Nadační fond Jendy Rajmana
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Výroční zpráva za rok 2013

Jenda Rajman (1882 – 1965), významný český umělecký knihař
1875 - zakládá Josef Rajman (otec Jendy Rajmana) v Rožďalovicích knihařskou dílnu
25. srpna 1882 – v Rožďalovicích narozen Jan Rajman jako třetí syn manželů Josefa a Marie
Rajmanových, měl starší bratry Josefa a Vojtěcha
1909 – 1911 pracuje a získává zkušenosti v Praze v knihařské dílně Ludvíka Bradáče,
významného českého knihaře, zakladatele české moderní knižní vazby, který byl také
pedagogem, spisovatelem a vydavatelem knih a periodik o knižní vazbě, seznámení s řadou
významných osobností, například Mikolášem Alšem, Jakubem Demlem, Maxem Švabinským
1911 – 1912 – pobyt v Bělehradě
1914 – 1918 – civilní úředník lazaretu na italské frontě v 1. světové válce, fotografuje běžný
život, fotografie popisuje a také posílá domů jako pohlednice
1925 – zakládá se svým otcem v Rožďalovicích novou knihařskou dílnu, k ní patřil i obchod
s knihami a papírem, dílna přetrvala do dnešních dnů
manželství s Annou, syn Jan
1924 – 1927 – v jeho knihařské dílně se učil také pozdější spisovatel Stanislav Vodička
30. léta 20. století – největší rozmach knihařské dílny, pracuje zde až 6 zaměstnanců, váže
umělecké publikace pro nakladatelství Melantrich
po smrti Anny vstupuje do manželství s Marií, jejich dcera Blanka, se stala později jeho poslední
učednicí a posléze pokračovatelkou v knihařské dílně (již pod jménem Hančarová)
práce pro řadu českých umělců – do Rožďalovic přijížděli se zakázkami i na přátelské návštěvy
Jaroslav Kvapil, Jan Vrba, Karel Vik, Arno Nauman, Pavel Šimon, Cyril Bouda a další
1937 – získává cenu Grand Prix za knižní vazbu na světové výstavě v Paříži
1939 – vydává knížku „Mikuláš Aleš v mých trvalých vzpomínkách“
1945 – o událostech z konce války sepisuje knížku „Květen 1945 v Rožďalovicích: deník
rožďalovického knihaře“ (vydalo nakladatelství Rajmanova dílna, 2006)
1952 – knihařská dílna se stává součástí socialistického podniku Komunální služby, Jenda
Rajman jako člen Svazu výtvarných umělců může naštěstí pracovat samostatně
26. března 1965 – po delší nemoci umírá
2002 – založen Nadační fond Jendy Rajmana – pro správu jeho uměleckého odkazu, obnovu a
provozování původní knihařské dílny
2005 – otevření Muzea klasického knihařství v Rožďalovicích

Účel nadačního fondu, jeho poslání a cíle
Posláním nadačního fondu je především správa uměleckého odkazu významného českého knihaře
Jendy Rajmana. To znamená péči o knihy svázané jím nebo jeho dcerou, popřípadě dalšími knihaři z jeho
dílny, také péče o knihařské stroje, nástroje a další vybavení původní knihařské dílny, a zároveň také o
další zařízení, písemnosti a památky, které po této významné osobnosti zůstaly. Účelem zřízení fondu je
dále i příprava a realizace výstavy těchto exponátů 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. Nadační fond 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 2013

