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8. výroční zpráva spolku 
Statek uProstřed 

2019 
 

Spolek Statek uProstřed (do října 2019 fungující pod názvem Magorův statek) byl 
založen 22. 7. 2012. Cílem spolku je rekonstrukce a udržování statku v Prostředním 
Vydří č. 4 takovým způsobem, aby mohl sloužit především jako zázemí pro tvůrčí a 

badatelskou práci v oblasti umění, věd a kultury, protože možnost soustředěné 
činnosti nebo jen prostého zastavení se bez rušivých vnějších vlivů považujeme za 

největší hodnotu, kterou toto místo nabízí. 

 

 
 
 
 

Výroční zprávu napsala předsedkyně spolku Mgr. Františka Jirousová, Ph.D. 
frantiska.j@centrum.cz,  www.magoruv-statek.cz, 

www.facebook.com/MagoruvStatek 
Číslo účtu: 254497555/0300, IČO: 22606271 
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Úvodní dopis a členství 2020 
 

Milí členové a příznivci spolku Magorův statek alias Statek uProstřed, 

 

tento rok byl v několika věcech přelomový. Především máme nový název, jak je zjevné. Aby 

mohl spolek fungovat i nadále, musela jsem ho přejmenovat. Blíže vysvětlím později. Od 

října jsou úředně schválené nové stanovy, máme konečně logo, a co je zásadní: byla mi 

schválena hypotéka! Nelekejte se, vzala jsem si jen 400 tisíc, abych to mohla v klidu splácet 

ze svého mizivého platu (který teď už ani nemám, protože jsem se vzdala zaměstnání, abych 

mohla pečovat o matku, ale i tak můžu 2500 měsíčně splácet).  

 

To ovšem znamená, že tento rok a následující budou ve znamení rekonstrukce hlavní 

místnosti domu: zdevastované sednice s pověstnou jámou, chodby a půdy, dál se musí udělat 

čistička odpadních vod a podobné „radosti“. Tím budou hlavní rekonstrukční práce završeny, 

budou zbývat jen takové příjemné „drobnosti“, včetně stodoly například. Pokud to s pomocí 

Boží a vás, členů, půjde dobře, statek by měl v roce 2022 zahájit fungování, pro které byl 

určen: přednášky, setkávání větších skupin, kulturní a vzdělávací činnost. Hostinský pokoj 

bude fungovat nadále tak, jak jsme všichni zvyklí. 

 

O mém úmyslu spolek přejmenovat nejspíš už všichni víte, pro jistotu znovu opakuji, že 

pokud se to někomu nezdá a měl statek spojený výlučně s Ivanem Jirousem – Magorem, může 

spolek opustit. Bude mi to líto, protože si vás všech vážím a statek vaše příspěvky potřebuje, 

ale takové rozhodnutí naprosto pochopím. To, že mám hypotéku, neznamená, že spolek 

neocení finanční podporu členských příspěvků. Peníze z hypotéky zmizí jak pára nad hrncem 

a vše bude při starém (a bez mého stálého platu to bude ještě horší, než bývalo…). 

Financování provozu pokoje pro hosty bych proto ráda nechala nadále zčásti ve Vašich 

rukách, milí a věrní členové.  
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Kdo chce tedy s námi zůstat, může obnovit členství pro rok 2020 zaplacením členského 

příspěvku 250 (nebo podle libosti více) na účet 254497555/0300. Členové mají právo 

bezplatného pobytu v hostinském pokoji a dostávají na email výroční zprávu. Noví členové 

uveďte prosím při platbě svůj email, jinak vás nelze dohledat. Na tentýž účet lze také poslat 

sponzorský dar.  

 

Předsednictvo bylo voleno na konci roku, kandidáti byli stejní jako každý rok, výsledky jsou 

také stejné, místopředsedkyní je Mgr. Marta Veselá, členem výboru Mgr. Daniel Degtěv. Já 

jsem stále předsedkyní a těším se na další rok činnosti na statku. 

 

29. 1. 2020, Františka Jirousová 

 

 

Nový název: Statek uProstřed 
Název spolku jsem musela změnit ze dvou důvodů. Za prvé neodpovídal činnosti spolku: 

Území statku totiž nevnímám jako jakési Magorovo území. Jirous tu žil a velmi významně se 

do historie statku zapsal, ale to, co se tady děje a má dít v budoucnosti, s jeho činností přímo 

nesouvisí. Ve zrekonstruované sednici bude sice Jirousův „památník“, tedy především jeho 

literární dílo, včetně překladů a bohaté databáze dokumentů z pozůstalosti, ale nic jiného zde 

nelze zachovat (kromě velkého dubového stolu), protože sednice je v absolutně 

zdevastovaném stavu. (O tom více v článku Rekonstrukce sednice).  

 

Nicméně hlavním účelem statku je umožnit nerušenou práci umělcům, badatelům a vytvořit 

místo pro setkávání skupinám, které mají na práci něco důležitého a zajímavého. To nijak 

zvlášť na Jirousovu činnost nenavazuje, on zde pořádal festivaly a lidé se tu setkávali 

převážně ze společenských důvodů, nikoli pracovních a tvůrčích. Ale statek patři také více 

než 100 let rodu Chalupových, kteří ho postavili a udržovali. Jirous se zase zasloužil o 

nádherné vzrostlé stromy, které jsou pýchou statku, ale dům poněkud devastoval (neúmyslně, 

velmi si přál ho opravit, jenže toho nebyl schopen). Statek v sobě uchovává atmosféru celé 

historie, není to jen historie jirousovská. A už za ta léta, co na něm hospodařím já a bylo tu 

tolik nových lidí, kteří ani Jirouse neznali, nasál také nového ducha.  

 

Druhý důvod byl psychologický. Začalo mi být docela špatně z neustálého spojování mé 

osoby výlučně s Jirousem a ze spojování statku výlučně s jeho minulostí. Pokud se vás někdo 

při jakémkoli rozhovoru do médií ptá na to samé a týká se to pouze a výhradně vašeho otce 

(co si myslel, co by si býval myslel kdyby…, jaký měl vztah k tomu a támhletomu… bla bla 

bla bla), je to nesnesitelné. Pokud vás pořád někdo oslovuje „Magorova dcera“, je to 

nesnesitelné. Pokud se vás nikdy nikdo z těhle „veřejných zájemců o Magora“ nezeptá, co 

děláte, čím se zabýváte, ale ptá se výhradně na to, jaký byl váš vztah k otci, je to absolutně 

nesnesitelné. Především pro člověka jako já, který žije budoucností a svými vlastními 

činnostmi. Možná si to někdo myslí, ale ne všechny vlastnosti a zájmy, které mám, a veškeré 

činy, které jsem v životě udělala, jsou způsobeny tím, že jsem měla otce. Překvapení…  

 

Jak vidíte, začala jsem z toho „magorství“ být vzteklá a protivná, sama jsem se tedy stávala 

nesnesitelnou, jediná cesta byla vymanit se z toho: Zkusit, jestli spolek utáhnu i bez 

„magorství“. A myslím, že ano. Jirous tady na statku bude mít vždy své čestné místo, ale mělo 

by to být místo odpovídající jeho zásluhám. Tedy přiměřené, uměřené, ne příliš roztahující se. 

Věnuji se s přáteli mnoha činnostem, které tátu naprosto nezajímaly a o kterých neměl tušení, 
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pro některé z nich chci na statku vytvořit zázemí. Věřím, že tátovi by se to líbilo, ale s jeho 

odkazem to nemá co do činění. Statek, jeho dvůr a zahrada jsou tak krásné, že si zaslouží být 

vnímány také jako území, které má hodnotu samo v sobě, nikoli jen proto, že na něm někdo 

kdysi žil.  

 

Z těchto důvodů jsem také musela zrušit slibnou spolupráci s jedním milým fundraiserem 

(Jirka Beneš), který mi nabídl pomoc s pořádáním kampaně na HitHitu, už jsme měli 

připravenou většinu dárků pro sponzory, ale mně z toho začalo být tak špatně, jako by mi snad 

někdo o život usiloval, že jsem to celé zrušila. Až se trochu zmotám a snad i dokážu sobě, 

statku i jiným, že to tady může fungovat i bez neustálého zaštiťování Jirousem, pak se 

k HitHitu vrátím a již vyrobené dárky se budou velmi hodit. Tuto akci plánuju na rok 2021. 

 

Ale nemyslete, že chci svého otce nějak vyřadit. Hned vedle vstupní branky je takový 

výklenek, kde by mohla být například Jirousova fotka a malá lucerna, váza na květiny apod. A 

v sednici především jeho spisy, protože ty jsou pro mne jeho pravým a jedinečným dědictvím.   

 

Nový název Statek uProstřed, psáno takto s velkým P ve slově „uprostřed“, upomíná jednak 

na Prostřední Vydří, ale také na to, že statek je zvláštní místo, kde se člověk může „vystředit“, 

zastavit se, soustředit, koncentrovat na nějakou práci. Hradba zdí ho chrání před světem a 

může znovu popřemýšlet nad svým životem i svým životním směřováním, vrátit se znovu ke 

svému středu. Anebo může jenom pracovat na něčem, k čemu je nutný právě ten soustředěný 

klid. Dále to upomíná také na snahu hledat, co máme jako lidé společného, když se v rámci 

dialogu snažíme o společný úhel pohledu, ze kterého můžeme pochopit jinakost druhého, 

prohloubit si tak své vlastní stanovisko (nebo ho případně změnit), aniž bychom zavrhovali to 

odlišné. Jedná se tedy o z-prostřed-kování vzájemných pohledů na svět s cílem nalezení 

společného středu, odkud lze na situaci pohlížet bez hádek a zároveň bez snahy o násilnou 

změnu odlišných názorů.  

 

Minulý podzim jsem takhle jednou stála s cigaretou na dvoře a přemýšlela o tom, jak 

zdůvodním nový název (už tehdy jsem o přejmenování intenzivně přemýšlela) a napadla mě 

taková přitroublá básnička, která je ale poměrně výmluvná. Takový slogan, či co je to. 

 

Poutníku, postůj, hledej klid, 
nenech se světem rozptýlit. 
Jsem statek dávný, uProstřed 
objevíš v mých zdech vlastní střed. 
Mým krovem vane jiný čas, 
do duší vkládám stromů hlas, 
v létě dám hebký listů stín, 
v zimě zas oheň pálí splín. 
Nabízím ticho, můžeš psát, 
malovat, skládat, přemítat. 
Jen ten, kdo klid má ve svém středu, 
může pak směle čelit světu. 
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Nové logo 
Spolek Magorův statek má konečně logo! Podle mého nápadu ho realizovala Jana Bártová, 

které tímto srdečně děkuji. Máme k dispozici dvě varianty: jedna kulatá a druhá „s domem“. 

Součástí návrhu je i hlavičkový papír. Časem ještě nechám vyrobit razítko.  

 

Po zveřejnění loga na Facebooku se ozvalo několik (asi čtyři) hodně kritických hlasů. Někteří 

nám radili, ať si necháme udělat logo jiné, prý je občas lepší žádné logo než takové a tak 

podobně. 110 lidí ale reagovalo pozitivně, případně „super“, a nijak se k tomu nevyjádřili. Je 

to tak, že s logem jsem zcela spokojena, je zřejmé, že žádné logo se nemůže líbit všem, a já 

toto měnit nijak nehodlám, protože přesně odpovídá mým představám. Žlutou barvu jsem 

měla vždy spojenou se statkem a Prostředním Vydřím, tak jsem ji zvolila za hlavní barvu loga. 

 

Labuť s ostnatým drátem upomíná jednak na Magorovy labutí písně, zároveň je symbolem 

naděje – labuť vyrůstá z ostnatého drátu, vítězí nad ním. Tak jako Labutí písně, které Jirous ve 

vězení psal, vyrůstaly z tvrdé zkušenosti věznění a odloučení od rodiny. Labuť vyrůstající 

z ostnatého drátu má upomínat na to, že jakákoli zkušenost nesvobody a drtivé bezmoci může 

být proměněna v novou naději, pokud vyvineme určité úsilí. Nedá se to ale udělat tak, že ze 

situace utíkáme, popíráme temnotu a utrpení – ty se dají překonat jen tak, že je proměníme, 

vezmeme je jako „kompost“, ze kterého může vyrůst nová rostlina. Jeden z kritiků loga 

posměšně pravil, že labuť má v žaludku zaražený ostnatý drát, nebo tak podobně – no ano, 

vlastně má, protože osobní utrpení nemůžeme překonat tím, že ho odvrhneme a označíme za 

zlé, vyhodíme do temnot anebo zapouzdříme v podvědomí, ale jen tím, že ho strávíme a 

proměníme v něco nového. Dáme mu křídla. Křídla dává utrpení jenom víra, důvěra že jsme 

neseni Někým mocnějším, než jsme my, kdo dokáže dát smysl i tomu, v čem lidský pohled 

žádný smysl nalézt nemůže. Labuť je pro mne tedy také symbolem víry.  

 

Podobné úvahy by se snad daly nad logem vést. Ale každé logo by mělo zůstat především 

sjednocujícím symbolem, a v symbolu je vždy přítomno i tajemství a nepojmenovatelné 

rozpory, protože každý symbol má stále nové možnosti výkladu a v každém vyvolává trochu 

jiné asociace.  
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(Staro)nové stanovy 
V říjnu 2019 schválilo Ministerstvo vnitra nový název a upravené stanovy spolku. Stanovy 

byly přizpůsobeny novým cílům, konkrétně zmizel ze záhlaví odkaz na Jirouse a hlavní cíl 

jsme formulovali obecněji, aby zahrnul více činností. Vybudování Jirousova památníku 

zůstalo jedním z cílů (viz bod B), nikoli však už hlavním. Důležité je, že jsem přidala dva 

nové přidružené cíle (bod C a D), které souvisejí s tím, čemu se už léta věnuji. V textu stanov 

jsou tyto nové cíle orámované a je přidán komentář, přečtěte si to prosím, ať víte, v jakém 

spolku vlastně jste a můžete se rozhodnout, zda v něm setrváte.  

 

Čl. II 

Cíl spolku 

1) Statek v Prostředním Vydří č. 4 je místo s dlouhou historií a jedinečnou atmosférou. Cílem 

spolku je rekonstrukce a udržování statku takovým způsobem, aby mohl sloužit především 

jako zázemí pro tvůrčí a badatelskou práci v oblasti umění, věd a kultury, protože 

možnost soustředěné činnosti nebo jen prostého zastavení se bez rušivých vnějších vlivů 

považujeme za největší hodnotu, kterou toto místo nabízí.  

2) Za tímto účelem poskytuje spolek prostor pro zájemce (umělce, studenty humanitních 

oborů, badatele, neziskové organizace, zájmové skupiny a vzdělávací organizace), kteří chtějí 

na statku tvořit, pracovat na svém výzkumu nebo se věnovat studiu, pořádat semináře, setkání 

a kulturní akce nebo se zabývat odkazem a dílem Ivana Martina Jirouse, který na statku žil. 

Vstup a ubytování jsou těmto zájemcům poskytovány zdarma či za dobrovolný 

příspěvek nebo výpomoc s prací na statku.  

 

3) Cíl spolku je naplňován těmito konkrétními činnostmi:  
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A. Vybudování materiálního zázemí pro zájemce o využití statku na nekomerčním 
základě  

a. Zařízení odděleného pokoje (či pokojů) pro hosty, kteří mají zájem o nerušenou 

tvorbu nebo bádání, a udržování pokoje v obyvatelném stavu.  

b. Vytvoření a udržování zázemí pro pořádání soustředění či jiných veřejně 

prospěšných aktivit neziskových organizací v hlavní budově statku. 

c. Zajištění a udržování základních energetických zdrojů a zařízení nezbytných pro 

provoz pokoje pro hosty a zázemí pro neziskové organizace, včetně internetu, 

nákupu drobného nábytku apod. 

 

B. Vybudování a udržování památníku Ivana Martina Jirouse, významného českého 
básníka a bojovníka proti totalitnímu režimu, který na statku pobýval a pořádal zde 
hudební festivaly.  

a. Založení Jirousovy knihovny (literární dílo včetně překladů, Jirousova knihovna 

z pozůstalosti) a shromáždění informačních zdrojů o českém undergroundu a boji 

proti totalitnímu režimu.  

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

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

c. Shromáždění a uchování předmětů, které by upomínaly na Jirousův způsob života. 

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

návštěvníky památníku a byl zachován původní venkovský ráz usedlosti.  

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

přírodních porostech.   

 

C. Poskytování zázemí pro vzdělávací akce a aktivity v oblasti transpersonální a 
humanistické astrologie. 

a. Poskytování zázemí pro setkávání skupin, jejichž hlavní činností je předávání 
znalostí a vzdělávání v oblasti humanistické a transpersonální astrologie. Zázemí 

se poskytuje bezplatně nebo za dobrovolný příspěvek. 

b. Za tímto účelem může spolek zřídit speciální transparentní účet, na kterém bude 

formou sponzorských darů shromažďovat prostředky na podporu aktivit 

(seminářů, přednášek, setkání) v oblastech jmenovaných v bodu C, a. 

 

Vysvětlení k bodu C 

Od roku 2011 studuju humanistickou a transpersonální astrologii, pod vedením Martiny 

Lukáškové a Pavla Turnovského. Aktivně se účastním akcí naší skupiny, vedla jsem tento rok 

s Martinou také vlastní seminář. Tento astrologický směr nic nepředvídá, vymezuje se proti 

tradiční astrologii a chápe planety jako symboly psychologických potřeb a ukazatele způsobu, 

jak může člověk nejlépe sladit své potřeby s potřebami celku, který ho přesahuje. Chci také 

postupně ukázat, že je slučitelný s křesťanstvím a navazuje na to, co o astrologii říkali 

církevní otcové (a co v současné době, kdy se proti astrologii zle brojí, zcela upadlo 

v zapomnění).  
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Pro mne je tento způsob astrologického přemýšlení spojen s filosofií i náboženstvím a 

přemýšlí a píše se mi v něm lépe než v klasické filosofii, kterou jsem vystudovala a poté 

z akademického prostředí odešla – především kvůli astrologii, která je tam zakázaná. O tomto 

zákazu se nikde nedočtete, je to považováno za samozřejmost. Přitom na západě jsou už 

poměrně běžné katedry astrologie na vysokých školách. Naše skupina je pro mě velmi 

důležitým okruhem přátel, několikrát ročně se scházíme, vyjíždíme i mimo Prahu. A právě 

proto jsem dala do stanov, že statek bude poskytovat zázemí pro tento astrologický směr. 

