 Kč

Výdaje za rok 2013 celkem

234 036 Kč

Hospodářský výsledek k 31.12.2013

-22 747,46 Kč

Poznámka k finančním zdrojům
V současnosti je na účtu sdružení 13 000 Kč, takže v mínusu nejsme a doufáme v lepší časy.
Všechny opravy a akce v roce 2014 platí Františka ze svého účtu, peníze na účtu sdružení
šetříme na dokončení pokoje pro hosty.
Více než dvě třetiny oprav v roce 2013 byly financovány ze zdrojů Františky Jirousové, něco
také z peněz Juliany Jirousové a Marty Veselé Jirousové. Nicméně Františka stále dělá
doktorát na FF UK, takže nemá práci na trvalý úvazek a veškeré peníze jí už došly.
Bohužel nemůžeme žádat o žádný větší grant, protože finanční prostředky na účtu sdružení
nestačí jako základ. Napadlo nás proto osobně oslovit různé sponzory, podnikatele apod.
Pokud byste věděli o někom, za kým by bylo možné přijet a představit mu ideu sdružení, dejte
nám, prosím, vědět.
Další možností je také pořádání veřejné sbírky formou dárcovských SMS. Na zařízení této
věci v současné době pracujeme. Tato forma by mohla být mnohem rychlejší a efektivnější,
než dosavadní způsob, nicméně pro její povolení je nutné, aby sdružení fungovalo nejméně
dva roky, což se naplnilo až v červenci tohoto roku. Pokud se nám podaří dárcovské SMS
zařídit, budeme o tom informovat na webových stránkách.

Otevíráme pokoj pro hosty
Od 1. září 2014 otevíráme pokoj pro hosty. V současnosti tam chybí lino (později snad budou
prkna) na podlaze, a musí se opravit dveře. Otevření pokoje přes zimu závisí na tom, zda se
nám podaří vybrat kolem 15 tisíc Kč na koupení pořádných kamen na dřevo. (Kamna tam teď
sice jsou, ale velmi „nepořádná“). Pokud se toto podaří, pokoj by mohl sloužit k ubytování
přes celý rok. Jestli kamna neseženeme, ubytování bude fungovat pouze v jarních a letních
měsících, případně na začátku podzimu.
Pokoj by měl sloužit k bezplatnému ubytování členů sdružení v délce od jednoho dne do
dvou týdnů, případně i déle. (Platit se bude pouze elektrika, případně dobrovolný příspěvek,
ale obecně by mělo být ubytování pro členy oficiálně stále bezplatné).
Podmínkou pro využívání pokoje je členství ve sdružení minimálně 3 roky. Právo na
využití pokoje mají také nejbližší příbuzní člena – manžel, manželka, děti, případně další
osoby, za které se člen zaručí. (Výjimky budou samozřejmě učiněny v případě našich
sponzorů nebo lidí, kteří zadarmo pro sdružení pracují.)
Zařízení
V pokoji budou 2 postele, psací stůl, prostorná skříň a knihovna, dále vařič a varná konev.
Pokoj bude zařízen převážně nábytkem z pozůstalosti Ivana Jirouse, bude tam police s
knihami z jeho pražského bytu a jeho básnické sbírky. V pokoji budou připravena čistá
prostěradla a povlaky, a místnost bude vždy před nastěhováním nového obyvatele pečlivě
uklizena. Koupelna se nachází hned vedle. Časem přibude malá kuchyňka namísto dnešní
komory.
Fungování