V roce 2013 pokračoval provoz malého muzea a dílny v souladu s posláním nadačního fondu.
Muzeum bylo otevřené návštěvníkům o víkendech a svátcích i v pracovních dnech (kromě pondělí, mimo
sezónu také mimo úterý). Návštěvníkům byla prezentována historie knihařské dílny a celého rodu
rožďalovických knihařů, předváděny nejkrásnější knižní vazby, vytvořené Jendou Rajmanem, a také
zajímavé ukázky dalších druhů knižních vazeb.
Velké úsilí bylo vynakládáno na zajištění finančních prostředků potřebných pro provoz muzea a pro
opravy budovy, do které by se mělo rozšířit muzeum. Zelený rodinný dům navazující na dílnu 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, kterou zajistila Rajmanova dílna, s.r.o., vlastník objektu, počítá s
jejich co největším zachováním, takže tyto prostory budou vhodnou součástí expozice. Rajmanova dílna,
s.r.o. získala na základě této studie začátkem roku 2013 příslib dotace z programu SZIF Leader na
nejnutnější opravy budovy. Kromě toho NFJR zpracoval žádosti o dotaci na vybavení muzea z prostředků
Středočeského kraje a na opravy velkého domu z prostředků Regionálního operačního programu Střední
Čechy, výsledky budou známy v první polovině roku 2014. Rovněž požádal o příspěvek z projektu „Čtení
pomáhá“, bude uvedeno dále.
Velké díky patří paní Blance Hančarové, která se obětavě věnuje návštěvníkům muzea. Poděkování
správní rady také patří Ing. Zelenkovi za bezplatné vedení účetnictví. Aktivity fondu pomáhala zajistit
firma Rajmanova dílna, s.r.o., která je pro tento účel založena a je vlastníkem nemovitostí, ve kterých
fond sídlí. Všichni členové správní i dozorčí rady prováděli svou činnost pro NFJR bezplatně.

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
číslo zařazení
název
1
2005 americký stůl
2
2005 starožitný skleník
3
2005 skříň s ozdobnými prvky
4
2005 psací stůl s dvířky
5
2005 vitrína intarzovaná
6
2005 křeslo
7
2005 křeslo
8
2005 křeslo
9
2005 skříňka jednodveřová
10
2005 skříňka na tlačítka
11
2005 stůl velký
12
2005 řezačka
13
2005 nůžky na lepenku
14
2005 nůžky na papír
15
2005 zlatička
16
2005 lis dřevený
17
2005 lis kovový
18
2006 komoda trojzásuvková
19
2006 židle 8 kusů
20
2006 rozkládací stůl
21
2006 skříň prosklená
22
2006 skříň prosklená nová
23
2006 skříň dýhovaná
24
2006 skříň na tlačítka
25
2006 skříň na rytiny
26
2006 registračka
27
2006 zásuvková skříň na papír
28
2006 krabice na tužky dřevěná
29
2006 stůl malý
30
2006 stůl malý
31
2006 zásuvková skříň nová
32
2006 stolička kopie 10 ks
33
2007 prosklená vitrína dub
34
2007 soubor skleněných negativů a
fotografií z nich (101 kusů)
35
2002 počítač, tiskárna
36
2002 digitální kamera Sony
37
2008 obraz Majer Kaštany
38
2008 litografie Švabinský 2 ks
39
2009 knihařský lis Vítkovi
40
2009 zlatička
41
2009 intarzovaný stolek
soubor fotografií a pohledů
42
2010 z I.světové války a zvětšenin z nich
(80 kusů)
43
2010 album na pohledy
44
2013 knihařské písmo velké

evidenční
cena
22 134 Kč
21 420 Kč
14 875 Kč
10 115 Kč
19 992 Kč
17 850 Kč
17 850 Kč
17 850 Kč
8 092 Kč
18 445 Kč
9 877 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
11 722 Kč
6 902 Kč
14 459 Kč
10 591 Kč
18 802 Kč
15 292 Kč
10 056 Kč
5 772 Kč
19 706 Kč
38 080 Kč
5 712 Kč
6 188 Kč
6 188 Kč
10 579 Kč
25 585 Kč
10 424 Kč

