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zapsán v Nadačním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze
v oddílu N, vložce 452
…………….
číslo účtu 758 356 4001/5500, vedený Raiffeisen bank
www.rajman.cz

Výroční zpráva za rok 2012

Účel nadačního fondu, jeho poslání a cíle
Posláním nadačního fondu je správa uměleckého odkazu českého knihaře Jendy Rajmana. To
znamená péči o knihy svázané jím nebo jeho dcerou, popřípadě dalšími knihaři z jeho dílny, přípravu a
realizaci výstavy těchto knih v domě a dílně, kde Jenda Rajman žil a pracoval. Základem snahy
nadačního fondu je proto úprava těchto nemovitostí pro výstavní a společenskou činnost.
Nadační fond má v náplni své činnosti i pořádání setkání a symposií knihařů a příbuzných
řemesel za účelem předávání zkušeností, podporu vydávání krásných a bibliofilských knih a také
osvětovou činnost v oblasti informační gramotnosti.
Nadační fond Jendy Rajmana (NFJR) byl založen Ing. Pavlem Hančarem dne 27. 2. 2002 a
vznikl zápisem do nadačního rejstříku dne 17. července 2002. Zakladatel složil majetkový vklad ve
výši 100.000,- Kč.
Jenda Rajman (1892-1965) působil v malém středočeském
městečku Rožďalovice, kde se svým otcem založil knihařskou dílnu. V ní
pracoval až do konce svého života, do r. 1948 jako podnikatel se
zaměstnanci, v době socialismu pak jako člen Svazu výtvarných umělců.
Nemovitosti s knihařskou dílnou zůstávaly stále v majetku rodiny, za
totality dílnu provozovaly Komunální služby a zaměstnávaly zde dceru J.
Rajmana, Blanku Hančarovou. Celé zařízení knihařské dílny přitom od
roku 1948 zůstalo v nezměněné podobě, jen vše postupně chátralo.
V roce 2002 potomci Mistra Rajmana založili nadační fond,
který si dal za cíl zachránit ucelenou sbírku knihařských prací,
uměleckých vazeb, původních strojů a nástrojů, i mnoha uměleckých děl
– darů výtvarníků, se kterými se Mistr Rajman přátelil.

Orgány nadačního fondu
Správní rada působí po celou dobu existence fondu ve stejném složení:
Blanka Hančarová, bytem Lindnerova 124, 289 34 Rožďalovice
Blanka Svobodová, bytem Boleslavská 182, 289 34 Rožďalovice
Ing. Pavel Hančar, bytem Riegrova 1048, 508 01 Hořice
Dozorčí rada pracuje ve složení
RNDr. Eugenie Hančarová, bytem Riegrova 1048, 508 01 Hořice
Zdenek Svoboda, bytem Boleslavská 182, 289 34 Rožďalovice
Mgr. Jan Svoboda, bytem Boleslavská 182, 289 34 Rožďalovice

Činnost v roce 2012
I v roce 2012 probíhala činnost v souladu s posláním nadačního fondu. V době, kdy se i při
vydávání knih stále více dostávají do popředí elektronická média, je uchovávání památek na klasické
knihařské řemeslo důležitým úkolem.
Části knihařské dílny, které jsou již opravené, byly stejně jako v předchozích letech zpřístupněné
veřejnosti. Návštěvníci jsou zde seznamováni s historií knihařské dílny a celého rodu rožďalovických
knihařů. V menší místnosti je expozice krásných vazeb, převážně vázaných uměleckým knihařem
Jendou Rajmanem nebo v jeho dílně, a také některých starších a zajímavých ukázek knižních vazeb. V
dílně, kde jsou umístěné původní opravené a funkční stroje a nástroje, se zájemci dozvědí, jak se knihy
vážou a jak se zdobí, včetně praktických ukázek. Dílna je „živá“, je využívaná pro drobné knihařské
práce, zájemci si zde také mohou pod odborným vedením sami zkusit jednoduchou vazbu.
Veškeré tyto aktivity pomáhala zajistit firma Rajmanova dílna, s.r.o., která je pro tento účel
založena a je vlastníkem nemovitostí, ve kterých fond sídlí.
Velké díky patří paní Blance Hančarové, která se zde návštěvníkům obětavě věnuje. Poděkování
správní rady také patří Ing. Zelenkovi za bezplatné vedení účetnictví.
Všichni členové správní i dozorčí rady prováděli svou činnost pro NFJR bezplatně.