Fungovat by to mělo takto: Zájemce o ubytování zaplatí zálohu 1000 Kč na účet sdružení. Ta
mu bude vrácena po ukončení ubytování a předání pokoje ve stavu, v jakém ho přejímal.
Důvod je tento: Ve Vydří se většinu roku pohybují jen řemeslníci, pokud se tam zrovna
pracuje. Ve dnech, kdy by v pokoji někdo bydlel, by byl na statku samozřejmě naprostý klid.
Celé by to ale mělo fungovat jaksi samočinně. Nikdo z rodiny tam trvale bydlet nechce,
kromě několika týdnů o prázdninách. Františka si přeje, aby byl statek využíván lidmi, kteří
mají zájem o pár dnů nerušené samoty, případně o pořádání nějaké menší soukromé akce.
Musí zde být proto nějaká záruka, že ten, kdo bude v pokoji bydlet, tam nic nepoškodí a
pokud náhodou ano, bude mít sdružení k dispozici alespoň minimální částku na náhradu
škody.
Zároveň připravíme nějakou smlouvu, aby byly naprosto jasné podmínky ubytování.
Místo je sice uzavřené, takže člověk má pocit naprosté samoty, nicméně statek je přímo na
návsi a má také svého neoficiálního správce, který ve vesnici bydlí, takže statek je pořád
„neviditelně“ hlídán. Tím pádem lze místo považovat za bezpečné a chráněné před všemi, kdo
by snad přijížděli s nekalým úmyslem.
Přednost při ubytování
Jelikož se nejedná o klasické ubytování, netušíme, jaký bude zájem a jak to celé bude
probíhat. Pokud by se ale časem stalo, že by zájemců bylo více, než může pokoj pojmout,
přednost budou mít studenti, badatelé či umělci, kteří hledají klidné místo na práci (tvůrčí
práce všeho druhu, psaní diplomky nebo dizertace, psaní článku nebo knihy apod.). Případně
lidé, kteří si chtějí odpočinout na místě, kde je nikdo nebude rušit.
Pro větší akce (např. soustředění různých spolků, kulturní aktivity, oslavy narozenin apod.)
bychom v budoucnu chtěli vyčlenit jiný prostor.

Pro koho bude pokoj pro hosty?
(Předběžná verze zamýšleného článku Františky Jirousové o ideji sdružení a jeho prioritách.)
Nejde vůbec o to, aby se ve Vydří přesně kopírovalo něco, co tu bývalo za Magorova života.
Magorův statek nemá být žádný skanzen. Moje idea je vlastně tak trochu opakem toho, co zde
často bývalo – festivaly, pitky a chaos. Možná někdo namítne, že je to proti duchu Vydří.
Nemyslím si. Skutečný duch statku ve Vydří musí být teprve odhalen. Především mi připadá,
že je to duch nesmírně klidný, ale ne ve smyslu nudného klidu, nýbrž zcela speciálního
„naléhavého“ klidu, který se projevuje především jako jiné tempo času, občas téměř až jako
čas zastavený.
Ve Vydří je zcela jistě – a člověk to vnímá hlavně když je tam úplně sám – pomalejší čas než
jinde. Hlavním a jedinečným vkladem tohoto místa je zcela zvláštní „hmotný“ klid, který tam
někdy na dvoře doslova až vidím. Mojí ideou je tento klid zdůraznit, umožnit, aby ho zakusili
i jiní, a eliminovat všechen hlučný chaos a nepořádek, který s tímto místem má mnoho lidí
dosud spojeno.
V současném světě se možná právě klid může stát hodnotou, kterou bude stále obtížnější
někde vyhledat. Skutečný a jedinečný vklad tohoto místa je jakési hluboké soustředění

