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NadačnífondJana Antonína Bati pořádá při pří|ežitosti
12o. výročí narozeníJana Antonína Bati
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lan lntanjn Boťa se ?a|Úp|Úca!.ký.od plónen Ý a|rakaÝckh Boťaýě /íata sÍ.Í.Í Ókesníorúý zlí.-Kleijvka

11 dnů s Boťou
ztíNruHensrÉ ri neotšrĚ r ornoKov|cE

27.2.-9.3.2018
,,zvítězí, kdo 5i vypÍocovdl takovou povohu, že dovede vydržet, že umí vyna!ézot dobré myšIenky,
ale také je uskutečhit'''



UmoŽněna VelrniVysoká životní úroveň V zer.ědě ském sek.
toru, a|e \r'ýko n n ost zemědě|ství se neb:ýVa|e snžl|a'

Jakéjsou da|šízásady up|atňované u fiřmy Baťá?
]e n]ožnoje počitat na desÍtky' Všechny by|y Ve|mi důs|edně
dodržovány, zejména v, které by|y pro podnik rozhodující'
Uvedu.ien některé:. Njkdy se neýym|ouvot no paměry' Poněry musíme vždyc]ý
zv]ódnout.. služboveřejnoni' Tato zósado vychózelo z původního hesla
Nóš zókozník nóš pón. Whovo děInictva. za|ožení Bďouy škaý próce' Ze zaněý'
nonce spoluprocovník a pok podnjkotel.. Automotiko řízení' Činnost podníku be2 velkýrh oÍ1anizač
níú pakynů o rozsóhléha kontrolního aporóťu

Lituj], že tento rozhovor neurnožňuje podrobně].ši \47k|ad
jako u uvedené zásady Nikornu nic zadarmo. Vzájemné

pro|ínánítěchto up|atňovaných zásad mě|o v ce|ku \,^ýznam.
ný \^^ edek. Tírn by|a skutečnoí že V podniku bya \,}tvo.
řena atmosféra, Ve které se kaŽdý zarn ěstnanec maximálně
snaŽl| o nej\,yššíyýkon a nikdo se,,nevez|,,, tedy ani nesnažiI
přiživovat se na \^isledku práce někohojiného'

s jákým ájmem je přijímán výk|ad těchto up|atňova.
ných a vefirmě Bata osvědčených zásad?
Zájem Vedoucích pracovníků podnikŮ a Vůbec Veřejnostije
Ve]|ý. KaŽdého zajímá jak by|a firma Bata řízena' že dosa.
hova]a tak mimořádn}'ch \^ýs]edků. Wtvořená atr.osféra
V podniku, kdy po kaŽdérr zaměstnancl se neustá|eVyžado
VaI co n e]Větš í \^ýkon rné i sVé kritiky' TVrdí, že V dnešnídobě
Iidé nechtějí neusLá|ejen pracovat' a e takéVěnovatse ým
min]opracovním zájmům a UŽíVat siž]Vota. Na tojejenjed
na naše od povědl V takové.n případě nernůžete ovšem do
sahovat tako\4kh \r'ýs|edků jaké dosahovala firma Baťa při
u p|atňová n í zavede ných zásad. /kend orsógová/
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JUBILANT FRANTTSEK
SNAJDROSLAVTL
95 LET

' Člena našeho
k ubu ABS Fran-
tišká Šnajdra
jsme navštíýi|i
24. ledna v den

leho narozenrn.
1 V našem zpra.

Vodaji pišerne
o \.ýznamných
osoonostecn,
Keré se setka.' |y s baťovslg'm

ško|sfuím. Františka známe jako b!'Va.
|ého mode|ářeVe svitu, staEí ko]etové
takéjako akjvního |}2aře, turistu, má-
lokdo Ví Že sejako rozhodčí Podíle| na
organizacl prvních orientačních záVo-
dů u nás V roce 1 950' Ajak5e František
dostaI k Baťům?

]eho otec,také Františekse\yuči obuv.
níkem V ceshých Budějovicích' V roce
]9'l8 pak dokonči studium mode|áře
obuvi V Pardub]cích. DostaI u.nístěnku
do Z ína, do obuvnické firmy kZap|eta'
|ům' Později Baťa koupi| Ce|ou Zap|eta.
loVU firmU i se zaměstnanci' František
Šnajdr senior pak pracova|jako !rŽná'
Vaný mode|ář. V roce 1935 zařizova]
rnode|árnu obuvi V Batově továrně V
německém othmuntu' Po náVratu do
Z ína připravova|s 32 mode]ářipodk|a.
dy pro 33 továren po ce|ém světě.]ak
ševcl Víme' by|y to šab oný VysekáVací
nože, formy a komponenty. Po Válce
by| pan Šnajdr jmenovén ředite|em
obuvnického záVodU. ProtoŽe nemě|
ýranjckou přís Ušnost, by| přeřazen
do \^zkumného ústavu jako překada'
te|' Tam mě| časo\^i prostor, napsa| 4
odborné knihy o rnode|ářstvía \^irobě
obuvt,
syn Frěntišek še|do učeníV roce 1938'
V roce 1941 jej otec poslal do Batoyy
továrny V jiŽ zm]ňovaném německém

othrnuntu na dvouměsíční praxi' Po
náVratu do z|ina pokračova| Ve studiU
na průmys|ové ško|e, kerou dokončiIV
roce 1944. Potom pracova|, stejnějako
jeho otec, Ve funkci rnode|áře. By \,y.
sílán, později jako zaměstnanec sV]tU,
do bi'Va|ých Bato\^ich fabrik V Po]sku,
stara| se tam 2 roky o yýrobu. Delší
dobLJ také pracova] v Ga|a Prostějov'
kde byIa 8alanterní ýýroba.
Nejen ve Zíně ae iV repub ice jsou
znárné spoltovní boty Prestige' Má|o
kdo a e Ví Že prvnÍmode V roce ]983
navrhI náš os|avenec František snajdr,
ještě pod náÁ/em Lend]ovky a Mečíř.
{y' V současnostije Výrábífa N,lo|eda,
o které jsme se zmíni|iV minu éín čís|e
Zpravodaje.
Pan František má \4?bornou paměť a
setkání by|o pro nás Ve|mi inspirativni
Má radost ze s\^ých Vnuků i pravnuků,
kteří po něrn zdědi]i \r'ýtvarné a kon
strukční V]ohy' Přejeme našemU č|enu
k]UbU ABŠ Františku šnajdrovi hodně
zdravído da|ších |et. /Alois Lózničko/
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Vzávěřu roku 2017jsme dosta|i mi|é dopisya přánído roku 20.l8.

Véžení přóElé' zas jsou tu v,inoce. s vánočnín Přónín PosíIón vón všem také poděkovónÍ za celoroční zosíIónI zprawdoje, zd vaši nd.
rost d trpělÍvost se zki|kou nón ýaÚn. Uvažovala jsen, že bych vós měIa zbdvÍt této služby pro svůj V}\oký věk Musín nopsat" že zProvodgj
nóle oživuje g přinóšÍ nilé 1JzpoňínlE nd prožíťé rokl nládí při próci o pobytu v krásnén městě zlíně' PÍoto opět přikládlin obnos itenskéhó
příspěvku ve výši 100,. korun d prosín zo vdši trpělivost v novén roce 2018.
Loučím se' Pninim zdrovío pohody do dalško života a činnosti vr.2o18idále. Annd Fialová. lindři.hův Hrodec
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Podporuje nás Nadace Toméše Báti/ W!W.batova.vi'a.e