Ubytování se hledá velmi těžko a je nesmyslně drahé. V budoucnosti bychom rádi pořádali 

vícedenní pobyty někde v klidu, bez nutnosti platit horentní sumy, statek je k tomu ideální. A 

je tu tolik místa a příležitostí k pobytu, že nikomu překážet nebudeme.   

 

D. Poskytování zázemí pro zájemce o dílo francouzského filosofa Pierra Teilharda de 
Chardin.  

a. Poskytování zázemí pro výzkumnou a tvůrčí práci nebo setkávání badatelům, 

překladatelům, redaktorům a studentům, jejichž cílem je studium a šíření díla 

Pierra Teilharda de Chardin. Zázemí se poskytuje bezplatně nebo za dobrovolný 

příspěvek. 

b. Zřízení knihovny Teilharda de Chardin (shromáždění Teilhardova díla, sekundární 

literatury, dokumentů a článku) v prostorách statku. 

c. Za tímto účelem může spolek zřídit speciální transparentní účet, na kterém bude 

formou sponzorských darů shromažďovat prostředky na podporu aktivit (překladů, 

článků, vydání publikací, setkání) v oblastech jmenovaných v bodu D, a, b. 

 

Vysvětlení k bodu D 

V následujícím článku Výroční zprávy sděluji, že v lednu 2020 byl založen pod patronací 

Statku uProstřed Spolek pro šíření díla Pierra Teilharda de Chardin. Jeho cílem je vydat 

překlady tohoto francouzského filosofa, kněze a přírodovědce. Teilhardovým dílem jsem 

se intenzivně zabývala po celou dobu svého studia filosofie, včetně studia doktorského. 

Moje dizertační práce Evoluce jako cesta k Bohu je celá věnována tomuto mysliteli. 

Zachránil mi křesťanství a jeho myšlení mi poskytlo pojmovou síť, skrze kterou se dívám 

na svět a která mi dodává odvahu jednat. A vím, že takových lidí, pro které měl tento 

člověk zásadní význam, je mnohem víc. 

 

Ráda bych proto všechny „teilhardovce“ shromáždila pod jeden spolek, abychom 

společně vydali překlady. Z rozsáhlého Teilhardova díla bylo přeloženo zatím jen velmi 

málo. A abychom nemuseli zakládat nový spolek a psát samostatné výroční zprávy, vtělila 

jsem tento spolek pod Statek uProstřed, což hodně věcí zjednoduší.  

 

 

[Závěr článku II stanov] 4) Spolek je zaměřen na zajištění soukromí pro jednotlivce a skupiny, 

nevylučuje ale ani pořádání větších veřejně přístupných kulturních akcí, například koncertů, 

literárních čtení, výstav a podobně, či poskytnutí zázemí pro takové akce. 

 

 

 

https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/declare-pierre-teilhard-de-chardin-s-j-a-doctor-of-the-roman-catholic-church?source=facebook-share-button&time=1552597999&utm_source=facebook&fbclid=IwAR18QJ1gnjeoZkkEHRa43DHWjFbIPkpnUtaIQceV8B2A2f1YmS1B2Dm8t3k
https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/declare-pierre-teilhard-de-chardin-s-j-a-doctor-of-the-roman-catholic-church?source=facebook-share-button&time=1552597999&utm_source=facebook&fbclid=IwAR18QJ1gnjeoZkkEHRa43DHWjFbIPkpnUtaIQceV8B2A2f1YmS1B2Dm8t3k
https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/declare-pierre-teilhard-de-chardin-s-j-a-doctor-of-the-roman-catholic-church?source=facebook-share-button&time=1552597999&utm_source=facebook&fbclid=IwAR18QJ1gnjeoZkkEHRa43DHWjFbIPkpnUtaIQceV8B2A2f1YmS1B2Dm8t3k
https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/declare-pierre-teilhard-de-chardin-s-j-a-doctor-of-the-roman-catholic-church?source=facebook-share-button&time=1552597999&utm_source=facebook&fbclid=IwAR18QJ1gnjeoZkkEHRa43DHWjFbIPkpnUtaIQceV8B2A2f1YmS1B2Dm8t3k
https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/declare-pierre-teilhard-de-chardin-s-j-a-doctor-of-the-roman-catholic-church?source=facebook-share-button&time=1552597999&utm_source=facebook&fbclid=IwAR18QJ1gnjeoZkkEHRa43DHWjFbIPkpnUtaIQceV8B2A2f1YmS1B2Dm8t3k
https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/declare-pierre-teilhard-de-chardin-s-j-a-doctor-of-the-roman-catholic-church?source=facebook-share-button&time=1552597999&utm_source=facebook&fbclid=IwAR18QJ1gnjeoZkkEHRa43DHWjFbIPkpnUtaIQceV8B2A2f1YmS1B2Dm8t3k
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Spolek pro šíření díla Pierra Teilharda de 
Chardin 

S velkou radostí oznamuji, že společně s Martinou Lukáškovou jsme 13. ledna 2020 pod 

patronací Statku uProstřed zahájily činnost Spolku pro šíření díla Teilharda de Chardin. Jeho 

cílem je vydat překlady tohoto francouzského filosofa, kněze a přírodovědce (1881–1955), 

který ve svém rozsáhlém díle vytvořil křesťanskou teorii evoluce.  
Od založení spolku se nám přihlásilo 37 členů. Psala o nás také už nějaká média, rozeslala 

jsem totiž tiskovou zprávu, kde se dalo.  

 

Spolek má vlastní web www.teilhard-de-chardin.cz 

Členem se stává každý, kdo pošle 500 Kč na transparentní účet 2901745463/2010 a napíše 

svůj email. 

 

Záměrem spolku je propojit co nejvíce obdivovatelů Teilhardova díla, aby se mohli společně 

podílet na vydávání textů. Překlady bude vydávat nakladatelství Malvern, první překladatelé, 

redaktorka i korektorka jsou už nalezeni. Zbývá jen najít dostatek lidí, kteří by byli ochotni 

podílet se formou členských příspěvků na vydávání, případně vypomoci spolku svými 

dovednostmi. Pokud by se některý z vás, milých členů spolku, chtěl stát členem, protože se 

z nějakého důvodu o Teilhardovo dílo zajímáte, můžete tak učinit. Spolek má účet zcela 

oddělený od Statku uProstřed, aby bylo jasné, na co kdo přispívá. Někteří z vás se již jako 

členové přihlásili, což mě velmi potěšilo; takových „dvojitých členů“ je třeba si obzvláště 

považovat. Z letáku je zřejmé, co, proč a jak budeme dělat a jaké jsou výhody členství. 

 

 
 

V českém jazykovém prostředí byly dosud přeloženy jen čtyři z celkových třinácti svazků 

sebraných spisů a několik esejů. Zcela neznámé zůstávají kromě zbývajících svazků 
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sebraných spisů také Teilhardovy dopisy, často velmi poutavá, dobrodružná líčení jeho 

přírodovědných výprav a výzkumů i velmi osobní sdělení, včetně mystických zážitků a vizí. 

Této korespondence lze napočítat kolem dvaceti svazků. Český čtenář nemá často přístup ani 

k původním textům. Z toho důvodu otevře spolek příští rok také knihovnu Teilharda de 

Chardin, s bohatým fondem, právě na statku v Prostředním Vydří. Konkrétně by se měla 

knihovna nacházet ve zrekonstruované sednici, případně ve vejmince, než bude sednice 

hotová. Teilhardovo dílo je totiž i v originále velmi těžko dostupné.  

 

Během svého pobytu v Americe, na Georgetown University ve Washingtonu D. C., 

financovaného Fulbright-Masarykovým stipendiem, jsem 9 a půl měsíce pročítala rozsáhlý 

Teilhardův archiv, shromáždila a nakoupila celé Teilhardovo dílo, získala cenné archivní 

materiály, takže ve výsledku mám z evropského hlediska jedinečnou knihovnu a informační 

zdroje. Knihovnu musím ještě rozšířit a upravit, ale kvalitní základ tam je. Jsem také teď 

patrně jediná na světě, kdo skutečně přečetl celé Teilhardovo dílo (34 svazků, plus 

nepublikované dopisy). Většina badatelů se omezuje při výkladu na 2 nebo 3 svazky. Jediný, 

o kom vím, že celé dílo skutečně znal, byl jezuita Thomas King, zakladatel archivu na 

Georgetownu, který bohužel nedávno zamřel. Z toho plyne, že by na statku mohla vzniknout 

vcelku dobře odborně podložená studovna Teilharda de Chardin. Snad časem přivítáme i 

nějaké zahraniční badatele. Spolek bude spolupracovat s American Teilhard Association, 

pořádat semináře a setkání, pokusíme se od nich získat velmi zajímavé filmové materiály, 

opatřit je titulky a pořádat promítání. 

 

Jako první svazek by měly vyjít Teilhardovy dopisy z první světové války, adresované jeho 

sestřenici Marguerite. Původ Teilhardova myšlení je totiž třeba hledat především v neobvyklé 

válečné zkušenosti. Protože jako kněz nesměl bojovat, účastnil se války po celé čtyři roky 

jako nosič raněných. Při jejich zachraňování z bojiště prokazoval chladnokrevnou odvahu a 

ve chvílích mezi bitvami psal v zákopech dopisy, deník a své první filosoficko-náboženské 

eseje. Zde se také poprvé vynořila jeho vize evolučního vesmíru postupujícího tápavými 

pokusy, často za drastických okolností, ke sjednocení do jediného komplexního celku. Cílem 

tohoto procesu je podle Teilharda propojení všech bytostí a elementů na evoluci zúčastněných 

v jejich nejvyšší různorodosti a plnosti bytí kolem jediného aktivního středu, jímž je Bůh.  

 

Z filosofického hlediska bylo Teilhardovým cílem vytvořit integrální vědu, která by se 

zabývala postavením člověka v dějinách vesmíru a odpovídala na otázku po smyslu a cíli 

lidského jednání, konkrétně na otázku: Co mohu jako jedinec svými omezenými silami dělat 

tady a teď, aby svět postupoval k větší jednotě v různosti, k větší komplexitě a intenzitě bytí?  

 

Teilhardova díla si osobně vážím především pro jeho pojetí křesťanství. Teilhardova evoluční 

teorie chápe Krista jako přitažlivý střed evoluce, který uvádí do pohybu všechno stvoření 

s cílem umožnit mu, aby dosáhlo maximální svobody a tvořivosti. Teilhard uvažuje o 

vykupující síle kříže pro celý vesmír, je akční a plná naděje, proti ničemu nebojuje, nikoho 

neosočuje, jen nabízí alternativu pro myšlení. Jako jedno z hlavních témat má také otázku zla, 

včetně zodpovědnosti člověka za stvořený svět a propojenosti všech organismů na Zemi – 

Teilhardovy myšlenky mohou pomoci přeložit staré a hluboké křesťanské poselství do nové 

řeči. Úmysl Teilhardova díla výstižně shrnul například Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.  

 

„Pierre Teilhard de Chardin popsal na pozadí moderního evolučního světového názoru 

kosmos jako proces vzestupu, jako cestu sjednocování. Tato cesta vede od zcela 

jednoduchých ke stále větším a komplexnějším jednotkám, v nichž se rozmanitost neruší, 

ale slučuje v rostoucí syntézu (…) Pod vlivem listu Efezanům a Kolosanům považuje 
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Teilhard Krista za energii pohánějící kosmos kupředu k noosféře, která nakonec zahrne 

všechno ve své ‚plnosti‘. Na tomto pozadí chce Teilhard nově vyložit křesťanský kult: 

proměněná hostie je pro něho anticipací proměny materie a jejího zbožštění v eucharistické 

‚plnosti‘.“
1
 

 

Někteří z křesťanů jsou stále ještě přesvědčeni, že Teilhard je nebezpečný heretik, jehož dílo 

bylo kdysi dáno na index. Pravdou není ani jedno. Kdysi vyšlo varování proti jeho dílu (což 

se právně nerovná dání na index), v současné době však poslední tři papežové Teilhardovo 

dílo velmi oceňují, jak je zřejmé již z citace Benedikta XVI. V poznámce pod čarou uvádím 

další výroky papežů, pokud by si to někdo chtěl ověřit. Mezi českými teology je totiž také 

jeden, který záměrně šíří o Teilhardovi lži, nebudu ho jmenovat, nechci mu dělat „reklamu“. 

Teilhardovo dílo je silné a vzbuzuje také silné emoce, od adorace po nenávist. Spolek by měl 

tedy vydáním překladů také umožnit, aby si lidé skutečně mohli přečíst, co Teilhard říká, a 

nebyli odkázáni na falšovatele jeho myšlení.  

 

 

Brigády 2019 
Rok 2019 byl na brigády dosti úrodný. Uskutečnily se hned čtyři. V květnu s kameníky, 

v červnu a srpnu s organizátory Letní filosofické školy a v září s brněnskými pořadateli 

„večerů s vínem a poezií“. Tím pádem se udělala spousta práce.  

Květen – kameníci opravují prastaré zápraží 
V květnu (3.–5.) proběhla brigáda, na které parta kameníků pod vedením Miroslava Horníka, 

řečeného Mírovec, spravila kamenné zápraží. Původní úmysl byl objednat si firmu Zeď a štět 

(http://www.zedastet.cz/cz/) klasicky za peníze, ale Mírovec řekl, že pochází z Dačic a jezdil 

na festivaly do Vydří, navrhl tedy, že sežene partu, se kterou pracuje, a další lidi a zápraží 

opraví zdarma. Zajistila jsem jim jen jídlo od cateringu z Kostelního Vydří a samozřejmě něco 

k napití. 

Byla to výborná akce. Co tihle lidi dokážou s kamenem, je pro obyčejného smrtelníka 

zázračné dílo. Všechny kameny pocházejí ze statku, mnoho z nich bylo vyzvednuto ze země, 

kde ležely pod silným nánosem hlíny celá desetiletí.  

Pracovali na tom, kromě Mírovce, tito lidé: David Šebesta, Pavel Sytař, Josef Habr, František 

Komenda, Radek Opavský. 

 

Protože Výroční zpráva slouží zároveň jako kronika, vybírám úryvek z mého deníku. Netřeba 

to číst samozřejmě, já to tady ale potřebuju mít, protože v denících čítajících už tisíce stran se 

mi špatně hledá a takhle budu mít každý rok souhrn prací po ruce ve Výroční zprávě. 

 

4. května 2019, sobota 
Hoši vstávají nějak před osmou. Snídají a dávají se hned do díla. Já jsem vylezla kousek po 

devátý. Slunce myslím svítilo zrovna. Oni měli zvednuté první velké podlouhlé kameny před 

vchodem. Myslela jsem, že pokud to půjde dobře, podaří se jim upravit tak dva metry zápraží 

kolem vchodu, to jsem ovšem netušila, s kým mám tu čest. Ten postup je přibližně takový, co 

                                                 
1
 Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Duch liturgie, Barrister & Principal, Brno 2012, s. 22. Další Ratzingerovy 

výroky k Teilhardovi viz např. Eschatologie: Smrt a věčný život, Barrister & Principal, Brno 2008, s. 100 a 121. 

Současný papež František zmiňuje Teilharda v pozitivním smyslu v encyklice Laudato si, Paulínky, Praha 2015, 

článek 83, s. 54. Teilhardovo dílo oceňuje také Jan Pavel II., viz: Gift and Mystery: On the Fiftieth Anniversary 

of my Priestly Ordination, Doubleday, New York 1999. 
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jsem stačila vysledovat: Kámen se musí zvednout, k tomu slouží takový zvedák, případně se 

přemístí na jiné místo. Zem pod ním se upraví, vykope, nasype se tam štěrk, ten jsem 

objednala z kamenolomu v Dačicích, 4–8 mm velikost (lepší je prý ten jemnější ještě, ale ten 

neměli). Nasype se tam tedy štěrk, říká se tomu lože. Kámen se pak umisťuje důmyslným 

způsobem, ke kterému musí zjevně být přirozený talent: gumovou palicí se do toho například 

klepe a různě se s kamenem hýbe, až naprosto dokonale sedí na svém místě, ani se nehne a je 

zcela rovný. Takhle se to dělá s každým kamenem, mezi nimi vznikají úzké spáry, vysypávají 

se štěrkem.  

 

Plán práce byl takový, že nejdřív se umístí ty hlavní velké kameny, chlapi si vytyčili 

provázkem, kde bude zápraží končit a postupně ho lemovali po obou stranách těmi hlavními 

velkými placáky, které jsou už opracované po starých mistrech, nejspíš možná z 18. století, 

protože z konce 18. století jsou první zmínky o statku. Ty hlavní velké kameny jsou prostě 

obrovské. 

 

Zase se rozdělal oheň, popíjela jsem tam čaj a povídala taky něco o Magorových zvycích, 

například jak rozbíjel všechny dveře sekerou nebo nechal prorůstat stromy střechou, protože 

je zakazoval kácet. Přijíždí další účastník, František, je to lesní inženýr, či jak se tomu říká 

správně. Hned zkušeným okem přehlédl veškeré stromy, co tu mám a navrhoval, které by bylo 

možná lepší skácet, zkusila jsem vyložit, že toto je už konečný stav, jaký vzešel 

z architektonického projektu, ale v něčem měl František nejspíš pravdu, ohledně jednoho 

javoru myslím. Přijel taky ještě Josef Habr, ajťák, a hnedle se zapojil do díla.  

 

A tady máme srovnání před a po: 
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V 11 jedu pro oběd do Kostelního Vydří, kde asi před rokem vznikla nějaká cateringová firma 

zajišťující jídlo pro různé akce, oslavy atd., tak jsem je tenhle rok zkusila, protože pokud by 

dobře a přijatelně cenově vařili, pro mě by to bylo naprosto ideální. Vařit samozřejmě 

naprosto nehodlám pro víc lidí, jednak to neumím, jednak bych nesnesla bejt v kuchyni a 

neúčastnit se práce. Zajela jsem nejdřív na parkoviště, ale po zazvonění v kuchyni mi řekli, že 

mám zajet až do kláštera. Tak jsme se teda s milým Felixem [to je moje auto, Citroen C3, 

začala jsem v březnu po 12 letech znova řídit] nacpali úzkou branou úspěšně do kláštera. 