kreativní, klidné energie. Člověk tu není rozptylován, všechny „siločáry“ se jakoby stahují
sem do konkrétní lidské mysli, celý svět se zdá být k dispozici z jednoho jediného bodu
vlastního vědomí a přitom nenutí k hektické činnosti, ale spíše k uváženému promýšlení nové
formy.
Ta energie nepřichází v návalech, o nichž má člověk dojem, že je musí ihned zachytit, aby mu
nápad neutekl, naopak, všechno tu je k dispozici ve velké nahloučenosti a klidně to čeká na
novou formu a zhmotnění v nějakém díle. Pocit zastaveného času pochází právě z tohoto
dojmu. Myšlenky, slova, tvary, obrazy a tóny si sem nejspíš také přicházejí odpočinout. V
klidu se tady ve vzduchu převalují a hravě proplétají a je jich dost a dost (rozhodně nejvíc v
obrovské stodole, která byť poškozená, zatím stojí, přičemž druhá stodola, ve které se kdysi
konaly festivaly už spadla). Proto si myslím, že by zde bylo ideální místo na psaní diplomek,
dizertací, článků, knih, básní, místo pro focení, malování, kreslení, pořádání různých
badatelských soustředění apod.
Tvůrčí klid ale nespočívá v možnosti být na dovolené, kde se nemusíme o nic starat, naopak
se zdá, že dosti podstatně souvisí s uvědoměním si všech možných zdrojů, na kterých jsme
závislí a že je dokonce podporován možností či nutností vykonávat nějakou fyzickou práci.
Konkrétně je to nutnost každý den se postarat o všechny drobné životní potřeby, jejichž
uspokojení je zde mírně ztížené. V malé vesničce rozmístěné kolem dvou rybníků na návsi
například není obchod ani hospoda (ta je o pár kilometrů dál). Voda se zatím musí převařovat.
Tráva roste a potřebuje pokosit, dřevo se musí v zimě nařezat a zatopit s ním v kamnech.
Práce je tady stále dost a součástí pobytu by měla být právě možnost nějakou práci zde
vykonávat místo jednoduchého zaplacení nějaké finanční částky. Statek by měl fungovat
podle mé možná naivní představy jaksi samočinně – ten, kdo přijede, bude v mnohém závislý
na tom, v jakém stavu to zde zanechal ten před ním. Uvědomění si této závislosti na druhých
je také to, co zde od začátku při opravách zakouším, s čím se učím vyrovnávat a o čem
zjišťuji, že je to podmínka duševní zralosti.
Výsledná podoba statku by měla být kombinací bohaté minulosti tohoto místa od jeho prvních
majitelů (taktéž obětí komunistického režimu), přes Magora, jehož stopy zde budou pevně
vetknuté na každém kroku v podobě různých zvláštních předmětů či úkazů, které zde
shromáždil a zanechal, jeho knihovny, nábytku a osobních věcí, jeho jámy v zemi, ve které za
úplňku kdysi kopal poklad, a která zůstane zachována i v rekonstruované sednici – a moderní
současnosti, která se zatím ukazuje pouze v nové koupelně, ale v budoucnosti by se měla
projevit ve studovně s možností připojení na internet a databázi různých informačních zdrojů,
nebo v plánované zcela nové obytné části s dalším pokojem k ubytování. Fasáda by měla být
obnovena přesně taková, jaká bývala za vlastnictví rodiny Chalupových – tedy v podobě
esteticky hodnotné jihočeské zemědělské usedlosti.
Stejně tak dvůr a zahrada by měly kombinovat minulost a budoucnost tímto způsobem.
Náletové stromy, na které Magor nedal dopustit, byly zredukovány, aby neškodily stavení, ale
mají zde stále své pevné místo mezi několika stromy užitkovými a i v těch největších letních
vedrech vytvářejí příjemný stín a vonící chlad - oázu jasanů, javorů, rozložitých lísek, dvou
bohatě plodících ořechů a mnoha dalších druhů stromů. Četné druhy ptactva v nich hnízdí, na
dvůr přicházejí různá zvířata z vesnice, v noci zde poskakují žáby, zadní zahrada za stodolou
je plná lučních květin a otevřená do „nekonečné“ krajiny jihočeských polí a lesů. A police ve
vejmince po Magorovi je zase plná knih o houbách, které vášnivý mykolog shromáždil, takže
stačí vyjít zahradou do polí a za chvíli se ocitnout v lese, kde lze houby nasbírat. V blízkém

okolí je několik rybníků, lesy plné borůvek, ve vesnici velmi přátelští lidé a pár kilometrů na
všechny strany různé kulturní památky a zajímavé turistické trasy.
Zní to jako kdybych se kvůli „reklamě“ snažila vykreslit jakýsi fiktivní ráj na zemi, ale kdo
někdy měl možnost užít si několik klidných dnů na statku, slovu „ráj“ by se asi nijak výrazně
nebránil.