Pohled do obnovené knihařské dílny

Důležitá změna pro další fungování fondu
Nadační fond uzavřel Smlouvu o vzniku věcného břemene na užívání nemovitostí ve svůj
prospěch na celou dobu své existence. Výsledkem této smlouvy je, že Nadační fond může a smí užívat
všechny prostory v budovách vedených pod č. p. 24 v k. ú. Rožďalovice, tedy opravenou knihařskou
dílnu a neopravený přilehlý zelený dům. Výhodou toho řešení je jednak jistota sídla a uložení
movitých věcí fondu bez ohledu na vlastníka předmětných nemovitostí a jednak možnost, že na takto
dlouhodobě pronajatý movitý majetek může fond žádat dotace z veřejných zdrojů na opravu a úpravu
těchto nemovitostí. Cena věcného břemene byla zjištěna soudním znalcem ve výši 51.167,- Kč. Platba
za toto věcné břemeno byla provedena a zaúčtována.
Vzhledem k tomu, že provoz muzea a dílny je stále ztrátový, požádal fond o příspěvek na provoz
Město Rožďalovice, a to mu přislíbilo příspěvek ve výši 25.000,- Kč na rok 2013.
Dále Rajmanova dílna, s.r.o. objednala architektonickou studii, která řeší základní opravy
zeleného domu tak, aby mohl být využit pro muzejní účely. Tato studie umožňuje vlastníku
nemovitosti nebo jeho uživateli požádat o dotaci z programu Leader, což bylo učiněno začátkem roku
2013.

Zelený rodinný dům sloužil původně jako kancelář knihařství, papírnický krám se skladem a byt
knihaře. Zachované stavební prvky a vybavení domu pocházejí ze 30. let minulého století a mají svou
památkovou hodnotu. Nová architektonická studie počítá s jejich co největším zachováním, takže tyto
prostory budou vhodnou součástí expozice.

Prezentace Muzea klasického knihařství na veřejnosti
Také v roce 2012 se Muzeum klasického knihařství těšilo zájmu médií. O knihařské dílně vyšly
články, například v časopise „Rožďalovicko“.
Vzhledem k tomu, že v roce 2014 uběhne 100 let od začátku 1. světové války, bylo jednáno pro
rok 2014 o možnosti využití fotografií z pozůstalosti Jendy Rajmana při výstavě v Hořicích. Tyto
fotografie jím pořízené v době, kdy sloužil jako civilní úředník vojenské nemocnice na italskorakouské frontě v letech 1915-1918, již byly součástí velké výstavy na pražském Hradě „Fotografové
války 1914-1918“ pořádané v roce 2011.

Změny, které ve fondu nastaly až po uzávěrce za rok 2011
Nadační fond změnil z důvodů vysokých poplatků bankovní ústav. Prostředky fondu jsou nyní
vedeny na bezplatně vedeném transparentním účtu ve společnost Raiffeisen bank, a.s. Účet má číslo
758 356 4001/5500.
Další významnou změnou je, že se fond znovu dohodl s Rajmanovou dílnou, s.r.o., že od roku
2013 budou příjmy ze vstupného příjmem Nadačního fondu Jendy Rajmana, přičemž fond bude ze
svých prostředků refundovat mzdu zaměstnankyně Rajmanovy dílny za čas věnovaný průvodcovským
pracím.