Karmelitáni totiž zrekonstruovali celý klášter a nabídli k užívání tyhle prostory. Byly tam 

v kuchyni dvě ženy. Zapůjčily mi veškeré nádobí, neb jsem si žádné nepřivezla. Poskládala 

jsem to do auta.  

 

Zasedli jsme různě kolem stolu a Skalákovy síně. Byla polívka, velmi dobrá, hovězí guláš 

s knedlíkem a pro „býložravce“, což je Mírovec a já občas též, byla zapečená zelenina se 

sýrem. Shledali jsme vše velmi dobrým, firma se osvědčila. Taky se mi na tom moc líbí, že 

jsou to místní.  

Oni pak bez přestání pokračovali až do večera, jen s jednou krátkou přestávkou na kafe 

myslím. Různě se u toho občerstvovali pivem, zakouřili si a tak. Ale jejich pracovní nasazení 

mi připadalo dočista neutuchající a neuvěřitelné, takže jsem brzy pochopila, že se toho udělá 

mnohem víc, než jen nějakých pár kamenů před vchodem. 

Odkopal se terén až po vrátka, to dělal František hlavně, nakolik jsem si stačila všimnout. Je 

neuvěřitelný, jakej nános hlíny tam byl za ty desetiletí, prostě na celej rejč toho bylo, celej 

rejč se zarazil do země. Vymysleli, že se tou odkopanou hlínou zarovná terén kolem studny, to 

je taky výbornej nápad. Takže tady vzniká úplně nový území vlastně.  

Mírovec to celé vymýšlel, byly vlastně dvě kamenické skupiny, Mírovec a David a Radek a 

Pavel, ostatní pomáhali se vším, co bylo potřeba, vozili štěrk, sháněli kameny, vytvářel se ten 

prostor kolem studny.  
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Já jsem se pustila do trávy. Nejdřív jsem shrabala pokosenou trávu před vejminkem. Pak jsem 

postupně až do večera kosila dvůr, protože zatím jsem stihla jen kruh kolem ohně. Stihla jsem 

to skoro celý, včetně té pravé části dvora. Po čtvrtý hodině začalo pršet, až se strhl totální 

lijavec, proudy vody crčely z oblohy a po silnici voda úplně tekla. Ale kluci si aspoň chvilku 

odpočali, dřeli předtím neskutečně.  

Já jsem chtěla jet v 5 do Kostelního na mši, je tam každou první sobotu v měsíci mariánská 

mše, tak jsem si to dala s nedělní platností jako, abych zítra měla čas na brigádníky. (…) 

Oni pracují jak ďasi. Při dešti si mohli dát aspoň přestávku.  

 

Večerní hovor o podstatě kamene  

S prací končili za tmy téměř. Při stmívání jsem nanosila ještě nějaký dřevo a přitáhla zezadu 

ze zahrady kmen smrku. Radek rozfajroval oheň, dělal ze dříví takový mřížky, aby se vodou 

nasáklý dřevo líp vysušilo. Vzpomínali jsme, jak Magor nařizoval absolutisticky „tvořte 

přímky“ a nedovolil nikomu přikládat jiným způsobem. Ale touhle mřížkou to funguje 

výborně, za chvíli bylo krásný vedro. Sušili jsme si nohy a vůbec všechno tělo. Ohřála jsem 

zbytek polívky na vařiči v sednici, zbyla i miniaturní porce guláše. Pojedli jsme u ohně, 

popíjeli pivo a tak, co kdo potřeboval.  

Řeči si až tak úplně nepamatuju, ale vyprávělo se, co kde kdy dělali, je to neuvěřitelný, 

například o nějaký cestě na Sněžku, kterou stavěli. Mírovec mluvil o svém poustevnickém 

životě v lesích. O seriálech se bavíme chvíli, co kdo sleduje. Později v noci odjížděli Josef a 

František, tak jsme se loučili. Mírovec byl rád, že se s Josefem zase viděl, prý se dlouho 

neviděli.  

 

V průběhu dne jsem občas přemýšlela, co je to za zvláštní materiál ty kameny. Jak totiž 

pracuju hlavně se slovem a neustále vlastně vnímám svět skrze slovo, tak mě ta zvláštní 

nálada kamenů a i osobností těch, kdo je zpracovávají, silně zaujala. Nejen že ty kameny mají 

v sobě samozřejmě naprosto zvláštní klid a něco úplně mimo člověka, podobný klid mají 

v sobě ti lidi, co je umí takhle bravurně zpracovávat. Zkusila jsem na to u ohně semlet 

nějakou úvahu. Že ty kameny mají v sobě něco, co jde úplně mimo lidský svět, jiný typ 
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paměti, ty hodnoty nebo „pojetí světa“ u kamenů je naprosto jiné než u lidí, vystupuje z nich 

úplně prastarý svět, kdy ještě žádný člověk neexistoval a tempo času bylo neporovnatelně 

jiný. 

Pak jsme se o tom dýl bavili, ale ne nijak pitomě filosoficky, jak to lidi od slov často dělají, 

jen tak stručně. Mluvili jsme o tom, jak kameny vznikají a i o dalších surovinách 

pocházejících ze země, zmínila jsem ropu, ale tu zjevně nikdo nemá moc rád. Radek se 

rozčiloval (pokud se o kameníkovi dá říct, že se skutečně „rozčiluje“, spíš prostě věci rázně 

okomentuje), jak se říká, že „všechno pochází ze země“. Chápala jsem to tak, že například 

říct, že i plasty pocházejí ze země je něco úplně jinýho než říct, že ze země pochází kámen. 

Jde dost o to, co se z té suroviny vyrobí (říkat kamenům „surovina“ je taky nesmysl). Pak mě 

ještě napadlo později, že kámen není totiž až tak moc surovina, protože ho člověk nemá nijak 

v moci, pouze ho může užít, pokud mu to kámen dovolí. Nemůže si ho sám vyrobit a velmi 

těžko ho může zničit. Ostatní materiály jako dřevo nebo rostliny obecně musí s člověkem 

nějak počítat, protože jsou na něm hodně závislí, člověk je může velmi snadno poškodit. 

Kámen ne, tomu jsou lidský věci úplně jedno. Člověk nad ním má moc jen nějakou 

výbušninou nebo drtícím strojem a s tím neumí zacházet každej.  

Ale ono je těžký o tom uvažovat, kámen je nesmírně důstojný materiál, jako by v něm 

spočívala nějaká tajemná, člověku velmi, velmi vzdálená mysl, a všechny tyhle úvahy 

prováděné za pomoci lidských slov, jsou jen klouzáním po povrchu. Prostě se mi najednou 

moc líbilo, že jsem se tak intenzivně dostala do kontaktu s něčím, na co slova nestačí. To se 

mi totiž nestává. Pokud ano, tak mě to trápí a tak dlouho hledám přesný slova na cokoli, až je 

najdu. Pěkný na tom kameni je, že v jeho přítomnosti se dá mlčet, o kameni se dá mlčet a 

přitom mi to nevadí! – Tak tedy člověk slova došel až k materiálu, před kterým s pokorou 

ztichl.  

 

Pěkný bylo, jak jsme se v průběhu mluvili občas o těch předcích, co tady byli. Odkrývání těch 

kamenů byla archeologie. Říkala jsem klukům, že duchové místa z toho díla mají velkou 

radost. Mírovec pak pravil, že ty kameny jsou vlastně dědoušci. Byli takhle po mnoha letech, 

některé až po desetiletích a některé možná i po víc než století, co byli ukryty pod trávou, 

vytaženi na světlo. U toho stejnýho statku, u kterého kdysi byli mladí položeni na zápraží. Až 

na jeden kámen je to všechno místní žula, možná opracovaná v 18. století. Nějakým svým 

způsobem pamatují, co se tady všechno dělalo, co se na nich říkalo, kdo tady žil a po nich 

chodil.  

Mírovec u ohně usínal, Pavel byl předtím na procházce po vsi nebo někde v krajině, kdo ví, 

pak už odcházeli spát. Já jsem šla v půl jedný, Radek tam chtěl ještě sedět u ohně, protože ho 

rozfajroval, David tam možná seděl ještě chvíli s ním. 

 

Červen – oprava zdi směrem do dvora 
Druhá letošní brigáda probíhala v červnu, o víkendu 14.–16. Účastnili se jí lidé z okruhu Letní 

filosofické školy: Démon (Jiří Michalík), Lucie Kurfürstová, kteří sem jezdí už několikátý 

rok. Ivan Václavek tentokrát nemohl, pracuje v zahraničí, v zahraničí je taky Ota Bureš. Nově 

tu byl Aleš Dvořák ze stejné party. A já samozřejmě, vždycky pracuju s brigádníky, jen 

kameníkům jsem se do toho nemohla plést, ani by mě nepustili (a zničila bych si záda). Byl 

s námi také Jakub Fišer, který tady po brigádě ještě zůstal, aby studoval materiály, které 

potřebuje k natáčení dokumentu o svém dědovi Egonu Bondym. Opravili jsme celou vnitřní 

část zdi dělící dvůr a náves (vnější část je už hotová). Vyškrábali jsme starou omítku, opravili 

spáry maltou, našpricovali, a to včetně okolí branky. 
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Značkou (…) jsou značeny vynechávky z deníku, které buď nepatří veřejnosti, nebo se netýkají 

činnosti na statku. 

 

14. června, pátek 
Jakub Fišer přijíždí dřív, jede na kole z Telče (z Brna vlakem). Démon psal, že čekají na Aleše 

a přijedou kolem 7. Zjistila jsem, že se na ně skutečně těším, to se mi myslím ještě nestalo, že 

bych se na nějakou partu opravdu těšila, asi se měním. Ukazuju Jakubovi vejminku, 

dokončuju ještě práci. Pak jdu kosit, Jakub to taky zkouší. Nosí větve na oheň, zezadu ze 

zahrady. Řekla jsem mu taky o tom HitHitu, že jsem si to rozmyslela, on totiž přivezl techniku 

na nahrávání.  

Ostatní přijíždějí k večeru. Jede Lucie, Démon a Aleš, ten tady ještě nebyl. Ota nemohl, je 

v zahraničí, a Ivan je taky v zahraničí, ale je dobře, že přijela aspoň Lucka. S Andym [to je 

pes] samozřejmě. Různě se rozmístili po statku, Lucka říkala, že chce spát venku, přenesli 

jsme jí tam aspoň postel. Ukazuju jim záhony a tak různě pochůzkujeme. Obdivují nové 

zápraží.  

Všichni jdou dozadu pomáhat Jakubovi se dřevem, natahali toho hromadu, taky tam něco 

přeřezávali. Nezůstalo tam skoro nic, to je dobře, protože se to už přes rok válelo v trávě. 

Nevím, jestli jsme ještě stihli jinou práci, asi ne. 

 

Děláme oheň, popíjí se pivo, koupila jsem basu a oni taky jednu přivezli. Já piju svůj vinný 

střik. Koupila jsem taky horu špekáčků, tak se to opejká. Nedělala jsem zápisky, nepamatuju 

si bohužel, co jsme rozebírali. Vzpomínám si, jak jsem se jednu chvíli rozčílila na církev, že 

by tam nikdo nevstoupil, pokud si to dobře nerozmyslí, protože církev už nemá žádnej kredit. 

O klášteru v Kostelním jsme se totiž nějak bavili. O chystané Letní filosofické škole, že to 

bude 10 dní tentokrát. O tátovi taky jsem občas vyprávěla, jak to tady za něho bylo. Byly to 

takový pěkný klidný hovory, nic vážnýho. Lucie se opila a vytvářela zábavu. Ptala se na 

vztahy například, prý jestli mám v Praze chlapa, tak jsem vyložila, že jsem nikdy 

v partnerským vztahu nežila a že to ani nechci. (Já prostě žiju řeholním životem, jen nejsem 

v klášteře, ale na statku a mám vlastní řeholi, většina lidí to nepochopí, ale to je jich problém.) 

Mluvili jsme předtím o Evženovi a jak to má doma a vůbec o vztazích. Lucie říkala, že jsou 

s Ivanem už 16 let a pořád jsou spolu rádi a chybí si, když odjedou, to se mi líbilo. (…) Jdeme 

spát v jednu, Lucka s Jakubem tam ale ještě seděli asi dýl. Lucka byla v ráži a velmi ji to 

těšilo, byla jsem ráda, že se baví.  

 

15. června, sobota 
Vstáváme nějak kolem osmý všichni. Teda Lucka ne, ta se přesunula z té venkovní postele do 

té cely u hostiňáku a vylezla až později. Udělala se hromada práce, já to jen vyjmenuju, fakt 

nemám sílu to psát. Jakub s Alešem oškrábali krásně většinu té zdi dělící náves a dvůr. 

Postavili tam menší lešení. Já jsem si vzala na starost ten roh u vejminky, část zdi vejminky a 

část zdi do dvora. Vyškrábala jsem to. Démon mě naučil dělat s maltou, teda jen to namíchal a 

ukázal mi, jak se to dává na cihly, vyzkoušela jsem si to na jedný cihle. Pak jsem to ale dělala 

rukama v rukavicích (jako s konopnou omítkou), je to geniální práce, úplně mě to nadchlo a 

vyspravila jsem si celou tu velkou puklinu. Když se nic nemusí stavět, jen vycpávat takhle 

díry, je to jednoduchý. Těma rukama to jde dobře, nic mi nepadalo nikde a dostane se to 

krásně do všech mezer. Mírně jsem to vyzdila taky. Démon mi i řekl, jak se natahuje omítka, 

prý se to dá jenom na to hladítko a táhne se to. Běhala jsem tam nadšeně do míchačky pro 

maltu a divila se tomu, že mě to nenapadlo dřív, se to naučit. Vše má holt svůj čas. 
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Aleš, Jakub a Démon osekávají zeď 

 

Démon se pustil do vyzdívání té díry po „bedně na elektriku“. Našel si cihly, navozil, a pak 

namíchal několik míchaček malty. Napadlo nás ale, že tam necháme výklenek, vymýšlela 

jsem, co se tam dá, přinesla jsem pak tátovu fotku, zarámovaná by tam šla.  

V 11 jsem měla jet pro oběd, zajela jsem ale nejdřív do Lidlu pro piva a ještě něco asi. 

Zaparkovala jsem v pohodě, bylo tam volno vpředu. Jedu pro polívku a řízky. Jíme, dobrý je 

to, pak pokračujeme v práci. Vypadalo to, že bude bouřka či déšť, ale naštěstí odpoledne 

nebylo nic.  

 

Večer zase děláme oheň, ale začalo pršet, naštěstí práce byla všechna hotova. Vlezli jsme si 

do sednice, já s Alešem tam sedíme a povídáme si o sednici, vysvětluju, jaké úmysly s tím 

mám a jak bych si přála to opravit. Jakub vypráví, jak mu tahali z nohou křečové žíly, to si 

pamatuju. Měla jsem dočista zeštípaný nohy od komárů a svorně jsme s Luckou nadávaly na 

to, že si ženský musí holit nohy, jakej je to nesmysl. Venku přestalo ale už pršet, jdeme k ohni. 

Mluvím s Jakubem o psaní a tvorbě vůbec, jak to tvoření vypadá při točení dokumentů a při 

psaní.  

Kolem půlnoci začalo zase lejt, silnej lijavec se na chvíli spustil, nacpali jsme se na zápraží ke 

dveřím a ono to pak za chvíli přešlo. Jakub se vyptával na Mágu a postavy tam, říkala jsem 

jim některý tajný věci, co bylo z Mágy vynecháno (…). Šli jsme spát kolem jedný nějak, nebo 

v půl druhý. Lucka šla dřív, spala v té cele.  

 

16. června, neděle 
Vstala jsem v 9, dělám si čaj. Démon s Alešem venku snídají, Lucka je tam taky. Jedeme na 

mši, chceme se stavovat v Lidlu ještě, protože Lucka chce uvařit na ohni oběd, tak jsem řekla, 

že bude řídit Démon. Jede s námi i Aleš. Dnes je slavnost Trojice, takže byla mše i v 10. (…)  

Aleš se procházel někde venku, připojil se po mši k nám. Jdeme do auta pro hrnec, bereme 

polívku, ale není tam nikdo, komu bych to mohla zaplatit. Démon tam odkrývá jakési dveře 

v podlaze, kárám ho, vypráví historku, jak našli v podzemí nějakej chlast. Je tam v podloubí 

jakési pohoštění, tak jsme se tam s Démonem zastavili na zákusky. Jedeme nakoupit do Lidlu, 

beru taky ještě jednu basu. 

 

Přivezli jsme Lucce zeleninu a maso, ona pak připravila výborný jídlo, zabalila brambory do 

ohně alobalu (pro alobal musel Démon ještě jednou jet, zapomněli jsme ho), dala k tomu 
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zeleninu a to maso. Démon se pustil do toho výklenku ještě, dal tam překlad a cihly nahoru. 

Jakub s Alešem mi nanosili nahoru na strop všechny ty balíky s izolací, taky jsem je s něma 

vozila, je to celkem těžký. Pak Jakub s Alešem udělali geniální práci, že vyčistili celej ten roh 

u vejminky a zdi, kde byla hromada kamení, odvozili to a krásně upravili, i vchod do sklepa.  

Obědváme a různě posedáváme u stolu a hovoříme. Taky tu polívku jsme si dali předtím. 

Démon vypráví historky z archeologických vykopávek, jací podivíni tam bývali. Lucka říká, 

že byla s Ivanem taky na podobné brigádě archeologické. 

 

Démon odváží posekanou trávu, odvezl skoro všechno, co jsem posekla, až se pak zlomily 

hrábě. Jakub sedí po obědě u venkovního stolu s Alešem a o něčem debatují, zaslechla jsem, 

že Jakub vysvětluje něco o natáčení mluveného projevu a jak je důležité u dokumentu zařídit, 

aby ten člověk mluvil co nejosobněji, dostat se k němu co nejblíž. Aleš totiž navrhl, že by 

mohl Jakub přijet a že by tam společně rozebírali s více lidma Bondyho Útěchu z ontologie. 

Já jsem posekla ještě část zahrady, už zbývá jen kousíček a ta tráva před vchodem holt.  

Poklízím průběžně všechno, věci, odpadky, vytřela jsem si u sebe. Lucie umyla nádobí. Taky 

zdechla pračka, 3x vyhodila pojistky, tak to Lucka pak přeprala v ruce a rozvěsila.  