Výhled na 2. polovinu roku 2014
První víkend v srpnu (1 .- 3. 8.) budeme dělat ve spolupráci se sdružením Konopa omítku na
přední fasádě vejminky. Akce je naplánována jako kurz přírodního stavitelství, přihlásili se 4
zájemci, takže nás bude na práci dost a žádné další účastníky už nesháníme.
Výsledkem by mělo být obnovení vnější štítové fasády vejminky za pomoci přírodních
materiálů a v podobě, v jaké byla fasáda předtím, včetně drobných plastických ozdob.
Pokud by někdo měl zájem přijet se podívat, jak se pracuje s konopnou omítkou, nebo si
poslechnout přednášku, může přijet v pátek: (Bohužel na statku se v tyto dny nebude dát
přespat, všechny místnosti budou plné. Přespat bude možné ve stanu na zahradě. A žádné
pitky se pořádat nebudou, účastníci kurzu začínají brzo ráno pracovat).
Pátek 1.8, 20:30 večerní program
o promítání filmu ze stavebních dílen Stavíme s konopím: Konopná Odyssea (2011)
o přednáška Michala Rumana a Petra Hamšíka o stavění s konopím a životním prostředí
Se sdružením Konopa spolupracujeme poprvé a pokud se nám podaří sehnat finanční
prostředky, možná do konce roku uděláme další podobnou akci.
Více informací o sdružení Konopa na www.konopa.cz
Žádné další akce, kromě otevření pokoje pro hosty, do konce roku 2014 zatím neplánujeme,
protože musíme nejdříve „vymyslet“ nějaké další peníze.

Informace o konání valné hromady
Valná hromada, volba nového předsedy a výboru sdružení, se budou tentokrát konat na konci
srpna a to opět písemnou formou. Důvod je ten, že většina ze členů (pokud nějací budou) asi
nemají čas přijet v jeden určený den. Minulý rok jsme zkoušeli vyhradit jeden týden pro
členy, aby se přijeli do Vydří podívat, přijel ale jen jeden člověk. Naproti tomu se osvědčilo
hlasování pomocí emailů. Zdá se, že je to i podle zákona, pokud s tím všichni členové
sdružení souhlasí. Kdyby měl proti této formě kdokoli jakékoli námitky, pokusíme se s tím
něco udělat.
Počkejte tedy s hlasováním, až Františka rozešle v srpnu email.
O funkci předsedkyně má i tento rok zájem Františka, místopředsedkyní by chtěla zůstat
Marta a Daniel členem výboru. Pokud by kdokoli z vás měl zájem o některou z těchto funkcí,
ozvěte se na frantiska.j@centrum.cz a zařadíme vás do hlasování.

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.

Poděkování a zpráva pro členy a sponzory
Mnohokrát děkujeme všem, kteří nám přispěli na opravy, členům i našim sponzorům. Pokud
budete chtít zůstat členy sdružení, pošlete 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 chtěl naši činnost 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
„2014“ a k tomu připojit email či adresu.
Tento rok jsme měli 2 finanční kontroly, obě dopadly dobře, ale bylo nám nařízeno, že
musíme mít zvláštní sbírkový účet. Takže v nejbližší době sdružení založí nový účet, na který
se budou posílat členské příspěvky, starý účet zůstane čistě na příjmy z veřejné sbírky.
Nicméně budeme zatím všechny členské příspěvky vést jako dary do veřejné sbírky. Je to ale
jen formalita – každého, kdo pošle 250 nebo 500 Kč budeme považovat za člena. Až budeme
mít nový účet, oznámíme jeho číslo na stránkách a poprosíme, aby se členské příspěvky
posílaly na nový účet.