Hospodaření nadačního fondu
Majetek nadačního fondu
Fond eviduje majetek dle následujícího seznamu. Dále fond eviduje 80 knih z daru pana Jiřího
Poura a tři knihy koupené. Předměty z daru paní Hančarové jsou evidovány v cenách, za které je fond
nechal opravit, vč. DPH. Ostatní pak cenou pořízení.
inv.
rok
evidenční
číslo zařazení
název
cena
1
2005 americký stůl
22 134 Kč
2
2005 starožitný skleník
21 420 Kč
3
2005 skříň s ozdobnými prvky
14 875 Kč
4
2005 psací stůl s dvířky
10 115 Kč
5
2005 vitrína intarzovaná
19 992 Kč
6
2005 křeslo
17 850 Kč
7
2005 křeslo
17 850 Kč
8
2005 křeslo
17 850 Kč
9
2005 skříňka jednodveřová
8 092 Kč
10
2005 skříňka na tlačítka
18 445 Kč
11
2005 stůl velký
9 877 Kč
12
2005 řezačka
30 000 Kč
13
2005 nůžky na lepenku
20 000 Kč
14
2005 nůžky na papír
5 000 Kč
15
2005 zlatička
30 000 Kč
16
2005 lis dřevený
3 000 Kč
17
2005 lis kovový
5 000 Kč
18
2006 komoda trojzásuvková
11 722 Kč
19
2006 židle 8 kusů
6 902 Kč
20
2006 rozkládací stůl
14 459 Kč
21
2006 skříň prosklená
10 591 Kč
22
2006 skříň prosklená nová
18 802 Kč
23
2006 skříň dýhovaná
15 292 Kč
24
2006 skříň na tlačítka
10 056 Kč
25
2006 skříň na rytiny
5 772 Kč
26
2006 registračka
19 706 Kč
27
2006 zásuvková skříň na papír
38 080 Kč
28
2006 krabice na tužky dřevěná
5 712 Kč
29
2006 stůl malý
6 188 Kč
30
2006 stůl malý
6 188 Kč
31
2006 zásuvková skříň nová
10 579 Kč
32
2006 stolička kopie 10 ks
25 585 Kč
33
2007 prosklená vitrína dub
10 424 Kč
soubor
skleněných
negativů
a
34
2007
10 100 Kč
fotografií z nich (101 kusů)
35
2002 počítač
36
2002 digitální kamera Sony
37
2008 obraz Majer Kaštany
24 000 Kč
38
2008 litografie Švabinský 2 ks
800 Kč
39
2009 knihařský lis Vítkovi
5 000 Kč
40
2009 zlatička
25 000 Kč
41
2009 intarzovaný stolek
40 000 Kč
soubor fotografií a pohledů z I.
42
2010 světové války a zvětšenin z nich
13 920 Kč
(80 kusů)
43
2010 album na pohledy
1 100 Kč
evidenční cena celkem 607 478 Kč

vyřazený
majetek

69 348 Kč
32 978 Kč

102 326 Kč

rok
vyřazení

důvod vyřazení

2012
2012

morál. a fyzic. zastaralost
morál. a fyzic. zastaralost

Výsledek hospodaření
V roce 2012 neobdržel Nadační fond žádné finanční dary a neposkytl žádné finanční příspěvky.
NFJR nemá žádné závazky. Celkové roční náklady fondu související se správou fondu v roce 2012
nepřevýšily 80% majetku NFJR, takže je dodrženo pravidlo stanovené statutem fondu.

Tok peněz Nadačního fondu Jendy Rajmana za rok 2012

1.1.2012 počáteční stav
26.4.2012 vklad na BÚ
26.4.2012 platba za věcné břemeno

účet

pokladna

celkem

1 998,15 Kč

79 019,00 Kč

81 017,15 Kč

53 000,00 Kč

-53 000,00 Kč

-51 167,00 Kč

27.9.2012 poštovné

-37,00 Kč

1.1.2012 poštovné

-26,00 Kč

úrok

0,50 Kč

bankovní poplatky
31.12.2012 konečný stav

1 548,00 Kč
2 283,65 Kč

25 956,00 Kč

28 239,65 Kč

V Rožďalovicích, 20.5.2013
…………………………
Blanka Hančarová

……………………………
Blanka Svobodová

……………………………
Ing. Pavel Hančar

Souhlas se zněním výroční zprávy vyjadřují členové dozorčí rady
…………………………
RNDr. Eugenie Hančarová
Příloha: Roční uzávěrka 2012

……………………………
Zdenek Svoboda

……………………………
Mgr. Jan Svoboda