Smutná příhoda se stala, v pumpě uvízl nějakej chudák ptát, pípal tam a pípal, jeho druh tam 

za ním lítal, ale nic platný to nebylo. Zkoušely jsme ho s Luckou zachránit, spustily mu tam 

provaz a větvičku, ale nepomohlo to. Lucka mi taky vytřídila všechny shnilý jabka ze sednice 

(většinu už) a odnosila to na kompost, to jsem teda byla skutečně ráda.  

Oni pak kolem šestý nějak odjíždějí, loučíme se, plánují, že by možná v srpnu zase přijeli. 

Jakub tam ale zůstává ještě týden, chce tam něco číst a budeme pracovat společně.  

 

Jakub tady ještě týden zůstal, pracoval na přípravě dokumentu o Bondym a společně jsme 

vždy na pár hodin vyrazili do práce na zdi. Vybírám další úryvky ze svého deníku, protože 

tohle byl důležitý týden, kdy se mi osvětlila historie statku, jak vůbec došlo k tomu, že ho táta 

koupil. A došla mi i jedna zásadní věc. Pokud to někoho netěší, může si přečíst jen 

zarámované části a dozví se vše podstatné. 

 

17. června 2019, pondělí 
(…) Jakub sedí na dvoře, pomáhá mi odnosit šuplata. Líčí mi zážitky s tou pumpou, pták tam 

pořád pípá a Jakub si myslí, že jsou tam mladí, protože tam viděl několikrát dalšího ptáka 

vletět, dovnitř do pumpy, a zase vyletět ven. Takže tam je asi fakt hnízdo, to je neskutečný 

místo! Démon s tím pumpoval a to hnízdo tam už bylo.  

 

(…) Chvilku dokončuju práci, pak v půl 6 jdeme s Jakubem něco dělat. Chtěla jsem si ve 

Starý Říši odpočnout od lidí a teď zjišťuju, že se tak stalo a Jakub mi vůbec nevadí. Jdeme 

dávat maltu do těch vyškrabaných spár ve zdi. Otevřela jsem si k tomu pivo. Jdu maltu 

namíchat, dala jsem tam nejdřív moc vody, ale namíchala jsem to pěkně, mám z toho radost. 

Spravujeme spáry v celé té dolní polovině, pak to uhlazujeme ještě. Jdu pokosit trávu před 

vchodem konečně, Jakub to jde shrabat. Řešíme, jestli bude večer oheň, nebo ne, zatím 

nevíme. Jdu se najíst, nic jsem nejedla, je mi špatně hlady. 

Dopíjím venku pivo a mám nějakou akční náladu, velmi dobrou a důstojnou. To je zajímavej 
jev. Oheň se mi najednou dělat chce, že bych v noci už nepracovala a šla spát dřív, to se přece 

jednou taky může udělat. Jdeme pro větve. 

 

Sedíme pak u ohně až do noci a bylo to velmi zvláštní. Byl taky úplněk, ale nebyl moc vidět, 

většinou se skrýval za mraky. Jakub se různě vyptával na zážitky s tátou, rozebírali jsme 

dlouho Bondyho. (…) Jakub taky vyprávěl, jak vlastně na nápad přijet na statek přišel, 

navrhla to prý Helena Všetečková, když přemýšleli nad tím dokumentem o Bondym. Pak 
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Jakub řekl, že Bondymu vyšla nějaká kniha s názvem Neznámá, kde popisuje, jak 

s Magorem jezdili po okolí hledat statek, kde by mohli všichni bydlet, tedy naše rodina a 

Bondy s Julií, a byli se s Dvořáčkem podívat i tady na statku. Prý to byl Juliany, tedy mojí 

mámy, nápad. Nikdy jsem neslyšela, že by nápad na koupi statku ve Vydří vznikl tímhle 

způsobem, bylo to pro mě velké překvapení. Musím se na to zeptat mámy. 

 

 

18. června 2019, úterý 
(…) Jakub kolem poledne odjíždí na kole na výpravu do Telče. Jsem většinou ve vejmince, 

nechce se mi ven, chvíli tam ale sedím s korekturama. Práci jsem proložila přečtením kapitol 

z té Bondyho knihy (Jakub mi to přinesl dnes), kniha se jmenuje Bezejmenná a Bondy tam 

skutečně popisuje přesně, jak jeli s tátou hledat tenhle statek. Podle tátových 

megalomanských řečí a nesmyslných nápadů je jasný, že ten zápis je pravdivej. 

 

(…) V pět vyrážím na práci, Jakub už je doma, seče trávu, říkal, že četl u rybníka u Telče 

někde Bondyho Útěchu z ontologie. Jdeme na tu zeď. Míchám dvojitou dávku malty, dáváme 

lešení, vyspravujeme to nahoře, pak ještě Jakub kolem branky a já trochu dělám na tom 

výklenku. Povídáme o všem možným, o práci Jakubově i mojí, řekla jsem mu o astrologii. O 

té Bondyho knize a Jakubových vzpomínkách. Jakub má nějakou akční náladu radostnou, já 

už méně, ale měla jsem ji zase včera. Dobře se mi s ním dělá. Jdu k poli na nešpory, slunce 

zapadá. Jakub si ve vejmince něco píše na internetu, jsem tam chvíli a mluvíme o filosofii a 

astrologii, jak jsem na ni přešla, Jakub o tom, že nešel na doktorát. Pak říkáme, že budeme mít 

čtenářský večer a rozcházíme se do svých částí statku. Píšu deník a čtu Bondyho. Spát jdu po 

půl druhý. 

 

19. června 2019, středa 
(…) Jakub někam jel na kole, ale po druhý hodině se vrátil, páč si vzpomněl, jak jsem říkala, 

že bysme zajeli do Kostelního podívat se na ten Dvořáčkův statek. [Honza Dvořáček tehdy 

vezl tátu autem, když poprvé přijeli ke statku. Tátova první žena Věra s Honzou žila na statku 

v Kostelním Vydří, často jsme tam za nimi jako malé děti jezdily a v dobách festivalů se tam 

také často chodilo.] Jedeme tedy. (…) 

Zastavuju v Kostelním. Zajela jsem k zemědělskýmu družstvu a na radu nějakýho chlápka 

přeparkovala Felixe o kus dál. Jdeme v krásným letním vedru na výpravu. Přes zemědělský 

družstvo, po zrovna pokosený louce, pak dlouho obhlížíme ten starej zámek, nakukujeme do 

zahrady, absolutně krásně zarostlý, děláme si legraci, že jsme jak Magor a Bondy, co takhle 

obcházeli kraj. Jdeme ke Dvořáčkovu statku, plot tam z jedné strany není, tak lezeme dovnitř. 

Je to zarostlý a krásný. Veranda a ta část, co Dvořáček opravil, je nádherně udělaná. Zbytek 

moc nevidíme. Nakukujeme okny dovnitř. Říkám Jakubovi o Dvořáčkovi, jak to s ním 

dopadlo. A zamýšlíme se nad tím, jak je to smutný, když někdo takhle celej život opravuje 

statek a pak to takhle zpustne. Jakub taky pořád vymýšlí různé nápady na ten HitHit a jak 

statek zvelebit. Taky mi dnes či včera říkal, jak uvažoval o koupi toho Bondyho domu v Telči, 

ale prý by tam neměl žádné kulturní vyžití. 

 

Byla to výborná výprava, já jsem si takhle Kostelní Vydří nikdy neprošla, bylo to 

dobrodružný a takový zvláštní. Jakub taky řekl pěknou větu, když jsme se rozmýšleli, zda 

vlézt na ten pozemek Dvořáčkův, něco jako: „Máme dobrý předky, tak co.“  

Jedeme zpět. Stavujeme se na hřbitově a zalejváme hrob, 4 konve. Zalejzáme ještě do svých 

místností, Jakub říká, že se dobře vpravil do čtení Útěchy. Já jdu dokončit dnešní penzum 

práce, dávám si na půl hodiny šlofíka. Je mi velmi dobře a tak jakoby příjemně unaveně.  

Vyrážím na práci kousek po pátý, Jakub čte na zápraží. Otevírám si pracovní pivo. Míchám 
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špric a jdu na tu horní část zdi. Z toho prkna to dělám. Jakub má ty záda nějaký namožený, 

tak dělá lehčí práci, doškrabává zeď u branky. Míchám druhý špric a dokončuju celej ten 

hořejšek. Konečně se mi to začalo skutečně líbit. Nevěděla jsem, jak tu zeď udělat, Aleš o 

víkendu navrhoval nechat to jen oškrábaný, byla jsem z toho rozpolcena, ta už našpricovaná 

část zdi u vrat se mi nelíbila, ale teď, jak jsem to udělala nahoře celý, mi to připadá krásně 

sjednocený, působí to klidně a čistě a o to šlo. Ten škaredej ruinovitej chaos z toho zmizel. 

Jakub shrabává hory trávy z horní části dvora. (…) 

  

20. června 2019, čtvrtek 
Nemám zápisky, stručně. Práce dopoledne jako vždy. Pod špendlíkem sedím. (…)  

Přivezli mi kuchyňkou linku. Chtěla jsem jít pracovat dřív, ale začalo pršet, tak Jakub navrhl, 

že linku sestavíme. On to už dělal, takže to šlo ráz na ráz a bylo to výborný. Pak pršet 

přestalo, Jakub se pustil do branky, krásně spravil celou tu horní část. Já se chci jet podívat na 

průvod Božího těla do Kostelního, v 6 večer byla mše, tak jsem vyjela po půl sedmý. (…) 

 

Jakub mezitím krásně spravil zdi skoro kolem celý branky, dělá to moc dobře. Pak nevím, co 

se děje. Večer ale děláme oheň, protože je slunovrat. Sedíme tam až do půl druhý asi, piju to 

namíchaný víno. O Bondyho filosofii disputujeme. Vyprávím o tátovi, jak jezdil domů a řval, 

že z toho mám neurózu ze zastavujících aut před vraty doteď. Jakub pozval Helenu 

Všetečkovou, jestli by nechtěla přijet. Vyprávím o různých návštěvnících festivalu, co sem 

jezdili a jak to tady chodilo. Dál už nevím. Pršelo taky chvilku ještě, pak přestalo. Dali jsme 

do ohně péct brambory. 

 

21. června 2019, pátek 
Lezu z postele kolem ¾ na 10. Mám pochmurnou náladu, ale během dne mě to přešlo. (…) 

Jdu se podívat na brambory. Nejdou jíst, je to bída, jsou odporný a většinou spálený. Jakub 

říká, že se mu nejlíp pracuje dopoledne, chce, abych mu namíchala maltu. Učím ho to.  

 

Ve vejmince a pod špendlíkem pak pracuju na textech (…) Venku mi rozkvetla rudě denivka, 

je to nádherný. Jakub děsně dlouho pracuje jak ďas. Dokončil celou omítku u branky, je to 

krásný. Dodělal s maltou tu pravou zeď, zadělal tam část elektriky, udělal spoustu práce a 

úplně krásně to vypadá. Končil až po čtvrtý hodině. Uvařila jsem mu oběd, když je takovej. 

Rizoto: hrášek a dva špekoně do toho, kupodivu to bylo fakt dobrý, mohla bych to dělat i pro 

brigádníky. 

 

Kolem pátý vyrážím na směnu já. Jdu špricovat, dokončuju to spodní patro veprostřed, pak 

nahoře nad brankou a tu pravou zeď. Jakub si otevírá pivo a pozoruje mě a povídáme. Ti ptáci 

v pumpě pořád jsou, ale něco tam smrdí, snad tam nějakej nezahynul. Rodiče je tam chodí 

krmit. Beru si maltu a zadělávám díry u zdi u vejminky. Pak kompletně dokončuju špricování, 

jen kousíčky zdi kolem branky zbyly. 

 

Jakub se jede večer projet na kole. Já dokončuju vše, čistím branku, nástroje, míchačku, tak 

jak to chodí. Jdu dozadu k poli na nešpory, volá zrovna máma, je tam dnes v noci sama, Marta 

s rodinou jeli na oslavu narozenin Marie Křížové tady kousek odsud. Je krásnej západ slunce, 

déle tam stojím a hovořím s Pánem o statku. Sedím na zápraží a píšu deník, Jakub se vrací, 

objel toho dost, zkoumá něco na internetu. Jdu do sednice špekulovat o opravách. Jakub 

přichází, tak tam sedíme pak až do půlnoci. Vymýšlíme dlouho, jak spravit sednici, to mě těší 

takový hovory. Jakub má nápad s tou jámou, že by tam šel udělat stůl, to není marný. Kde 

udělat další záchod a sprchu řešíme. Napadlo mě taky, že ta „fajnová omítka“ se dá na zdi 

dávat tím špricovadlem, tím by se hodně ušetřilo za řemeslníky. O Letní filosofické škole 
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mluvíme. Jakub sem pozval tu Helenu Všetečkovou, se kterou dělá na filmu o Bondym, 

přijede možná zítra večer. O Chardinovi mluvíme. Kolem půlnoci jsme unavení, jdeme do 

svých ubikací. Já píšu ještě deník a pokouším se čučet na seriál nějaký, ale je tam samá 

demence. 

 

22. června, 2019, sobota 
Vstávám před desátou, jsem pěkně vyspaná. Jakub je na zahradě, plánujem, co uděláme, 

říkám, že musím chvilku pracovat na textech, abych něco udělala, jak je dnes ten samej úklid. 

(…) Pak poklízím různě, Jakub taky poklízí. Jdeme společně osekat tu lísku a bavíme se o 

mém začleňování do vesnice. Kolem třetí přijíždí paní Radka Lokajová, chtějí tady 4. srpna 

něco natáčet, tak se domlouváme. Provedla jsme ji po statku, vše vyložila, paní Lojková to 

chce točit z hlediska přítomnosti, tím si mě získala. Magora nijak zvlášť nezmiňovat. Celkem 

otevřeně jsem s ní mluvila o svém vztahu s tátou. Dlouho jsme hovořily, nastínila mi, jak to 

bude probíhat při natáčení, snad to bude jakž takž dobrý. Prý má taky dům po prarodičích, tak 

tomu rozumí, jak to tady spravuju. Jakub při tom četl na lavičce Bondyho, „udala“ jsem ho, že 

je Bondyho vnuk a paní Lojková s ním mluvila o tom jeho filmu. 

 

Došla mi konečně do vědomí zásadní věc, přivedly mě k tomu ty hovory s Jakubem, o tátovi a 
obecně o dědictví slavných předků. Mně totiž nejde vůbec o tátu, ale o to místo! To je sice 

jasný, že jsem to vždycky nějak věděla, ale došlo mi to ta takhle jasně, až když Jakub řekl, že 

ten film točí kvůli Bondymu. Já tady vůbec NIC nedělám kvůli tátovi. Chci lidem 

zprostředkovat tu zvláštní atmosféru toho místa, tátův památník tady taky může bejt, ale jen 

jako jakási věc, která se tady vyskytla, protože on tam žil. To místo ho bude hostit, není to tak, 

že on vytváří to místo, naopak, místo ho může vlídně zahrnout do sebe, ale v patřičnejch 

mezích. To jsem pak taky Jakubovi ještě říkala, jak se mi to díky těm rozhovorům osvětlilo. 

 

Vyrazily mi fazole! Zasadila jsem je přibližně před týdnem, s překvapením a nadšením jsem 

je uvítala. Taky se mi ve skalce zahnízdil dub, doubek maličkej tam leze!  

Ještě vytírám všude, zalejvám fazole. Pak se loučím s Jakubem, byl to skutečně pěknej tejden 

s ním. 

 
Zeď jako nová – výsledek naší týdenní práce 
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Srpen – práce na půdě 
V srpnu byla další brigáda, už tradičně jako vždy v srpnu přijeli organizátoři Letní filosofické 

školy (tento rok výjimečně jeli 2x), pracovali jsme hlavně na půdě a začalo se s omlacováním 

omítky na fasádě do dvora. Přijeli Démon, Ota, Jakub, Lucie a Ivan.  

 

23. srpna 2019, pátek (úryvky z deníku) 
Brigádníci měli přijet kolem pátý, je půl sedmý a nikde nikdo, ale tak to chodí. Jdu přemejšlet 

jak prodat bryčku a kam uskladnit prkna ze Všenor. A prostě dělat o dřevě.  

Příjezd v půl sedmý nakonec. Lucka mi přivezla růži k zasazení do země. Budu psát stručně, 

nemám na to sílu. Děláme o dřevě, přebírám to, třídím na oheň a na řezání. Démon dělá se 

mnou a Ota to vozí do stodoly. Ptám se na Vranov, Démon tam byl s Alešem (…) Jedu pak 

pro Jakuba do Velkého Pěčína, zkoušela jsem navigaci, ale neposouvala se mi mapa, málem 

jsem sjela do škarpy, jak jsem to regulovala, ale dobrý. Jakub tam čekal na křižovatce, jedem 

zpět, už začíná tma, Jakub vypráví o práci v Brně a materiálech o Bondym. Helena 

Všetečková, která měla taky přijet, nakonec nepřijede. 

 

Už hoří oheň, hovory si nepamatuju moc, nic závažnýho, o ekologii taky něco a náboženství, 

zkouším tam zmínit nějakou teorii o fundamentalistech, proč to dělají, celkem všichni 

souhlasí. S Jakubem se bavíme o jeho práci. Pila jsem ten svůj střik, oni pivo a různý další. 

Líbilo se mi to celkem, ale ve 2 jsme šla spát, Démon taky, oni tam ještě seděli, prý jen 

chvilku. 

 

24. srpna, 2019, sobota 
Kousek po 9 vstávám. Snídáme na zápraží. Jdeme se podívat na půdu po snídani, ukazuju, co 

budeme dělat. Musí se odkopat půdovky aspoň z několika metrů čtverečních a zjistit, jak 

vypadá strop. Já s Ivanem začínáme dělat, Démon a Jakub jdou pro roušky a nákup. Ivan je 

mlčenlivý a výkonný spolupracovník. Ale brzo jsme odkryli první trámy a ukázalo se, že se 

jedná o povalovej strop! To byla jedna z možností. Trámy, silný, hustě vedle sebe, jen malý 

škvíry mezi něma.  

 

 
Odkryli jsme zdravý povalový strop, to je vítězství, strop se nebude muset dělat nový. 

