Nadační fond Jendy Rajmana
založen pod záštitou paní Zuzany Švabinské
pro správu uměleckého odkazu Mistra knihaře Jendy Rajmana,
obnovu a provozování knihařské dílny a pořádání setkání knihařů
……………
IČO 26 70 43 23
sídlo Husova 24, 289 34 Rožďalovice
číslo účtu 758 356 4001/5500, Raiffeisen bank a.s.
www.rajman.cz

Výroční zpráva za rok 2016

Účel nadačního fondu, jeho poslání a cíle
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, s nimiž se Mistr Rajman přátelil.
Posláním nadačního fondu je především správa uměleckého odkazu tohoto významného českého
knihaře. 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. 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.

Orgány nadačního fondu
Orgány nadačního fondu se během roku změnily. Členové rodiny Blanky Svobodové podali rezignace
na své funkce. Dále pak s platností nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) byl fond nucen znovu
zpracovat svou zakládací listinu. Protože fondu nevznikla povinnost jmenovat dozorčí radu, tato nebyla
znovu jmenována a byl ustanoven pouze revizor účtů.
Orgány nadačního fondu od 13.5.2016 pracují v tomto složení
Správní rada:
Ing. Pavel Hančar, bytem Riegrova 1048, 508 01 Hořice
Blanka Hančarová, bytem Lindnerova 124, 289 34 Rožďalovice
RNDr. Eugenie Hančarová, bytem Riegrova 1048, 508 01 Hořice
Revizor účtů:
Ing. Milan Zelenka, bytem Vrchlického 1089, 508 01 Hořice

Činnost nadačního fondu v roce 2016
Vzhledem k tomu, že v předchozím roce bylo Muzeum klasického knihařství slavnostně otevřeno po
náročné generální rekonstrukci, probíhal v roce 2016 provoz muzea celý rok dle otevírací doby. Po vychytání
drobných provozních nedostatků je začátkem roku 2017, kdy vzniká tato zpráva, provoz již rutinní. Během
roku 2016 navštívilo muzeum cca 800 návštěvníků.
Byly realizovány 4 výstavy:
- Sočská fronta 1915-1917, fotografie Jendy Rajmana
- Jak kreslili naši dědečkové (práce žáků Průmyslové školy pokračovací v Rožďalovicích z let 1902-1906)
- Zdobené knihařské papíry z 1. poloviny minulého století
- CODEX GIGAS – Ďáblova bible
Byly uspořádány 4 workshopy pro veřejnost s předem vyhlášenými termíny a 7 složitějších workshopů
na vazbu knihy, kdy si účastníci sami zvolili termín. Celkem workshopy prošlo 41 účastníků. Kromě toho
NFJR využil svůj živnostenský list a zpracoval několik knihařských zakázek v knihařské dílně. Také měl
příjem z prodeje drobných předmětů, v dílně vyrobených.
Díky rozšíření prostor a zřízení depozitáře mohly být zintenzivněny práce na podrobné inventarizaci
majetku darovaného paní Blankou Hančarovou bezprostředně po zřízení fondu.

Hospodaření nadačního fondu
Vlastní zdroje fondu tvoří krom výše zmíněné vlastní činnosti v podstatné míře dary.
Majetek fondu tvoří hlavně věci, darované paní Blankou Hančarovou dle darovací smlouvy z roku 2003.
Jsou to především knihy, písemnosti a zařízení staré knihařské dílny, které zdědila po svém otci Mistru Janu
Rajmanovi (nábytek, knihařské stroje, nástroje a pomůcky, zejména řezačka, zlatička, pákové nůžky, sady
písma, rytiny a tlačítka a další). Jedná se o exponáty Muzea klasického knihařství. Dále tvoří majetek fondu
věci, zakoupené v rámci realizace projektu financovaného z Regionálního operačního programu Střední
Čechy, a to původní nábytek z rodiny knihaře, vybavení a technika pro muzejní účely. Fond též vlastní
drobnější věci zakoupené v rámci realizace dalších projektů a z darů.
V roce 2016 obdržel NFJR následující dary:
Anna Kolmanová ...................... 50.000 Kč
Město Rožďalovice .................... 25.000 Kč
Jaroslav Pazderník .......................... 200 Kč
Dále fond obdržel darem od p. Loudy 31 knih v pěkných vazbách, převážně vázaných Jendou
Rajmanem.
Dárcům fond velmi děkuje, mimo jiné i tímto zveřejněním ve výroční zprávě. Dary byly využity
v souladu s jejich určením na rekonstrukci a provoz muzea.
Fond na vstupném do muzea vybral v roce 2016 částku 39.270 Kč, za knihařské práce utržil 20.560 Kč
a za prodej drobných výrobků 7.000 Kč.
NFJR nemá žádné závazky. Celkové roční náklady fondu související se správou fondu v roce 2016
nepřevýšily 80% majetku NFJR, takže je dodrženo pravidlo stanovené statutem fondu.
V Rožďalovicích dne 30.6.2017

……………………………...............................
Ing. Pavel Hančar, předseda správní rady
Příloha: Roční uzávěrka 2016