vyřazený
majetek

rok
vyřazení

důvod vyřazení

69 348 Kč
32 978 Kč

2012
2012

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

10 100 Kč

24 000 Kč
800 Kč
5 000 Kč
25 000 Kč
40 000 Kč
13 920 Kč
1 100 Kč
3 600 Kč

evidenční cena celkem 611 078 Kč 102326Kč

Výsledek hospodaření
Nadační fond přijal v roce 2013 tři finanční dary, jejichž dárcům velmi děkuje, mimo jiné i tímto
zveřejněním ve výroční zprávě.
Na provoz dostal NFJR dar ve výši 25.000 Kč od Města Rožďalovice a 20.000 Kč od společnosti
IMPERIA TRADE, s.r.o. z Karlových Varů. Tyto dary fond vyplatil na základě vystavených faktur
Rajmanově dílně, s.r.o. za projekt požární bezpečnosti a jako refundaci mzdy za čas, který její pracovnice
pracovala ve prospěch fondu.
Největší dar 100.000 Kč obdržel fond od Nadačního fondu Renesance. Jeho čerpání je dáno
smlouvou a bude pokračovat i v roce 2014. Zatím byla vyčerpána částka na mzdy formou refundace mzdy
Ing. Pavla Hančara jeho zaměstnavateli, společnosti Bullfinch, a.s., za čas, který Ing. Hančar pracoval na
žádostech o granty a ostatních agendách fondu v pracovní době, a to ve výši 70.000 Kč. Za 10.000 Kč
byla z tohoto daru uzavřena a proplacena smlouva s paní Blankou Hančarovou, nadační fond od ní koupil
všechen zbylý knihařský materiál, tedy papír, plátno, lepenky a kůže po ní a po Mistru Rajmanovi.
Fond podal v roce 2013 žádost o příspěvek Nadačnímu fondu Martina Romana. Formou příspěvků
za každou přečtenou knížku v projektu www.ctenipomaha.cz nám mnoho žáků a studentů „vyklikalo“
110.000 Kč. Tato částka byla použita na zaplacení stavební dokumentace k opravě zeleného domu.
Čerpání daru a proplacení faktur jsou účetními případy roku 2014 a tady je zmiňujeme jako významné
skutečnosti, které nastaly až po účetní závěrce roku 2013. Zde dlužno podotknout, že třída, která
„naklikala“ nejvíce, tedy 9. třída ZŠ Komenského z Hořic, absolvovala v našem muzeu bezplatnou
prohlídku.
Fond na vstupném do muzea vybral v roce 2013 částku 12 440 Kč.
Fond ze svých prostředků zakoupil velké knihařské písmo, které v dílně chybělo. Pro nadační fond
byla končícím knihařem stanovena velmi příznivá kupní cena 3.600 Kč.

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.
V červnu roku 2013 změnil fond banku, a to z důvodů vysokých bankovních poplatků. Raiffeisenbank,
a.s. vede neziskovým organizacím, tedy i našemu fondu, běžné účtu bez měsíčních poplatků, zpoplatněny
jsou pouze transakce.

Tok peněz Nadačního fondu Jendy Rajmana za rok 2013
účet
1.1.2013 počáteční stav

pokladna

2 283,65

31.1.2013 dar Město Rožďalovice
31.1.2013 záloha RDSRO
17.6.2013 změna banky Reiff

25 000,00

-1 587,75
1 587,75

26.6.2013 koupě písma

-3 600,00

23.9.2013 dar Imperia
30.9.2013 záloha RDSRO
21.11.2013 fa vstupné
dar Renesance
fa Bullfinch
fa RDSRO, zúčt. záloh

20 000,00
-20 000,00
1 480,00
100 000,00
-70 000,00
-200,00
-10 000,00
10 960,00

koupě knih. materiálu
vstupné 2013 mimo fakturace
úrok

0,51

bankovní poplatky
31.12.2013 konečný stav

celkem
28 239,65

-25 000,00

14.6.2013 změna banky KB

28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
29.12.2013

25 956,00

712,00
32 852,16

23 316,00

56 168,16

V Rožďalovicích, ……………..
…………………………
Blanka Hančarová

……………………………
Blanka Svobodová

……………………………
Ing. Pavel Hančar

Souhlas se zněním výroční zprávy vyjadřují členové dozorčí rady
…………………………
RNDr. Eugenie Hančarová
Příloha: Roční uzávěrka 2013

……………………………
Zdenek Svoboda

……………………………
Mgr. Jan Svoboda