 

A začalo to vypadat, že jsou trámy zdravý! To by byla vůbec ta nejlepší možnost, téměř 

zázrak, strop by se nemusel celej měnit, jen by se dostaly z půdy ty půdovky a zezdola dala 
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pryč omítka a místo ní něco. Odkryli jsme asi metr a půl a nenašli žádnej poškozenej trám, 

měla jsem radost, takovou racionální, nejsem teď nějak schopna cítit jakékoli osobní emoce. 

Oni se vracejí, koupili ty roušky dýchací, je to mnohem lepší s něma, tam je strašnej prach, 

takovej ten stoletej, rozbolela mě z toho hlava. Děláme všichni na půdě, hlavně to vynášení 

kýblů je strašná práce, vyndávání půdovek je snadný, jde to jen kramlí nebo kladivem, pak se 

to nakýbluje, musí se to snést po štaflích dolů, páč tam nejsou už schody, a vyvézt dozadu. 

Jakub vyváží kolečka jedno za druhým, Ota taky, všichni se prostě zapojili, Lucka taky pak 

přišla, když jsme zametali. 

  

Ve 12 jedu pro oběd do Kostelního, hromada bramborový polívky (dali nám jí víc), řízky a 

salát (6 porcí, i pro Helenu byl jeden). Jdeme to jíst hned. Ta bramboračka byla génius 

naprostej. Sedíme kolem ohniště a tak různě a odpočíváme, ani nebyla oficiální siesta, jen 

jsme tam tak společně byli.  

Jdeme zase na půdu, odkryli jsme i část na jiném místě, a opět zdravý trámy. Jakub se pustil 

do velkého zametání. Démon tam natáhl taky vysavač, aby se ty trámy pěkně očistily. Jen to 

vynášení kýblů je fakt dost hrozný. Já jsem měla dost přichcíplou náladu, asi mírná kocovina 

a nevím co, jakási mírná rozloženost. Je to hotový, krásný dva kusy trámů jsme odkryli, cca 5 

metrů čtverečních.  

 

Děláme si kafe, natáhla jsem se na kameny a přichcíple ležela. Není to na mě vidět, ty nálady, 

ale vevnitř teda znát jsou. Náhle jsem se podívala na Démona a řekla: Démone, jdeme řezat. 

Potřebovala jsem totiž něco nařezat motorovou pilou, neměla bych jinak klid. Ta pila je pro 

mě velká výzva, a kdybych to dnes neudělala – jako že jsem myslela, že dnes prostě řezat 

nebudu, protože mi není nijak zvlášť dobře – tak bych měla tu domršenou náladu celej den. 

Včera jsem se s Démonem domluvila, že na mě bude dohlížet, ale že musím řezat sama, 

abych se to naučila. Vzala jsem pilu, dolila tekutiny a nastartovala bez problémů. Démon tam 

stál u toho, občas přidržoval dřevo, Jakub tam taky se zájmem obcházel. Nařezala jsem celou 

tu kozu, co tam byla naložená. Velmi mi to spravilo náladu, nová energie a důstojnost mnou 

kolovaly. Ostatní tam někde byli, ani jsem si nevšimla, jestli tomu přihlíželi. Uklízíme dřevo, 

na dvůr přicházejí nezvaní návštěvníci, pronikli tam zadem, jen je zdravím, říkám jednu větu 

a nechávám je tam stát, nebyli sympatičtí ani Jakubovi, ani Démonovi.  

 

Ota nejspíš ještě odvezl pár koleček dřeva do stodoly. Oni tři pak jdou na procházku do lesa, 

já s Jakubem a Démonem zůstáváme. Začali jsme vyklízet dřevo ze stodoly, chtěli jsme udělat 

místo, až se podaří přivézt ty prkna a vše od Světlany Karasové [kamarádka mi nechala 

zdarma stavební materiály], zavolala jsem jí dnes a domluvila to s ní, že zajistí někoho, kdo to 

naloží. Vyklidili jsme toho hordy a odvozili na oheň.  

 

Jdu si pak mejt hlavu, vracím se na zahradu a Démon s Jakubem tam pálí ten starý hnusný 

gauč. Je to pěkné, fotím je, sedli si na opěradlo dokonce. Pak tam sedím s Démonem a 

hovoříme, on vypráví např. o tom, jak jezdí na lodi a chce si postavit loď vlastní.  

Oni se pak vrátili z procházky, našli pár hub. Večer děláme oheň (nemám zápisky, tak fakt už 

nevím co). Sedíme na zápraží tentokrát, páč vatra je neskutečná. Na návsi probíhá svatební 

oslava. Démon řekl dopoledne, že uspořádáme „kontra-akci“, teď jsme se spíše unaveně 

usmívali, že jsme všichni utahaní jak psi, ale pak se to rozproudilo, jak to tak bývá.  

 



24 

 

 
Jakub a Démon na ohnivé pohovce 

 

Nepamatuju si bohužel většinu hovorů. Jen Ota říkal o nějaké krásné knize o kocourovi, který 

žil u zenového mistra a sám žil jako zenový mistr, to mě dočista nadchlo a musím to mít, Ota 

mi pak napsal, jak se to jmenuje: „Kojabaši, kočičí mistr zenu“. Hovory byly přátelské, ale 

pak se Démon zmínil o problémech s cikány v Hanušovicích a to se do něj zbytek osazenstva 

teda pustil! Líbilo se mi, jak Jakub začal rozvíjet teorii o menšinách, že jsou neustále pod 

obrovským tlakem, k tomu jsem se i připojila, jinak jsem spíše do hovoru nezasahovala. Ale 

tak nějak jsem se snažila postavit na stranu cikánů, jenže já prostě rozumím každýmu 

stanovisku a nejradši vplouvám do hovoru bez nutnosti zasahovat.  

 

Lucie pak vymýšlela nějakou společenskou hru, že jsme říkali, kdo jsme, třeba „kámen ve 

zdi“ (to jsem řekla já, když mě „donutili“, bytostně nesnáším společenské hry), aby se prý 

jako otupily hroty, bylo to trochu drsnější, ten hovor předtím. Démon řekl, že je „hovno“. Pak 

už si fakt nepamatuju co, oslava na návsi zdárně pokračovala, jednu chvíli jsem šla s Luckou 

do vejminky pro mouku (Lucka totiž vařila polívku ještě!) a Lucku zaujalo, jak se tam všichni 

objímají a mají se tak rádi, poznamenala k tomu, že my se tady hádáme a oni se mají rádi. Ale 

oni jsou tam všichni asi zajedno, tady u ohně to bylo zajímavější. Démona bolela hlava, šel 

pak ve 2 spát, já jsem taky chtěla, neumím se už uvolnit, pila jsem pořád ten svůj střik. Ale 

Lucka začala zpívat, já jsem prvně absolutně nechtěla s tím nic mít, jenže holt hudba mě 

dostane skoro vždy, tak jsem zazpívala sama píseň Vítr to ví, 2 sloky jsem si vzpomněla, a 

přidávala jsem se k Lucce, když jsem to znala. Jakub z toho byl dojatý, Lucka totiž zpívala 

nějakou píseň, kterou Jakubovi zpívávala máma. Pak jsem ale šla spát, bylo 2:20.  

Pak jsem se dozvěděla, že Lucka s Jakubem tam ještě žili až do rána, šli i na náves, Ota šel asi 

spát dřív, ale to přesně nevím.  

 

25. srpna, 2019, neděle 
Vstávám v 8:50, hlava mě nebolí, kocovina jen nepatrná, to je prostě dobrej způsob s tím 

ředěným vínem. Démon taky naštěstí vstal, tak snídáme a jedem na mši. Ovšem Ivan nešel 

vůbec spát, zastihla jsem ho, jak sedí na zápraží, v sednici i na zápraží se svítilo, to bylo 

vskutku jak za Magorových časů. Pravila jsem přátelsky: „Proč tady svítíte jak ti blázni?“ A 

Ivan začal náruživě vysvětlovat, že nechápe, proč „oni“ tam svítí: „Já to nechápu, to se snad 

bojí, nebo co?“ tož jsem již raději mlčela, neb bylo zřejmo, že to s ním není jen tak! Nejspíš si 

nevšiml, že se svítí na zápraží a myslel světlo v sednici. 
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V Kostelním byla pouť, Démon řídil, já jsem se bála, že tam nezaparkuju, ale bylo tam místo. 

Mši sloužil ten kněz s těma rukama „zmrzačenýma“ (to je hnusný slovo, ten člověk má 

vlastně krásné ruce a vše jimi zvládá), já ho mám ráda, on je při rozumu, dobře mluvil 

celkem, o přílišném skepticismu, škarohlídství, a pýše na vlastní zásluhy. Jdeme se podívat do 

knihkupectví, obhlížíme knihy i nahoře, kupuju si kafe. Jedeme do Lidlu pro maso, Lucie ho 

chce dělat.  

Přijíždíme, Ota je taky vzhůru už, Lucka taky. Říkají, že včera v noci ještě s Jakubem šli na 

náves na tu oslavu, pohovořili tam s někým a ten člověk jim dal slivovici. Zasadili mi taky 

kytky, Lucka zasadila růži do předzahrádky, Ota mi na dvě místa v mý zeleninový zahradě 

zasadil vřes. Lucka se taky moc nevyspala, nechápu, jak takhle můžou žít, nevydržela bych to 

ani den (v mládí ale bez problémů jo…). Jakub taky vstal, v kuchyni připravoval pro Lucku 

česnek a vypadal celkem při životě.  

 

 
Zleva: Démon, Jakub, Ivan, Lucie, Ota. 

 

Ovšem došlo pivo, tak jsme ještě jeli zase, vzali jsme všechny tři bedny, Ota jel s náma, 

koupili jsme v Penny ještě jednu basu, já jsem už nic neplatila.  

Pak se teda ještě fest pracuje, s Démonem jdeme na půdu přenést ten archiv, naklízím noty do 

beden, přebíráme knihy a smějeme se strašlivým titulům, přenášíme to všechno do spravené 

části půdy, kde to může být další léta. Ota ještě dokončil přebírání té hromady dřeva, dovozil, 

co je na řezání, hromada je komplet hotová. Pak s Démonem vytahovali z půdy starý okna, 

který tam táta nesmyslně nashromáždil, nebralo to konce, obrovský množství, s Jakubem jsme 

to nosili do křápiště. 

 

Ivan se pustil do omlacování té stěny, která měla být na programu jako hlavní, pustil se do 

toho s velkou vervou, nechápu, kde bere tu energii, pak se do toho dali i Ota a nakonec i 

Démon, ten vyškraboval spáry takovým hákem, kterej našel na půdě. A kompletně celou zeď, 

kromě úzkýho pruhu pod střechou, stihli oškrábat. Já jsem už nedělala nic, přece jen chci 

držet neděli. Je to zase velkej kus práce, co všechno udělali, i ta zeď právě, hodně to tady 

prokouklo všechno, ta stodola hlavně, která nebyla vůbec plánovaná. 

 

Lucka uvařila výbornou bramboračku s těma houbama, co včera našli, musela jsem se 

překonávat, abych si nedala celej hrnec. A pak smažila maso, máme k tomu salát ze včera. 
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Oni furt mlátili jak zjednaní, Ivan odmítal jakékoli jídlo, pak jsme jedli v kuchyni.  

Píšu chvilku deník, pak poklízím, oni taky, Lucka neustále myla hory nádobí, taky se balili 

všichni. (…)  

V 5 teda odjížděli, poté co Démon ještě vynesl odpadky a vše se uklidilo, jen ta suť tam 

zůstala podél zdi, to už nešlo stihnout. Loučíme se, to je taky vždycky takový těžký.  

 

Září – parta z „večerů s vínem a poezií“ 
Parta studentů (oni nejsou všichni studenti, ale říkám jim tak) z Brna, kteří se už léta scházejí 

k tzv. večerům s vínem a poezií přijela i tento rok. Takže tady byli podruhé. Ve výsledku zde 

byli tihle lidi: Anička s Vojtou, Boris, Adam s Klariskou, Václav (byl minulý rok) s Verčou, 

Karel, Petr, Ester (byla minulý rok), Aneta (byla). Lucka tenhle rok přijet nemohla, protože 

má v pondělí státnice, tak se musí učit. Druhý den přijel ještě druhý Adam.  

 

20. září 2019, pátek (úryvky z deníku) 
V pátek tam byla většinu dne jen Anička, která přijela jako první. Uklidily jsme sednici. 

Anička se do toho pustila s vervou, vyházely jsme všechny nahromaděný křápy, přesunuly 

některý nábytky na palety. Anička dokonce zavěsila nějaký obrázky a udělala výzdobu, takže 

sednice získala novej vzhled. Přemýšlela jsem, jak to tam zařídím, jestli se to povede 

rekonstruovat. V sednici je ovšem chcíplina, něco tam prostě chcíplo a nepodařilo se mi to 

vypátrat, je to někde kolem ledničky. Včera to ještě smrdělo tak moc, že se tam nedalo skoro 

být.  

Pracuju pak chvilku na zahradě, dokončila jsem ten heslář. Slunce svítí, je babí léto, při práci 

se hřeju na slunci, piju kafe a nedaleko na zápraží sedí Anička a brnká si na kytaru. Byla to 

taková pěkná chvíle, kdy se čas zpomalil. (…) Anička jde otrhávat šípky, natrhala jich skoro 

celou velkou skleněnou láhev, vysypala z ní totiž v sednici ty hnusný zavařeniny, který tam 

zbyly po tátovi ještě, vytekla z toho voda a jen to tam hnilo.  

 

Později odpoledne přijel potom Vojta, byl tady minulý rok taky. Sdělily jsme mu situaci 

s mršinou v sednici a Vojta ji našel! Bylo to skutečně to kotě, jak jsem si myslela nejdřív, 

uvízlo škaredě pod ledničkou, zaklesla se mu tam nějak hlava. Vojta ho vypreparoval ven a 

pohřbili jsme ho, dali jsme mu tam i náhrobní desku se jménem Adolf Josífek (našli jsme ji u 

Skalákovy síně) a pronesli stručnou pohřební řeč.  

Přijíždí Boris, ten tady taky byl minulý rok, přivezl ho někdo, kdo tady před rokem zapomněl 

ten ručně psaný zpěvník, byla jsem velmi ráda, že se majitel zpěvníku našel. 

 

Večer děláme oheň, přijíždějí ještě dvě auta a přibyli Adam s Klariskou, Václav (byl minulý 

rok) s Verčou, Karel, Petr, Ester (byla minulý rok) a Aneta (byla).  

Před rozděláním ohně Boris s Vojtou vykopávají pařezy, Boris totiž říkal, že potřebuje nějak 

vybít energii, tak jsem jim přidělila tuhle děsnou práci.   

Děláme tedy oheň, je v noci už zima, ale u ohně ne. Já mám ale pořád zimní bundu. Hovory 

jsem si nezapsala, jen vím, jak se mi ten večer líbil, a těšilo mě, že tady tuhle partu zase po 

roce mám. Zpívali jsme taky, ale ne tak jako minule. Anička vzala kytaru a někdo další ještě 

taky. Později v noci si pamatuju, že jsme se bavili taky o církvi, kritizovala jsem úroveň 

některých kázání a jak se církev uzavírá, říkaly se k tomu různý názory zajímavý. Adam začal 

taky o celibátu a mnišství, myslím, že říkal něco ve smyslu, že ho mnišství vždy nějak lákalo, 

ale měl by problém s celibátem. Byla taková dobrá atmosféra, tak jsem jim řekla, jak to mám 

já. Boris chtěl, abych mu napsala nějaký „tři věci“ do sešitu, z hudby, nebo knih. Seděla jsem 

tam do půl druhý, pila svůj vinnej střik, ale dala jsem si i skleničku burčáku. Někdo tam prý 

seděl až do půl čtvrtý. 
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21. září 2019, sobota 
Vstávám před desátou a nikde nikdo, tak lezu zase zpět. Mám kocovinu a je mi bídně, bolí mě 

hlava, zalezla jsem do postele a vzala si prášek, přešla mě hlava, ale divný stavy zůstaly. 

Přemejšlela jsem víc, co to vlastně je v tý kocovině za divnost a nejspíš je to jakási totální 

ODPOJENOST od všech. V přítomnosti lidí ještě víc děsivá možná než o samotě. Pocit, že 

jsem úplně mimo, nenapojená do světa, a ten svět je kolem, což je právě děsivý, jak je 

barevnej a vnímanej smysly, ale nic mě s ním nespojuje, s přírodou jo třeba, ale od lidí mě 

dělí absolutní propast. Z tohodle patrně vzniká ta úzkost. Ale kdo ví vlastně. Ta kocovina byla 

nejspíš z tý kombinace vína a burčáku, ačkoli to nechápu. Ostatní vypadali celkem OK, jen 

Václav pak v neděli přiznal, že se celej den cítil divně.  

 

V sobotu brzo ráno odjíždějí Boris, Anička a Vojta (pokud se nepletu, ale tihle tři prostě 

odjeli). Vstali jsme pozdě vlivem nočního života, ale stejně se nikam nechvátalo. Vyřizuju furt 

tu přepravu prken a dalšího z Prahy do Vydří, jak mi ten přepravce volal, že mu selhaly obě 

auta, tak včera se mu podařilo sehnat někoho jinýho, náhradního. Volám si se Světlanou, tam 

to mají naložený, trvalo jim to kolem dvou hodin, sem přijedou prý po obědě. 

 

Snídáme kolem ohně a pak jdeme dělat na půdu. To je dost drsná práce, vykopávání půdovek, 

pod něma je vrstva izolace z hlíny a pod tím trámy hustě vedle sebe. Je potřeba to odkrýt až 

na ty trámy a s předchozíma brigádníkama se udělal jen kousek. Bereme si respirátory, 

protože ten prach je drsnej. Vytvořili jsme takovej systém, řetěz. Nahoře jsou asi tři nebo čtyři 

lidi, největší zápřah je na schodech, tam musí někdo přebírat kýbly plný hlíny, to je skutečně 

dřina, i to neustálý vynášení kýblů, ony se plní nesmírně rychle, je to nekonečná věc. Kromě 

toho se musí po „schodech“ dávat dolů půdovky. Rovnaly se do hraničky a další lidi je 

otloukali a rovnali do Skalákovy síně, a další člověk vyvážel kolečka hlíny, kolečko se taky 

zaplní velmi rychle. Omlouvám se, že nevyjmenuju, kdo co dělal, popletla bych to. Všichni 

jsme se nějak zapojili, trvalo to několik hodin, ale odkryli jsme téměř kompletně všechny 

půdovky, až na pár. Já jsem vykopávala půdovky z těch nedostupných míst a nakonec mi tam 

taky kousíček zbyl. Dokonce jsme část stihli zamést. Nějaká hlína tam asi zůstala, bylo to 

přerušeno příjezdem dopravce, a už jsem neměla sílu se tam jít dívat, ačkoli někteří kluci tam 

ještě nahoru pak k večeru šli. Ten prach ale všude zalézá i přes respirátor. 

