Aktivity Nadace Tomáše Bati 2021

„Podporou kultury,
vzdělání a mládeže rozvíjet
hodnoty společnosti
a podnikatelského ducha,
díky kterému se stalo
jméno Baťa slavným.“
Výroční zpráva
Nadace Tomáše Bati 2021
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Aktivity Nadace
Tomáše Bati v roce 2021
145. výročí od narození Tomáše Bati
Rok 2021 se nesl ve znamení 145. výročí narození Tomáše
Bati. Všechny aktivity byly konány pod hlavičkou tohoto významného výročí. Mezi hlavní kulturní, publikační
a vzdělávací akce můžeme zařadit diskusní fórum Fokus
Baťa, vydaní knihy Myšlenky Tomáše Bati a výstavu Tomáš
Baťa, světový podnikatel, který sloužil. Celý rok byl poznamenán také pandemií Covid, ale i přesto se nám podařilo
zorganizovat několik akcí pro komunitu, šířit filozofií a řídící
systém Tomáše Bati a vydat několik publikací.

Odkaz Baťa

Knihy

Nadace Tomáše Bati si za svou dobu existence vybudovala pozici nositele a ochránce odkazu Tomáše
Bati a patří mezi dominantní zprostředkovatele filozofie a systému řízení Baťa. Na toto téma publikuje knihy,
realizuje vzdělávací a kulturní aktivity mezi něž patří Akademie Baťa a v neposlední řadě také otevřela Edici
Baťa, která činí odkaz Baťa přítomný v běžném životě prostřednictvím různých předmětů.

Knihy
V roce 2021 vydala Nadace Tomáše Bati dvě nové publikace, z čehož jedna byla reedicí původní knihy.
Na základě stálého zájmu čtenářů byl ke konci roku realizován dotisk publikací 99 trefných postřehů Tomáše
Bati a 99 sladkých teček Marie Baťové.

TOMÁŠ BAŤA – ŽELEZNÍ TOVARYŠI
Nadace Tomáše Bati znovu vydala knihu Stanislava Jandíka – Železní tovaryši. Ta patří mezi nejvýznamnější díla primární
baťovské literatury. Poprvé byla publikována v roce 1938. Obsahuje první objektivní a velmi zajímavé mapování počátků zlínských
Baťových podniků i přehledný životopis jejich zakladatele Tomáše
Bati. Zahrnuje také množství dokumentů, osvětlujících celou řadu
průvodních jevů průmyslové revoluce a racionalizace výroby, dvou
skutečností, které byly příčinou i následkem enormního rozvoje
výroby bot, poprvé organizované právě Tomášem Baťou. Stanislav
Jandík se ve své publikaci vyhnul všemu, co by z ní dělalo pouhý
popis výroby a hospodářství, vložil do ní podstatné a významné
informace o racionalizaci práce fordismu, fayolismu i batismu,
nezapomněl však ani na aspekty duševního, filozofického či mravního rázu. Z textu je zřetelná i lidská stránka Tomáše Bati, neboť
právě Baťova osobnost je osou celého díla. Knihou Železní tovaryši
se naší literatuře dostalo prvního souborného, kritického a objektivního díla o vývoji baťovského fenoménu. K vydaní připravili
Gabriela Končitíková, Jan Herman a Pavel Velev.
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MYŠLENKY TOMÁŠE BATI
Kniha Myšlenky Tomáše Bati byla vydána ke 145. výročí od
jeho narození a seznamuje čtenáře s jeho nejstěžejnějšími názory, citáty a hesly. Svým formátem se má kniha stát rychlým
a dostupným zdrojem inspirace lidem, kteří ji hledají v odkazu
Baťa. Myšlenky Tomáše Bati byly vysloveny téměř před sto
lety, jejich nadčasovost se nás však dotýká denně. K vydaní
připravili Gabriela Končitíková a Pavel Velev.

99 SLADKÝCH TEČEK MARIE
BAŤOVÉ a 99 TREFNÝCH POSTŘEHŮ
TOMÁŠE BATI

Výstavy

„Nejde – neexistuje“ v Nizozemí

V roce 2021 představila Nadace Tomáše
Bati jednu novou výstavu s názvem Tomáš
Baťa, světový podnikatel, který sloužil
a taky převedla dvě výstavy z roku 2020
do online prostoru.

