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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 využití 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. 

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. 

 

 

Orgány nadačního fondu 

 
Orgány nadačního fondu pracovaly v roce 2017 v tomto složení  

 

Správní rada: 

RNDr. Eugenie Hančarová, bytem Riegrova 1048, 508 01 Hořice 

Blanka Hančarová, bytem Lindnerova 124, 289 34 Rožďalovice  

Ing. Pavel Hančar, bytem Riegrova 1048, 508 01 Hořice  

 

  

Činnost nadačního fondu v roce 2017 

 
Muzeum bylo otevřeno celoročně s pravidelnou otvírací dobou. Během roku navštívilo muzeum cca 

850 návštěvníků, byly pořádány výstavy a workshopy. 

 

 
 



 

Proběhly tyto tematické výstavy: 

20.11.2016 až 31.1 2017  „Knihy vázané pro vánoční čas“ (tematický výběr z Rajmanových vazeb knih) 

1.3. až 31.5.2017 „Gauguinovy dřevořezy a zakladatelé Hollaru“ (ke 100. výročí SČUG Hollar, tisky z 

původních Gauguinových štočků provedené mezi válkami Fr. Koblihou, knižní vazby sborníků a tisků 

Hollaru) 

9.6. až 31.7.2017 „Slabikáře z celého světa – ze sbírky prof. Josefa Kubálka“ (spolupráce s Památníkem 

národního písemnictví, kde je sbírka uložena) 

4.8. až 30.10.2017 „Mezi vazy“ studentské práce vzešlé ze soutěž pořádané Ateliérem restaurování a 

konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice 

15.11.2017 až 28.2.2018 „Kniha jako blahopřání“ – drobné tisky z fondů muzea, využívané pro gratulace, 

při zahájení se konala beseda s regionálním historikem - spisovatelem J. Řehounkem 

 

Kromě workshopů pořádaných pro předem objednané skupiny byly uspořádány pro veřejnost tyto 

workshopy neboli tvořivé dílny: 

14.4.2017  – „Velikonoční prohlídka s přídavkem“ – tisk z papírové koláže 

15.7.2017  – "Vážeme knížku do škrobových papírů" 

26.8.2017 – „Malování na vodní hladinu“ 

2.12. a 27.12.2017 – „Novoročenky zdobené knihařskými tlačítky“  

 

 

 
 

 

NFJR využil svůj živnostenský list a zpracoval několik knihařských zakázek v knihařské dílně. 

Také měl příjem z prodeje drobných předmětů, v dílně vyrobených. Pokračovaly dále práce na 

inventarizaci exponátů. 

 

 

 



Hospodaření nadačního fondu 

 
 Vlastní zdroje fondu tvoří krom výše zmíněné vlastní činnosti v podstatné míře dary.  

 

Majetek fondu se sestává hlavně z věcí, darovaných 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.  

Do majetku též náleží další vybavení knihařské dílny od jiných dárců. Dále tvoří majetek fondu 

věci, nakoupené 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.  

 

Dotace a dary: 

Na náklady s uspořádáním výstavy Slabikáře z celého světa dostal fond příspěvek od Obce 

Dymokury ve výši 3.000 Kč. 

Od Města Rožďalovice jsme obdrželi dotaci na provoz ve výši 25.000 Kč.  

Pan Martin Meduna nám věnoval částku 3.000 Kč, paní Jana Sochová částku 100 Kč, stejně tak 

100 Kč věnovala paní Dřevová. 

Od Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci 98.000 Kč. Tato byla určena na tvorbu nových 

webových stránek muzea, doplnění osvětlení muzejních exponátů a na první etapu oprav a záchrany 

unikátní historické vnitřní výmalby ve stylu art-deco. Čerpána byla částečně koncem roku 2017 

a pokračováno bylo začátkem roku 2018.  

Fond dostal darem od pane Josefa Nešněry tři Rajmanem vázané knihy. 

 

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

v souladu s jejich určením. 

 

Další příjmy: 

Fond na vstupném do muzea vybral v roce 2017 částku 55.915 Kč, za knihařské práce utržil 

97.110 Kč a za prodej drobných výrobků 13.550 Kč. 

Nadační fond zapůjčil v říjnu 2017 Oblastnímu muzeu v Litoměřicích některé exponáty na výstavu 

„Tajemství barokní knihy“. Jako půjčovné obdržel částku 3.000 Kč. 

 

Výdaje: 

Ve výdajích fondu za rok 2017 je třeba zmínit částku 2.000 Kč, kterou NFJR věnoval Místní akční 

skupině SVATOJIŘSKÝ LES pro překonání nedostatku financí při přechodu na nový dotační systém. 

NFJR též uzavřel smlouvu s Rajmanovou dílnou, s.r.o., v jejíchž prostorech sídlí a která částečně 

zajišťuje chod muzea, a během roku 2017 jí poskytl nadační příspěvky v celkové výši 104.200 Kč.  

 

NFJR nemá žádné závazky. Celkové roční náklady fondu související se správou fondu v roce 2017 

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

 

Soudní spory: 

        NFJR byl v soudním sporu s insolvenčním správcem svého zakladatele Ing. Pavla Hančara, 

Mgr. Václavem Sychrovským, odsouzen k tomu, aby do majetkové podstaty svého zakladatele vrátil dar 

ve výši 489.700 Kč, který obdržel od společnosti A7, s.r.o., v likvidaci. Tento rozsudek není pravomocný, 

fond se proti němu odvolal. 

 

  

V Rožďalovicích dne 30.6.2018 

 

 

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

       Ing. Pavel Hančar, předseda správní rady 

 

 

Příloha: Roční uzávěrka 2017 