  

Holky vařily oběd, celý hrnec nějaký výtečný omáčky se zeleninou a k tomu kotel rýže (v 

rýžovaru), jedli jsme to u ohně, já jsem ale měla jídlo ze včerejška, co jsem si večer uvařila. 

A v tý kocovině to byla docela úmornost, ne ani tak fyzicky, ale tou nekončící dřinou v tom 

prachu. Ale říkala jsem si, že na kocovinu vlastně tohle přesně sedí, nějaká dřina.  

Odpoledne přijel ten dopravce a přivezl plnej náklaďák stavebního materiálu od Světlany: 

Prkna (palubky a na podlahu), míchačku, OSB desky, sádrokarton, 3 koberce dokonce. 

Nějaký cihly. Vyložili jsme to z auta, šlo to pěkně rychle, jak nás bylo tolik. Pak jsme seděli 

na těch prknech a měli přestávku a povídali. Nakonec jsme to odnosili do stodoly, všichni se 

zapojili, prkna jsme nosili na ramenou, Adam, truhlář, řídil skládání, takže z toho vznikla 

velmi úhledná hranice. Na ty fošny ve stodole jsme to naskládali.  
Půdu jsme už nechali bejt, zbývá tam vynosit část té hlíny, ale kluci se tam na to ještě vrhli. Já 

jsem měla už dost (ne prací, ale spíše tím, že mi bylo pořád nějak trochu špatně), tak jsem se 

šla osprchovat. 
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Večer děláme zase oheň, samozřejmě, počasí je krásný. Už to nebylo tak akční jako minulej 

večer. Vojta, Adam a Karel se dokonce šli ještě koupat, za tmy už. Byla skutečně ale zima, 

nechápu, jak to někdo může podstupovat, ale oni se vrátili nadšeni, že je to obrodilo. Pečou se 

špekoni. Pak odjíždí celá jedna parta, Adam, Klariska, Aneta a Ester. Zůstalo nás tam pomálu: 

Václav a Verča, Petr, Karel. Byli jsme unavení prací i včerejším nočním životem, tak jsme nic 

zásadního neprobírali, Václav s Verčou pak vymysleli hru, že se vyťukává na takovým 

nástroji hudebním jen rytmus a ostatní hádají, co to je. Mně se to náhodou povedlo poprvé, 

pak už vůbec. Měla jsem takovou tichou útlumovou náladu, ale bylo pěkný jen tak sedět u 

ohně. Pamatuju si ale, že se mě holky předtím ptaly, co pracuju, tak jsem jim říkala o práci 

pro nakladatelství a pak o tom, jak funguje proces psaní a že mám rozepsaný pokračování 

Vyhnanců.  

 

Měl ale ještě přijet jakýsi Adam Kvítek, kterého zná Aneta, nikdo z nás ho neznal ale. Jel 

z Brna a ve 21:10 dorazil do Dačic. Petr pro něho jel a Václav jel s ním, Václav totiž už pil, 

tak řídil Petr. Adam přijel a vnesl do večera jiný náboj, protože se kluci začali bavit o tom, co 

dělají, o různých počítačových technologiích. Adam vykládal různý věci, taky že chce možná 

dělat doktorát u Karfíkové, tak jsme mu o tom něco říkala. Je to zajímavej člověk, zná 

spoustu věcí, má podivuhodnou schopnost neustále načínat nový a nový hovor, jeho zásoba 

slov se zdá být naprosto nevyčerpatelná a přitom mluví dobře a k věci, to jsem ještě nikdy 

neviděla. Je milej a bylo dobrý, že přijel. Chtěli jsme ale jít dřív spát, ve 12 už jsme se 

chystali. Oheň ale stále núprosně hořel, tak tam Václav dlouho preparoval od sebe hořící 

trámy, zalili jsme to taky kolem. Adam s Petrem ještě zkoumali nějakej program na určování 

souhvězdí, či co to bylo, pozorovali jsme chvilku oblohu a povídali si o hvězdách, že je 

vidíme tak, jak byly předaleko v historii, ne jak jsou teď.  

 

22. září 2019, neděle 
Vstávám až v 9, spala jsem tedy téměř 9 hodin, to se mi nestalo už pěkně dlouho. Je mi 

konečně dobře, žádná kocovina, to člověk po tom divným dni skutečně ocení. 

Dáváme si pod ořechem krátkou snídani a jedeme všichni (i Adam Kvítek) na mši do Dačic 
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ke karmelitánkám. Vyprávěly se zkazky o faráři, který tam byl před rokem, jak podivně kázal 

(prostě „bizár“, jak by řekl „první“ Adam, co už odjel), tak jsme byli zvědaví, jestli tam ještě 

je. Já vezu Karla, vyjíždíme o trochu dřív, protože nechci parkovat nahoře u kostela, tam je to 

malý. Zaparkovala jsem dole na náměstí, takhle v neděli je tam skoro prázdno, ke kostelu je 

to kousek.  

Na mši byl nějakej kytarovej sbor. Farář kázal podle mýho názoru stejně bizarně jako minule, 

ale on je to celkem milej člověk a nejde se na něho zlobit, naopak to vypadalo, že se to 

brigádníkům líbí. Smáli jsme se tomu. Karel mi ale pak hned řekl, jak se mu to líbilo. 

 

Zbytek společnýho času trávíme na zahradě, většinou pod ořechem. Počasí je úplně dokonalý, 

slunce svítí a hřeje, přesto je to už úplně podzimní, pravé babí léto. Verča vaří boloňské 

špagety, jdu jí krájet cibuli, Karel to míchá a podílí se na vaření.  

Václav s Adamem zkoumali nějaký foťák či kameru, asi foťák, natáčeli s tím něco a různě to 

řešili. Vznikla pozoruhodná situace, protože Adam měl takový orientální svetr a ten svůj 

pěknej kabát a velmi se to celé hodilo k tomu modrýmu koberci, který byl stále rozložen na 

trávníku. Adam si tam sedl to důstojného tureckého sedu a Václav ho fotil či točil, Adam tam 

vypadal tak esteticky a jakoby na tom koberci přilétl z nějakýho jinýho světa.  

 

 
Vojta s Adamem před létajícím kobercem, na kterém Adam přilétl z vesmíru. Vzadu Karel a Verča vaří oběd. 

 

Jíme u toho venkovního stolu, je to tam s tím stolem teď mnohem lepší, to venkovní vaření a 

život takhle na dvoře v zeleni je paráda. Vykládáme různě, Adam se ptá například na různý 

práce, co kdo měl, povídáme si o vztazích obecně a Adam vykládá svoje dramatický zážitky 

z jednoho vztahu, který nedopadl. Taky jsem Adamovi pak povídala u ohně (pořád tam 

doutnalo to dřevo ze včera) o svý dizertaci a on bavili jsme se o čase, že oba máme společnej 

ten dojem, že čas hrozně rychle utíká a člověku je z toho úzko, že vlastně žádná přítomnost 

neexistuje.  

Celkově poklízíme, Verča taky vytřela, Petr myl nádobí a všechno se prostě uvedlo do 

úpravného stavu. Přichází taky sousedka se svým klukem a tím režisérem amatérským, co 

tady chtějí točit příští týden film. Řeší něco v sednici a domlouváme se, co a jak.  

Nějak po čtvrtý hodině jdeme všichni k autům, páč já taky jedu pryč, loučíme se a rozjíždíme 

se do svých domovů. Udělal se obrovskej kus práce, ta půda není jen tak, i parta čtyř lidí by to 

dělala mnohem dýl, takhle to skutečně poskočilo vpřed mílovým krokem.  
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Skupinové návštěvy 

15. května: Studenti z gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem 
Paní Ludmila Císařová mi napsala tento email:  

 
… vyučuji český jazyk a literaturu na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem. Se studenty se 
pravidelně vydáváme na poznávací exkurze, jejichž cílem jsou místa spojená s literaturou či 
výtvarným uměním, a podobně. 
Před několika roky jsme navštívili hrob Vašeho otce, také krajina kolem Kostelního Vydří  je 
velmi působivá. Při vyhledávání různých informací jsem objevila odkaz na statek, který je 
spjat s Vaší rodinou. Myslíte, že bychom mohli poprosit o umožnění návštěvy, popř. krátké 
setkání s Vámi? Autentické  vzpomínky (samozřejmě i ty knižní) mají velkou sílu, ráda bych 
našim studentům (18 let, septima) umožnila docela ojedinělý zážitek. 
Před léty nás vlídně přijali bratři Reynkové v Petrkově, absolventi dodnes vzpomínají. Neber-
te tuto poznámku jako nátlak, spíše důkaz pro náš opravdový zájem.  
 

Tož jsem jim odpověděla a nachystala i nějaké pohoštění. Přijíždějí po třetí hodině, je jich 

celej obrovskej autobus. 31 studentů, maturitní ročník, a jejich učitelka, paní Císařová. Do 

vejminky bysme se nevešli, tak jdeme do sednice. Jsou tam všude. Nabízím pohoštění, skoro 

všechno naštěstí snědli, zbyla bábovka. Jedna studentka chudák zakopla a skácela se do tý 

jámy. Pak mě hodně mrzelo, že jsem to hned neobrátila v nějakou legraci, napadla mě správná 

věta až potom. Do té jámy tam totiž spadlo už nejméně tisíc lidí (během festivalů), včetně 

různých celebrit.  

Vyprávěla jsem dlouho o historii statku, o rodě Florianů, soužití s tátou, co se teď na statku 

děje. Oni se pak ptali, hodně je zajímal můj vztah s tátou samozřejmě. Taky o psaní něco, o 

tom, co mi dali rodiče, jak to tady mám ráda, jak byla máma pro tátu důležitá, o tátově 

maniodepresi a postvězeňské psychóze. Těšilo mě to celkem, nic mi nevadilo. Ukázala jsem 

jim stodolu, nahlídli do hostiňáku a do vejminky. Paní učitelka byla z toho nějaká dojatá, jak 

jsem je přátelsky přijala a co všechno jsem jim řekla osobního. Tohle nikdy nechápu, přijde 

mi to naprosto normální a osobní ani ne. Ty hranice osobní–veřejný mám asi nastavený nějak 

jinak. O skutečně osobních věcech nemůžu pořádně mluvit s nikým, všechno ostatní mi přijde 

veřejný. Jedou tedy. Nechali mi tady 1500 Kč, takže jsem vydělala a budu mít na brigádu 

v červnu. Ta ekonomika „dávání“ se vyplácí mnohem víc než ekonomika výdělku.  

 

28. září: Studenti z FF MU v Brně 
Tereza Blažková mi napsala tento email:  

 

Milá paní Jirousová, 
píšu Vám za studentstvo bohemistiky v Brně na FF MU. Pořádáme tradiční akci pro 
nadšence s názvem Literární toulky, vždy vyrazíme na místo spojené s nějakou významnou 
osobností, a tak si uděláme příjemný literární víkend. Tentokrát máme namířeno do Telče 
a jejího okolí, s čímž souvisí moje prosba – rádi bychom navštívili Magorův statek a jeho 
hrob, myslíte, že by byla možná např. nějaká prohlídka Statku či jakékoliv setkání třeba s 
Vámi? Bylo by nám ctí, kdybychom se s Vámi mohli setkat a poslechnout si nějaké 
zajímavosti. Návštěvu hrobu a statku máme naplánovanou na 28. 9. Jsem si vědoma toho, 
že je to, tak říkajíc "na poslední chvíli", nicméně oceníme jakoukoliv spolupráci, za 
takovouto službu bychom samozřejmě Statku rádi věnovali nějakou symbolickou sumu. 
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Tak jsem jim samozřejmě napsala, že je to v pořádku, zrovna jsem totiž v té době měla být na 

statku. Studenti přijíždějí kolem půl třetí, je jich asi 12. Tentokrát jsem žádné pohoštění už 

nechystala, nestihla jsem to, a minule to bylo nakonec až přehnaný. V sednici to zahajuju, 

vykládám o historii statku, festivalech, oni se ptají. Prohlížejí si hostiňák a píšou do kroniky 

dlouho, část jich zůstala na dvoře a povídáme si. Jdeme se podívat do stodoly a vedu je i do 

džungle. Nemají tam žádného vedoucího, jak to vypadá, vedou si to nějak sami, je tam taková 

akční dobrá holka, která se hodně ptá. Pak je na konec vedu do vejminky. Oni mi převelice 

děkují. Jsou milí všichni. Někteří z nich chtějí jít zpátky krajinou, vyprovodila je přes zahradu 

a ukázala cestu na Zadní Vydří. Udělali z toho pěknou fotku: 

 

 
Delegace studentů z Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně a já (v zelené bundě) 

 

Další práce na rekonstrukci 
Vejminka je tento rok už hotová, už mám i vchodové dveře, izolaci na stropě, chybí jen 

takové drobnosti jako začištění kolem oken, ale o vejmince už nebudu psát, protože je prostě 

komplet. Když tam nejsem, půjčuju ji občas zdarma kamarádům (i spolehlivým návštěvníkům 

hostinského pokoje). Jinak většina prací se tento rok odehrála během brigád, jak bylo výše 

popsáno.  

Postavení plotu a zahrádka 
Petra Veselá s kamarádkou Pavlínou mi pomohly natáhnout plot kolem přední zahrádky u 

vejminky. Je to naprosto skvělý plot, tzv. štípaný, vyrobený z akátového dřeva, nemusí se 

ničím natírat, vše vydrží, nezplesniví, časem ještě zešedne. Firma Dřevěné štípané ploty 

(http://www.stipaneploty.cz/) ho zasílá už ve sdrátované podobě (mají i bez drátů), může 

vytvářet různé křivky i stoupat a klesat po terénu, stačí ho jen natáhnout. Je to trochu dřina, 

ale ve dvou či třech se to lépe táhne!  

 

http://www.stipaneploty.cz/
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Petra a Pavlína mi pomáhají natáhnout štípaný akátový plot. 

 

Tento rok jsem také začala osazovat trvalkové záhony. Jde to samozřejmě pomalu, protože 

času na práci na statku mám málo, a pokud už je, tak většinou dělám něco naléhavějšího. 

Přesto jsem zasadila 6 ks růží, několik bohyšek do dvora do stínu a hlavně poměrně dost 

trvalek do přední zahrádky u vejminky, cca 20 druhů. Předzahrádka za plotem brzy začne 

vzkvétat.  

 

Kulturní akce 

Natáčení dílu seriálu Putování s párou 
Česká televize chystá na tento rok seriál Putování s párou – poeticko-cestovatelský dokument. 

V jednom dílu by se měl objevit i „Magorův“ statek. Paní Lokajová z ČT mi napsala tento 

email:  

 
Dobrý den Františko, 
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s připravovanou sérií dokumentů (jedná se o takové poeticko-nostalgické 
cestování českou a moravskou krajinou, zarámované vždy konkrétní železniční tratí. Pokaždé se snažíme 
hledat určitou jedinečnost, konkrétní téma a hlubší souvislosti i příběh. Jestli mají díly něco společné, pak je to 
hledání toho, jak konkrétní krajina ovlivnila člověka a člověk krajinu - je to celkem hodně intenzívní a dobro-
družné). 
Jeden z připravovaných dílů věnujeme trase Telč – Dačice – Slavonice, kde mj. mimochodem nechceme po-
minout vydry ani Vydří.  
A tady mám na Vás velikou prosbu: bylo by možné v rámci "putování" navštívit i váš Magorův statek? Uvědo-
mit si, čím byl, co v něm chcete zachovat a jaké má teď poslání. Co mu člověk dává a co dostává zpět… co 
dával Ivanu Jirousovi, co statku svérázně vracel zpět, a co díky tomuto prostředí Jirous se sebe vydával (jak 
ho inspiroval). 
Pokud Vám to dává smysl, budu moc vděčná za Vaši spolupráci. 
(Jinak časově by se jednalo o některý den na začátku srpna, natáčecí dny jsou vázány na nostalgickou jízdu). 
Pokud by to bylo možné, moc ráda se s Vámi předtím setkám (nejlépe přímo na statku:) 
Předem děkuji za odpověď a těším se na případnou spolupráci. 
Srdečně zdraví 
Radka Lokajová 
 

Vymínila jsem si, že se to nebude týkat jen Jirouse, ale také přítomnosti, což mi slíbili, ale už 

ne úplně dodrželi. Naštěstí byla zamčená sednice zrovna (hosté si vzali klíče), tak jsme museli 

jít do zrekonstruované vejminky, a tím pádem se o současnosti mluvit muselo, ať chtěli, či 

nechtěli. Při natáčení vznikla ale spousta záběrů statku, pokouším se z ČT dostat nepoužité 
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materiály, zatím se to nedaří, tak uvidíme. Díl s Vydřím se bude vysílat někdy na jaře, ale 

zatím se asi neví přesně kdy. 

 

Umístění náhrobního kamene na hrob Ivana Martina Jirouse 
V březnu jsme na tátův hrob umístili kámen s básní „Jestli mne necháš umřít dřív“. Táta ji 

považoval za svoji nejlepší. Do zápražáku, který pochází ze statku v Prostředním Vydří, ji 

vytesal restaurátor Daniel Chadim z Nové Říše. Děkujeme za toto krásné dílo. 

 

 
 

Natáčení filmu 
Pavel Šebesta, amatérský filmař, mě poprosil, jestli by na statku mohl točit některé scény 

svého filmu, prý se jim velmi těžko shání dobové scenérie. Nechala jsem si stručně představit 

scénář a k natáčení dala souhlas. Zuzana Musilová z Jihlavského deníku napsala o filmu 

článek:  

 

Film se jmenuje Můj otec zvíře. Válečné scény vznikaly u Slavonic při srpnové akci spojené 
s přepadením řopíků, natáčelo se i v září a pokračovat se bude na jaře příštího roku. 
Natáčení by mělo skončit v červenci 2020. Pokud vše půjde dobře, premiéra filmu je v 
plánu na Vánoce. 
 
