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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, vedených pod č.p. 24 v městě 

Rožďalovice, 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 
 

V roce 2014 působily orgány fondu ve složení: 

 

Správní rada: 

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:  
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 

 

 

 



 



 
Z časopisu ZDROJ (58. sešit vydaný 15. října 1941) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Činnost nadačního fondu v roce 2014 

 
V první polovině roku 2014 byla knihařská dílna i malá expozice nadále v provozu a k dispozici 

návštěvníkům, kteří zde byli seznamováni s knihařskou prací a ukázkami umělecké knižní vazby. 

Velké úsilí bylo vynakládáno na zajištění finančních prostředků potřebných na provoz muzea, a také 

na opravy přilehlého rodinného domu, plánovaného pro rozšíření muzea. 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.  

Na jaře 2014 získal NFJR dotaci z prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy na 

rekonstrukci tohoto domu pro projekt nazvaný Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích. Během 

letních měsíců proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, v září byla podepsána smlouva s vybraným 

dodavatelem. Až do konce roku probíhaly intenzivní stavební práce. Provoz knihařské dílny probíhal 

souběžně, jen prohlídky dílny byly z  důvodů zvýšeného zaneprázdnění pracovníků omezeny. Koncem 

roku 2014 byl celý objekt č. p. 24 prohlášen za památkově chráněný. 

 

 

 

 

Hospodaření nadačního fondu 
 

Nadační fond přijal v roce 2014 tyto finanční dary od těchto subjektů: 

Nadace Martina Romana 110 000 Kč 

Město Rožďalovice 20 000 Kč 

Jaroslav Kučera 1 500 Kč 

Společnost A7, s.r.o. v likvidaci         863 000 Kč 
                                    

  

Dárcům fond velmi děkuje, mimo jiné i tímto zveřejněním ve výroční zprávě. Dary byly využity 

v souladu s jejich určením na zpracování projektové stavební dokumentace pro rekonstrukci zeleného 

domu a na provoz muzea. 

 

Fond získal pro muzeum darem z rušené knihařské dílny od firmy Copycentrum, Kounicova 67, 

Brno velký kovový knihařský lis a zlatičku. 

 

Fond na vstupném do muzea vybral v roce 2014 částku 8 400 Kč, za knihařské práce 8 495 Kč. 

 

V rámci zpracování žádosti o dotaci a v rámci realizace projektu financovaného z Regionálního 

operačního programu Střední Čechy probíhaly potřebné práce a první etapa jejich financování. Bude 

shrnuto po jejich ukončení ve výroční zprávě za rok 2015. 

 

NFJR nemá žádné závazky. Celkové roční náklady fondu související se správou fondu v roce 2014 

nepřevýšily 80% majetku NFJR, takže je dodrženo pravidlo stanovené statutem fondu. 

 

 

 

V Rožďalovicích dne 30.6.2015 

 

 

                      ……………………………............................... 

       Ing. Pavel Hančar, předseda správní rady 

 

 

 

 

Příloha: Roční uzávěrka 2014 

 

 