"Mnoho pokusů předtím nevyšlo, ale řekl jsem si, že i tak vytrvám. Povedlo se, napsal 
jsem scénář a za asistence řady skvělých lidí, kteří mi neváhali podat pomocnou ruku, jsem 
začal točit. Většinu věcí dělám já sám. Hlavní role se zhostil Miroslav Mojha, ale neméně 
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důležití jsou i ostatní protagonisté," říká k tomu amatérský filmař Pavel Šebesta s tím, že 
film by se měl objevit i v místních kinech. 
 
Jedná se o drama, dá se tedy předpokládat, jak skončí. Příběh je inspirovaný skutečnými 
událostmi, které se odehrály v Polsku. Amatérský filmař děj převedl do československého 
pohraničí v době, kdy tam vstupují vojska SS s jejich velitelem, který nedává moc šancí na 
život. Pavel Šebesta se snaží o co největší autenticitu, ale přiznává, že někdy to není vůbec 
snadné. 
 
Ve filmu se objeví například statek Františky Jirousové v Prostředním Vydří, kostel ve 
Slavonicích, okolí Studnic u Telče, Telč, Plzeň a další lokace. Ve filmu si vedle představitele 
hlavní role dále zahráli herci i neherci Marie Šrůmová, Stanislava Kalendová, Filip Beran 
nebo Roman Vojtíšek. 

 

Autor: Zuzana Musilová 

Zdroj: https://jihlavsky.denik.cz/kultura_region/pribeh-patera-ho-zaujal-natolik-ze-o-nem-

toci-film-20191012.html 

 

 

Plány na rok 2020: Rekonstrukce sednice 
Zásadní událostí roku 2020 bude zahájení rekonstrukce hlavní místnosti statku, tzv. sednice se 

slavnou jámou uprostřed. Bude na to použito 420 000 Kč z hypotéky, kterou jsem dostala. 

Mělo by to stačit i na rekonstrukci půdy a chodby, případně čističky odpadních vod. Musí se 

vykopat hlína z podlahy (rozloha místnosti je cca 50 m2), dát tam betony, izolaci. Osekat zdi a 

udělat elektriku. Osekat omítku na stropě. Nahoře na půdě dokončit odkrývání povalového 

stropu, dát tam konopnou izolaci a zakrýt OSB deskami. Musí se vyměnit stará zničená 

dřevěná okna za nová a vyrobit několikery dřevěné dveře. Jenom tyhle dřevěné výplně budou 

stát 100 000, ačkoli použiju vlastní dřevo.   

Díky kamarádce Světlaně Karasové mám všechna prkna na podlahu i OSB desky zdarma.  

Všechny přípravné práce budu dělat s brigádníky. Omítky vnitřní i vnitřní chci také dělat 

svépomocí. Vnější omítky budou konopné, uvnitř necháme osekané zdivo natřené vápnem. 

Slavná Magorova jáma zůstane zachována v podobě, která neznemožňuje pobyt v místnosti, 

jako je tomu teď. Bude zmenšena na 120x120 cm, bude do ní přemístěno ohniště a zakryjeme 

ji pochozím sklem. Také se v ní bude dát rozsvítit světlo. Co by si Magor více mohl přát?  

 

Cílem rekonstrukce je umožnit, aby se v této krásné, starodávné místnosti mohly konat 

přednášky pro veřejnost a především setkávání a soustředění větších skupin. Akce 

různých zájmových skupin, neziskovek, tvůrčí dílny, rekreačně-inspirační pobyty, 

cvičení apod. V sednici bude také „Jirousův památník“ v podobě knihovny s jeho spisy, 

překlady i dokumenty z pozůstalosti. Umístíme sem také jeho sbírku labutí a všechny 

hodnotné předměty, které po něm na statku zůstaly. 

Projekt rekonstrukce sednice 
Projektant Martin Kučera zpracoval projekt rekonstrukce. Velmi dobře se mi s panem 

Kučerou spolupracuje, rozumí starým domům, takže se s ním často radím a píšeme si emaily 

s nápady. Je to štěstí najít takového projektanta! Zde nákres sednice: 

 

https://jihlavsky.denik.cz/kultura_region/pribeh-patera-ho-zaujal-natolik-ze-o-nem-toci-film-20191012.html?fbclid=IwAR1XyMINAGjdmjP-JK3fkzOnWkwUOmAZ5RGzpU_zbbi84wAseHTizP4VO_U
https://jihlavsky.denik.cz/kultura_region/pribeh-patera-ho-zaujal-natolik-ze-o-nem-toci-film-20191012.html?fbclid=IwAR1XyMINAGjdmjP-JK3fkzOnWkwUOmAZ5RGzpU_zbbi84wAseHTizP4VO_U
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Existují také lidé, kteří by si přáli udělat ze sednice skanzen. Občas mi do Vydří přijedou, 

procházejí se po plesnivé sednici s rozežranou podlahou a roztřískaným nábytkem a vykládají 

mi, jak by bylo pěkné to tady zakonzervovat. Upřímně říkám, že moje agrese v té chvíli je už 

téměř nezvladatelná a nejraději bych je srazila do té jámy, něčím je tam na týden zakryla, aby 

si pořádně užili té krásy a „ducha Magorova statku“. Sednice se může po rekonstrukci stát 

překrásným prostorem, teď je zničená, naprosto zdevastovaná, a něco takového chtít zachovat 

je naprostá neúcta k domu a těm, kdo ho stavěli i v něm žili. Nehledě na to, že to ani 

„zachovat“ nejde, protože zkáza postupuje každým rokem.  

 

Mohu doložit, že můj otec si přál celý statek zrekonstruovat a velmi ho mrzelo, v jakém stavu 

mi ho předal. V žádném případě by si nepřál dělat ze sednice skanzen!  

Zde je vyjádření projektanta:  

 

Dělat z areálu muzeum (mauzoleum) je samozřejmě nesmysl. Pokud chceme, aby dům i celý 
areál statku nezanikl, musí v něm fungovat život a nějaký smysluplný provoz. V současné 

době jsou omítky obytné místnosti degradované vlhkostí a plísní, stejně jako prkenné podlahy 

a část dřevěného stropu. Místnost je plná staršího nábytku, který je také napaden vlhkostí, 

brouky a plísní. Tento nábytek nemá žádnou sběratelskou hodnotu a nemá smysl ho 

renovovat. Oprava piána by zřejmě byla dražší než nový nástroj (jen odhaduji, protože jsem 

se k němu přes to harampádí neproklestil). Všechny tyto věci je třeba odstranit a celou 

místnost vyklidit. Místnost v současném stavu nesplňuje základní hygienické parametry pro 

pobyt osob (vysoká vlhkost, spory plísní ve vzduchu…). Aby sednice splňovala alespoň 

základní hygienické požadavky, je třeba oklepat omítky, odstranit podlahu s kontaminovanou 

zeminou, vyměnit vadné části stropu, udělat novou podlahu s větrací drenáží, osadit nová 

okna, dodělat elektroinstalace apod. 
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Další chystané práce 
Snad se podaří připojit také vrt ke koupelně. Je sice vyvrtaný, jak jsem psala v minulé výroční 

zprávě, ale voda z něho zatím nejde do vodovodu. Také budu muset udělat čističku odpadních 

vod. U všeho postupuju podle zákona, řeším to všechno se stavebním úřadem atd. atd., což je 

samozřejmě děsný vopruz, ale chci to mít v pořádku, aby na mě nikdo nic nemohl mít. 

Tyto práce budou možná provedeny až příští rok, protože zatím nevím, kde na ně vezmu 

peníze, netuším, co z té hypotéky na konci roku zbyde (chci za ni koupit ještě kachlová 

kamna do sednice, to tam totiž musí být!) 

Klavír ze sednice 
V sednici zůstalo ještě z dob festivalů staré klavírní křídlo. Kdysi hrálo, ale bohužel nějací 

návštěvníci festivalů ho roztřískali tak, že je neopravitelné. Zkusila jsem vyhlásit na 

Facebooku, zda by si ho někdo nevzal a ozvali se mi z klubu Sokolka Luhas Vegas klub v 

Luhačovicích, že si ho vezmou, prý už tam jeden klavír mají a rádi by měli „klavír 

s příběhem“, ačkoli se na něj už nedá hrát. Jirous totiž kdysi u nich v klubu byl a líbilo se mu 

tam, tak to bude takhle propojeno. Jejich nápad se mi moc líbí a ráda jim klavír odevzdám. 

Přijedou si pro něj.  

V sednici klavír rozhodně chci, ale vzhledem k tomu, že tam bude stále extrémní střídání 

teplot, mám v plánu koupit časem nějaké pěkné digitální piano. To snad není tak citlivé na 

klima.  

 

Využití hostinského pokoje 
Kromě brigádníků bydlelo tento rok na statku několik lidí. 

Leden 
Vejminku jsem v lednu půjčila kamarádům Renátě a Honzovi. Renátka tam mimo jiné jela 

uzavřít jednu kapitolu svého života, protože kompletně shořel dům, ve kterém měla pokoj a 

všechny svoje věci, a chtěla si ve Vydří přebrat své texty, které jsem vytáhla ze spáleniště. 

 

Děkuji – se zpožděním – za vše, právě jsem poděkovala i účetně, s pár kačkama navíc pro 

Vydrýsky, jsou totiž boží. Jablka jsem vytřídila a ujedla z nich… v lednici jsem nechala obří 

zavřený jogurt a nějaký sýr a také přidala něco málo do jídelního budgetu v hostiňáku. 

(…) Byli jsme na krásných výletech, objeli autem půl kraje, aby na závěr posledního výletu 

ortodoxní bezvěrec Honza plesal na přenádherném výhledu v klášteře, s karmelitány v 

pytlích za zády, se slovy, že tohle je nejkrásnější a vrchol výletu a mohli jsme sem dojít 

pěšky :) 

Sporačka spolykala přepsané a ohořelé stránky, které jsi vyhrabala ze zámeckého 

popeliště. Dokonce se mi povedlo připojit sem tam nový řádek či vyhrabat v paměti slova 

ohněm pohlcená úplně čili misi považuji za dokončenou, dokonavou, dokonalou. 

Těším se na další úkoly ve světě, však na to zas máme fungl nový dlouhý rok. 
 

Květen 
V květnu hostinský pokoj užily Petra Veselá a Pavlína, které mi tak účinně pomohly 

s postavení plotu. 

A Renátka s Honzou se zastavili znovu, aby mi mohli předat sazenice, které Renata 

vypěstovala na svém balkóně v Praze. Přivezla i hromadu dalších na vyzkoušení. Přivezli mi 
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také krásný, obrovský špalek na štípání dřeva, přímo z lesa. Shrabali obrovské hromady trávy, 

kterou jsem posekla.  

Červenec 
Tradičně využil hostiňák Pavel Nepustil a Platforma pro komplexní přístup k užívání drog a 

závislostem, opět zde pořádali své roční setkání. Tentokrát jsme se i viděli osobně. Pavel mi 

pak napsal: 
 

Dobrý den, Františko, 
  
zrovna sedím u počítače, tak rovnou píšu. Mám z toho opět moc dobrý pocit, vždycky nás to tak stmelí, před 
loni to už začínalo vypadat, že platforma zanikne, ale je hrozně důležité se takto vidět, něco hezkého spolu 
zažít, a to se opět povedlo, byli jsme na výletě, vzali jsme to přes les obloukem do Kostelního Vydří, cestou 
jsme se vykoupali a navštívili jsme hřbitov, skončili jsme na pouti, kde jsme se všichni projeli na kolotoči. Pro-
brali jsme všechno, co jsme potřebovali, užili jsme si taky srandu s dětmi, a bavilo nás to tak, že jsme si rov-
nou naplánovali setkání už na podzim – to uděláme ale jinde, nejspíš v České Třebové, aby se tam všichni lé-
pe dostali. Písek jsme odvezli, pítka vyrobili, trávu jsme taky dali na kompost, však uvidíte. 
  
Určitě udělám všechno pro to, aby se členská základna rozrůstala, zbavit se nálepky „Magor“ mi přijde dobrý 
směr, naprosto to chápu. Je to tedy tak, že zájemci o členství Vám napíší e-mail? Anebo jenom zaplatí popla-
tek a do zprávy napíšou svou e-mailovou adresu? Já už jsem to po tom minulém setkání rozesílal, ale teď to 
ještě víc popíšu. 
  
Moc Vám držím palce a rád budu jakkoliv nápomocen i takto na dálku, kdyby Vás napadalo jak mě zapojit ješ-
tě jinak, dejte prosím vědět. Bylo pro mě taky moc fajn, že jsme se mohli potkat osobně, příjemné setkání to 
bylo. Mějte se dobře, 

Srpen 
 

 
Kuncovi na dovolené. Radek, Eva a malá Rozárka. 

 

V srpnu jsem byla na statku a hostinský pokoj měl zároveň velmi milé obyvatele (25.–29. 

srpna), Evu a Radka Kuncovi a jejich dvě malé dcery, Rozárku a Barborku. Společně jsme 

odpoledne pracovali na oškrabování stěny hlavní budovy směrem do dvora, večer se dělaly 

ohně a povídalo se do noci. Dozvěděla jsem se tak například, že Eva je výtvarnice, ukázala mi 

na fotkách některé své pozoruhodné obrazy, a Radek je specialista na stařeckou demenci, 

hlavně na Alzheimerovu chorobu. Strávila jsem s těmito návštěvníky moc příjemný čas a 

obdivovala jejich akční postoj k práci. Byli zde na dovolené a přitom pracovali s neutuchající 
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chutí mnoho hodin (samozřejmě jezdili také na výlety a tak). Radek doškrábal během pobytu 

kompletně celou zeď do dvora, Eva pomáhala (měla na starosti děti), ale zapojila se i malá 

Rozárka. Také krásně uklidili zápraží od oškrábané suti, Radek toho odvozil 10 koleček. Opět 

se mi potvrdila moje „dávací ekonomika“, která zde funguje (netvrdím, že funguje všude, 

tady ano): Kdo zdarma dává, víc dostává.  

Možná se tento rok uvidíme zas.  

 

Na konci srpna přijela ještě moje kamarádka a spolupracovnice Martina Lukášková (již 

podruhé tu byla) s manželem Karlem a dcerami Živou a Iris, naskládali se do hostiňáku, Karel 

obýval „poustevnickou celu“ vedle. Užili jsme si spolu pár krásných dnů a intenzivních, 

hlubokých rozhovorů u nočních ohňů, z čehož mimochodem vzniklo mé rozhodnutí začít 

cvičit jógu (a činím tak dosud), snídali a obědvali jsme na dvoře pod ořechem, byli na 

procházce v lese, řezala jsem zase motorovou pilou, a byl to krásný závěr srpna.  
 

Říjen  
Na podzim využil pohostinství statku Ota Bureš, půjčila jsem mu vejminku. Napsal mi krásný 

email a dokonce vypátral místo, kde roste „les václavek“: 
 

Ahoj Františko! 
Moc děkuji za poskytnutí vejminky! Byl jsem sám a bylo to krásné – stačilo tam být den a 
hned mi bylo líp, a taky jsem leccos udělal, co už moc spěchá – příspěvek na zítřejší konferen-
ci v Bratislavě a zásadní pokrok v článku, co už měl být odeslán… Mezitím jsem si udělal pár 
procházek (kdyby Tě zajímal celý les václavek, pošlu mapu :) a to bylo uklidňující, ty nábožné 
barvy tam, ten život, hvězdy a to ticho!   
Hned po příjezdu jsem si poznamenal: přivítal mě holub, pozdravil mě rehek krásnou písní a 
vrtěním ocasem, pozornost si vyžádala mladá kočka, ach jak vrněla, a za okny (pominu-li se-
kačku s chlapem na návsi), proběhla veverka (většina vlašských ořechů na zahradě je roz-
louskaná). Čímžto sděluji, že s ořechy to není slavné (…) 
 
Ano, já k tomu dodávám, že tento rok mi zlotřilá veverka ukradla veškeré, opakuji veškeré 

vlašské ořechy. Minulý rok se jich nedotkla. Nezazlívám jí to, protože vidět ji pravidelně 

z okna, jak mete po dvoře s ořechem v tlamičce, bylo tak vtipné, že se na ni nelze zlobit. 

Nejspíš je potřebovala… (Já ale taky… příště je musím někam zavřít). A možná jí pomohli i 

různí hraboši a jim podobný pronárod, protože tenhle rok byli velmi přemnožení.  

 

 

Publikace a články v médiích 

Dýňoviny, uvedení 19. února 
Semínkovna Městské knihovny Nymburk (kromě knih si tam lze půjčit i semínka 

nejrůznějších rostlin a zase jiná vrátit) vydala v únoru tzv. Dýňoviny, které jsem pro ně 

sestavila na popud kamarádky Renáty, která má semínkovnu v Nymburce na starosti. Vybrala 

jsem ze svého deníku zmínky o svém prvním pěstování dýně hokaido na statku ve Vydří. Ke 

každému výtisku bylo přibaleno 5 semínek této dýně.  

 

O uvedení Dýňovin psal také místní deník: 

http://www.knihovna-nbk.cz/index.php?o=28 

http://www.knihovna-nbk.cz/index.php?o=28
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https://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/nymburk/5316-54518-seminkovna-

permakulturni-zahrada-a-sdileny-vzkaz-dyne-do-dalav-.html 

 

Renátka o celém počinu napsala: 

„V drobném balíčku převázaném šňůrkou dlí dýňová semena a dýňová písmena. Vyvstane-li 
vám myšlenka, že písmena a semena jsou téměř tímtéž, není to náhoda. Jako nositelé 
informací dovolují povstat knihám a rostlinám. I ty mají podobný charakter, jsou příběhem. 

A příběh Františčiny dýně pokračuje. Na podzim se chystá v Městské knihovně Nymburk 
sklizeň semínek a textů, kterými čtenáři, esejisti, básníci, pěstitelé, zahradníci či sušitelé a 
dokonce i literární a florální mordýři navážou nitku... Balíček Dýňovin je k mání za stokorunu 
ve studovně Městské knihovny Nymburk, ve studovně samizdatové knihovny Libri Prohibiti 
v Praze či korespondenčně. Sejte a sklízejte, na podzim se potkáme nad dýňovou polévkou. 
 

Já jsem jim k tomu napsala:  

Dvůr v Prostředním Vydří je pro mě zvláštní území, kde si užívám propojenost se zahradou, 
se stromy, nejlepší způsob odpočinku, kdy můžu o samotě s rostlinami přestat myslet na 
svoji osobu, jaksi se rozptýlím do okolí a připadá mi, že se hranice mezi mnou a přírodními 
bytostmi téměř zrušily. V takových chvílích mi připadá, že mohu slyšet řeč rostlin. Ta řeč 
nemá žádná slova, tedy aspoň ne taková, která by člověk mohl opakovat. Přesto se dají 
velmi nepřesně přeložit, např. do básně, jak jsem se pokusila v Dýňovinách. Ta dýně, o 
které v deníku píšu, mi tohle vzájemné prostupování umožnila zatím ze všech rostlin 
nejsilněji. Překvapilo mě to, protože dýně přece není nic poetického, ale její bujný růst mě 
od začátku přiváděl do nadšení, až jsem se zamilovala do každé její části a zapisovala si 
občas do deníku zážitky z našich setkání.  

 
Bylo to jedinečné setkání, protože jsem 
zeleninu pěstovala poprvé a vůbec jsem 
poprvé v životě založila nějaký záhon. A 
s dýní jsem prožila celý její život: od zasetí 
semínka, pozorování klíčení, přesazení na 
záhon, dobrodružství jejího růstu i zralosti – 
až po konečnou fázi: upečení plodů v troubě 
v novém sporáku. Ale ona bude žít dál, její 
semínka jsou nejen informace o tvaru, skrytý 
návod na vytvoření další dýně, mohou 
s sebou do světa nést i zprávu lidskou, která 

se přičlení k té rostlinné: tak jako jsme já a 
dýně (on to byl podle mě vlastně Dýňák), 

tvořili jednu bytost, tak i zpráva v semínku a zpráva v textu teď putují do světa, aby byly 
zasety do země i do myslí čtenářů a nesly tam své plody. Jaké, to záleží také na zemi a 
mysli, do které budou zasévány.  
 
Úryvky použité nakonec do Dýňovin vznikaly všechny bez úmyslu publikace, jinak by to ani 
nešlo: hovor s rostlinami je tak soukromý, že ho lze uveřejnit jen neplánovaně. Také proto 
další Dýňoviny bude muset napsat někdo jiný – a já doufám, že se tak opravdu stane.“ 

 

Nevím, kolik se nakonec sešlo textů a kolika čtenářům Dýňovin se podařilo vypěstovat 

z vyderských semínek vlastní dýně, vím např. o jedné čtenářce a pěstitelce, která mi nakonec 

Ilustrace od Marty Veselé Jirousové na obálce Dýňovin 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/nymburk/5316-54518-seminkovna-permakulturni-zahrada-a-sdileny-vzkaz-dyne-do-dalav-.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/nymburk/5316-54518-seminkovna-permakulturni-zahrada-a-sdileny-vzkaz-dyne-do-dalav-.html
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poslala svůj krásný text:  

 

Monika Hojná: Pět semínek z Vydří 

Dýňovými semínky z Prostředního Vydří jsem byla obdarována k narozeninám ani ne 

týden po slavnostním představení jejich příběhu v Nymburce. Papírový svazeček, který 

skrýval text a sáček s pěti semínky, byl propiskou poznačen číslem devět. Zabalen jako devátý 

ze sta? 

Únor se chýlil ke konci a náznaky jara provokovaly k představě, že v sobě probudím 

geny předků a pustím se do pěstování. Vždyť jsem vyrůstala v osadě o sedmi domech mezi 

poli a loukami. Jako malá jsem mívala svůj záhonek s pažitkou a vysévala jsem na něj i 

ředkvičky. V momentálním pražském odloučení od těchto přírodních dětských vjemů ve mně 

narůstalo vzrušení z budoucího snažení. Navíc se mi moc líbilo, že vstoupím do příběhu, 

kterému můžu dát jedno z mnoha pokračování. Skrze semínka dýní jsem se náhle cítila jaksi 

spřízněná s Františkou Jirousovou, pěstitelkou jejich „matky“.  

Nevydržela jsem čekat se setím až do doporučovaného měsíce dubna. S trémou, jak 

vše dopadne, jsem semínka zabydlela v hlínou naplněných kelímcích od jogurtu už 23. 

března. Svou netrpělivost jsem si zdůvodnila tím, že zahajuju pěstování na počest včerejších 

narozenin Františky.  

V prvních dnech jsem jen zavlažovala hlínu a nic nepozorovala. Nevěděla jsem, zdali 

se skrytě něco děje, nebo ne, prostě jsem konala a věřila. Mohla by to být taková metafora 

k víře obecně. O poslední březnové neděli jsme se večer s dětmi vrátili z víkendu stráveného 

mimo Prahu. Ve všech zmatcích jsem ani nepohlédla na parapet, jen zatáhla okna závěsem. 

Ráno prvního dubna jsem závěs zase odhrnula a užasla. Z kelímků čněly čtyři rostliny, a hned 

do výšky asi čtyř centimetrů, s velkými zárodečnými listy, překvapivě mohutné! Neujalo se 

jen jedno semínko. Ty čtyři rostliny ale každým dnem bujely a poměrně brzy jsem začala 

řešit, kdy a jak je dopravím z Prahy, kde nemám žádný záhon, na východ Čech. Situace se 

komplikovala faktem, že do květnových „zmrzlých“ bylo ještě daleko, nebylo možné je 

převézt a rovnou zasadit. Domluvila jsem tedy s rodiči, že dýně „dohřejí“ v teple svého domu 

a po 15. květnu je vysadím „někam“ ven. 

Rozbujelé rostliny jsme převáželi s dcerou a synem v taškách autobusem. Byla to 

náročná jízda. Stále jsme kontrolovali, zdali se neulamují listy či dokonce stonky, chránili je 

před nohami a batohy spolucestujících jako kdybychom převáželi třeba koťata. Sláva! 

Dovezli jsme je v pořádku. Dali jsme je tedy do pěstounské péče mým rodičům a doufali, že 

je tím příliš nezatěžujeme. Musím přiznat, že jsme si na dýně zvykli a loučili se teď s nimi 

trochu s nostalgií. Noví pěstouni si pak jednu dýni zasadili do své zahrady na kompost, více 

jich však nechtěli.  
Se třemi dýněmi jsem tedy v květnu jela – tentokrát autem a dýně dlely v kufru 

v bedýnkách – do Orlických hor, kde má chalupu moje sestra. Dvě rostliny byly silné, třetí 

měla narušený stonek. Tu jsem pak při sázení zahrnula hlínou až tolik, abych ránu zhojila 

zemí. Nebyla jsem si jistá, jestli jí pomáhám žít, nebo už ji proměňuju v kompost. 

Zvažovala jsem, v kterém místě se jim bude nejlépe dařit, když budou v horách 

opuštěné, závislé pouze na přírodních živlech. Zasadila jsem je k potoku v domnění, že tak 

budou mít stálou vláhu. Nedomyslela jsem však, že u potoka vybují i veškerý žíznivý plevel, 

který se s dýněmi začne přetahovat o světlo. A že nastoupí dychtiví slimáci a kdejací jiní 

živočichové stahující se za plevelem – a objeví něco o mnoho lahodnějšího, než se jim běžně 

nabízelo. Zřejmě nejen plody, ale celá rostlina je velmi chutná. Pochopila jsem to při své 

první návštěvě, kdy jsem jednu z rostlin nemohla vůbec najít, až jsem objevila suchý stvol, 

zřejmě její pozůstatek. A druhá dříve košatá rostlina měla snědené všechny listy, ze země rostl 

jen holý, ještě silný stonek. Pouze ta již dříve chřadnoucí rostlina přetrvala a jako jediná 
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z horských dýní dávala naději do budoucna. Nakonec se však také ztratila. Dýně na horách 

úplně zmizely.  

Zůstala jen ta na zahrádce. S dravostí se plazila kolem jabloně a vše ve své blízkosti si 

ladně a zdobně omotávala kolem prstu. Uzrál na ní krásně oranžový plod, ne moc velký, ale 

byla jsem za něj vděčná. Aspoň jeden. Rostlina v té době začínala šednout, skočila na ni 

plíseň z okolních zahrad. Měla ještě jeden plod, ale malý, teprve žlutý…  

Nesmutněte. Dobře to dopadlo. Ten druhý plod stihl ještě také zoranžovět.  Výpěstkem 

tedy byly dvě oranžové pokladnice plné nových semen. Jednu jsme zpracovali v srpnu, 

druhou v září. Rozkrájeli jsme je na kostky společně s bramborami a upekli je v troubě. 

S jogurtem chutnaly výborně. 

Semínka jsem čistila jedno po druhém papírovým ubrouskem, abych je zbavila vláken 

a mohla je usušit. Možná znáte lepší metodu, jak semínka připravit k setbě, já ne. Lesknou se, 

lákají k novým dobrodružstvím, hnedle na jaře. Už  vím, jaké dárky ode mě letos dostanou 

přátelé k Vánocům. 

 

Monika Hojná 

 

Poznámka Františky: Já jsem tento rok měla 10 sazenic dýní (opět ze semínek slovutné 

„pradýně“ z Dýňovin) a hádejte kolik plodů na nich? Každá mi dala jednu dýni, stejně jako 

Monice její rostlina. To ale stačí. Ještě jich teď v lednu mám několik u mámy na okně, v teple 

čekají na zpracování.  

 

Další čtenářka Dýňovin, a věrná, dlouholetá členka i sponzorka Statku uProstřed, Barbara 

Tranová, poslala sérii fotografií své velmi zdařilé dýňové úrody. Zde je jedna pěkná se psem: 

 

 

Zahrádkář  
V květnovém čísle časopisu Zahrádkář vyšel článek od Jany Kolkové o projektu zahradních 

úprav na statku v Prostředním Vydří (o němž je psáno v minulé Výroční zprávě). Jana 

představuje vznik projektu, hlavní myšlenky realizace a zajímavě píše o naší vzájemné 

spolupráci. 
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Jihlavský deník 
V Jihlavském deníku vyšel 6. října rozhovor se mnou, ve kterém bylo poprvé veřejně 

uvedeno, že spolek bude přejmenován. Všimněte si, že ačkoli jsem si důsledně vymínila, že to 

nebude o Jirousovi, aspoň v názvu článku nezapomněli dát, že jsem „básníkova dcera“. 

Skutečně, tohle se po letech stane pro člověka, který má vlastní plány a povahu, naprosto 

nesnesitelné. Řeknete si, že se tomu neubráním? Ale ano: právě například přejmenováním 

spolku a novými stanovami. Nechci to úplně vymýtit a popřít vlastního otce, kterému za 

statek vděčím, ale je třeba najít rovnováhu, eliminovat tuhle děsnou jednostrannost.  

 

 
 

Na ukázku uvádím poslední otázku rozhovoru:  
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Plánujete na statku nějaké akce? 

 

Určitě neplánuju návrat festivalů. Ty se úspěšně přesunuly na mlýn ke Skalákovi. Vlastně 

to vůbec není „moje věc“. Jsem člověk textu, pracuju se slovem, tak se zaměřuju na lidi z 

této skupiny. Pokud se podaří zrekonstruovat velkou hlavní místnost, představuju si tam 

přednášky nebo různé semináře pro soukromé skupiny i přednášky a besedy pro veřejnost. 

Věnované tématům, jako je ekologie, a tomu, co bych chtěla podporovat nejvíc – pomoci 

lidem na okraji, duševně nemocným, drogově závislým, různým menšinám. Chtěla bych 

touto formou představovat lidem různá okrajová témata a problémy, ze kterých mají třeba 

obavy, protože nejvíc se bojíme toho, co neznáme. Já sama těmhle lidem pomáhat neumím, 

tak bych si přála, aby na statku nalezli zázemí ti, kteří to umí. Aby tady nabrali nové síly a 

podobně. 

 

Zdroj: https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/misto-ma-v-sobe-mnohem-vic-nez-jen-

jirousuv-odkaz-rika-o-statku-basnikova-dcera-20191006.html 

 

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.) 

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. V roce 2017 byla zakoupena dřevěná 

palanda a jedna postel nahrazena pohovkou. 
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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. Práce byly financovány především z 

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

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

Krumphanzlovi, Aleně Teskové, Honzovi Bauerovi a jeho přátelům ze Staré Říše, a v 

neposlední řadě mládeži z Prostředního Vydří). 

Střechy a komíny 

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

ujal Miroslav Skalický, který provedl všechny práce zdarma. 

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

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

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

komín. 

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

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

nikam nezatéká a staré tašky ještě nějaký čas vydrží. 

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

Kč) 

 

Dešťové svody 

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

svodů. 

Koupelny 

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

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

díky Janě Bártové dostali zdarma pračku, takže je koupelna kompletní. 

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. 
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Průčelní fasáda vejminky 

Průčelní fasáda vejminky byla opravena během tzv. konopné stavební dílny 1. 8. – 3. 8. 2014. 

Společně jsme omítli fasádu vejminky s využitím tzv. konopného betonu, což je izolační 

paropropustná směs konopného pazdeří, písku, vápna a nepatrně cementu. Výsledkem je 

moderní netradiční fasáda, na které byly obnoveny také staré reliéfy.  

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

Kč. Financována převážně z prostředků Františky Jirousové. 

 

Fasáda hlavní budovy 

Velká průčelní fasáda hlavní budovy byla omítnuta konopnou omítkou během srpna a září 

2018. Františka udělala většinu fasády sama, přijížděli jí na pomoc přátelé (i sestra s bratrem), 

Honza Bauer se sestrou Romanou, zapojili se brigádníci z Letní filosofické školy i obyvatelé 

hostinského pokoje. Celé září dělala Františka tvz. šambrány. Stálo to celé jen pár tisíc, to ani 

nemá cenu počítat (nejdražší bylo zapůjčení lešení, 2000).  

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 probíhala rekonstrukce vnitřních prostor. Nová 

elektrika, nové vnitřní omítky, nový dřevěný strop, dlažba na podlahu. Výměna starých 

dřevěných špaletových oken za nová. Rekonstrukce obytné místnosti dokončena na podzim 

2018. Včetně nového nábytku a luxusního sporáku na dřevo. Františka využívá vejminku pro 

své bydlení, když je na statku, nebo ji v době nepřítomnosti půjčuje přátelům a spolehlivým 

obyvatelům hostiňáku. Financováno výhradně z prostředků Františky.  

V roce 2018 byla dokončena nová koupelna v chodbě vejminky. V chodbě byla dosud jen díra 

domem naskrz, nyní je tu malá soukromá koupelna, takže obyvatelé vejminky mají své 

zázemí zcela oddělené od hlavní budovy a prostor hostinského pokoje.  

Chodba byla dokončena v roce 2019, včetně konopné izolace, která je daná i nad strop obytné 

místnosti.  

Vejminka má také od roku 2019 nové vchodové, dřevěné dveře.  

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.   



46 

 

V srpnu 2014 si Františka koupila míchačku a konopnou maltou 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. 

 

V roce 2019 byla opravena při brigádě zeď dělící dvůr a náves zevnitř. Zeď jsme vyškrábali, 

opravili větší spáry maltou a všechno našpricovali.  

2019 si Františka opravila klasickou maltou díry v nosných zdech vejminky, které vznikly 

zatékáním.  

2019 koupila Františka tzv. štípaný plot a s pomocí kamarádek ho natáhla kolem 

předzahrádky vejminky.  

 

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 

Na rok 2020 jsou objednána nová dřevěná okna a dveře hlavní budovy. Většina současných 

dřevěných oken je poškozených (Magor s oblibou veškerá okna rozbíjel, ale už jsme je 

nechali zasklít), ale nějaký čas ještě vydrží.  

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. 

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. 

Trvalková výsadba byla začata v roce 2019. 

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 je ho třeba ještě napojit 

na rozvod vody. 

Stálo to kolem 70 000, financováno z prostředků Františky.  

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), 
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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… 

 

Hospodaření spolku v roce 2019 
Samozřejmě pořád nemáme účetní, takže to je zase na mně. Připomínám, že všechny výpisy 

z účtu si schovávám, kdo by chtěla nahlédnout, směle do toho. Jen prostě nemáme účetní! 

(Což ani ze zákona nemusíme, ačkoli já bych to teda hodně uvítala, ale nějak se ji/ho nedaří 

sehnat – vlastně ani už nesháním, protože na to nemám absolutně čas…) 

 

Příjmy za rok 2019 

Členské příspěvky a sponzorské dary:  34 551,88 

Zůstatek na účtu k 1. 1. 2019:  30 252,42 

 

Příjmy celkem:  64 804,3 

 

 

Výdaje za rok 2019 

  

Poplatky za vedení účtu, výpisy a kartu: 925 

Internet  3 000 

Nedoplatky za elektriku 8 059 

Instalace nových rour do hostiňáku  3 000 

Pojištění  1 154 

Vrácení záloh na ubytování  1 800 

Hosting webu  726 

Projekt vrtané studny  7 000 

Náklady na brigádu, jídlo a pití na 3 dny  1 058 

Houpačka Marimex  1 000 

Záloha na stavební projekt sednice a chodby  10  000 

Zahradní set  1 500 
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Zapojení wifi 500 

Nákup lešení  2 325 

Nákup štěrku na zápraží a dovoz  1 500 

Nákup dřeva 2 000 

Logo, návrh a realizace  2 000 

Brigádníci, kameníci, jídlo a pití na 3 dny  1 345 

Fotky do kalendáře na HitHit (realizace 2021)  1 500 

Tisk materiálů na HitHit (realizace 20201)  4 000 

Fotografie pro HitHit (realizace 2021)  5 000 

Tisk Výroční zprávy   197 

 

Výdaje celkem  59  589 

 

Zůstatek 5 215,3 

 

Krizové jsou nedoplatky za elektřinu. Až na konci roku mi došlo, že je to strašlivě starou 

lednicí! Je jí asi 20 let či co. Tak jsem ji vypnula a s dovolením zakoupím za členské poplatky 

novou.  

 

 

 

 

 

A to je všechno, milí členové, přeju vám vše dobré do roku 2020 a doufám, že zůstanete 

s námi. Výroční zpráva prošla jen velmi mizivou pravopisnou kontrolou, protože mám teď tak 

málo času, až občas vůbec nechápu, jak to všechno stíhám. Omlouvám se tedy za chyby, ale 

co naděláme. 

 