Na základě zájmu Českého velvyslanectví v Nizozemí byla
výstava prezentována a propagována i zde. Následně o ni
projevila zájem další velvyslanectví a Česká centra.

ONLINE VÝSTAVA:
„NEJDE – NEEXISTUJE“

Na žádost Českého centra v Izraeli jsme poskytli přístup
na web výstavy také v Izraeli, kde se výstavě dostalo další
rozsáhlé propagace.

„Nejde – neexistuje“ v Izraeli

Na podzim roku 2020 byla slavnostně
představena výstava „Nejde – neexistuje“:
Barevný svět Baťa a to v Kavárně Továrna
v baťovském areálu. Jednalo se o digitálně
vybarvené původní černobílé fotografie.
Vzhledem ke všem protipandemickým opatřením ji však bylo možné vidět jen krátce.
Výstava byla tedy následně transformována do online prostředí, a to včetně anglické
mutace. Při této příležitosti vznikl web nejdeneexistuje.cz. Online forma výstavy byla
spuštěna 5. ledna 2021 a do konce roku
2021 ji vidělo přes 10 000 000 návštěvníků
z celého světa.
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Výstavy

V závěru roku 2021 proběhl dotisk knih
99 sladkých teček Marie Baťové a 99 trefných postřehů Tomáše Bati. Knihy byly poprvé vydány v roce 2019. Ve druhém vydaní
byla v obou publikacích upravena jejich
grafická podoba, aby se čtenáři dopřálo
ještě silnějšího autentické zážitku.

TOMÁŠ BAŤA, SVĚTOVÝ
PODNIKATEL, KTERÝ SLOUŽIL
V srpnu 2021 byla představena výstava – Tomáš Baťa, světový podnikatel,
který sloužil. Výstava se zaměřila na jeho
osobnost, myšlení a vnímání. Výstava byla
adjustována v Parku Komenského, a to do
30. září. Jednalo se o exteriérovou výstavu,
u které bylo jen těžce měřitelné, kolik návštěvníků si ji prohlédlo. Během celé doby,
kdy byla v prostoru k dispozici, se však
těšila oblibě a zájmu jak odborné, tak

i laické veřejnosti. Dvanáct výstavních panelů osvětlovalo pojem baťovské služby, Baťův přístup k lidem, práci,
obchodní morálce, životě ve Zlíně i světu. Výstava byla
realizována prostřednictvím kombinace textů a fotografií. Její součástí byly i osobní vzpomínky blízkých spolupracovníků Tomáše Bati, jeho manželky, ale také předních českých i světových osobností, které ho měli tu čest
potkat. Uveřejněno bylo také několik baťovských desater,
která se stala nedílnou součástí firemní komunikace
a prostředkem k edukaci. Výstava byla rozdělena do celkem jedenácti oblastí, které poukazovaly na široký záběr
Baťovy životní energie a podnikatelské vize. Následně
vznikla interiérová varianta, která putuje po kulturních,
vzdělávacích a sociálních institucích ve Zlínském kraji.
Výstava je navíc dostupná také v online verzi, a to na
stránkách Nadace Tomáše Bati v sekci Odkaz Baťa.
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BAŤŮV PEDIKÉR
Po úspěšné transformaci výstavy „Nejde – neexistuje“ do online prostoru se této transformace dočkala
také výstava Baťův pedikér. Ta vznikla ve spolupráci s Obuvnickým muzeem jihovýchodní Moravy a Statutárním městem Zlín v roce 2020. Vzhledem k protipandemickým opatřením ji mělo možnost vidět pouze omezené množství návštěvníků, proto vznikl v roce 2021 web batuvpediker.cz, na kterém je možné prohlédnout
si výstavu odkudkoliv. Ve fyzické podobě putuje výstava po místech ve Zlínském kraji – o putování výstavy
se stará pod záštitou Nadace Tomáše Bati Jakub Neradílek, pravnuk Františka Kocourka, který byl prvním
pedikérem u Baťů a o němž převážná část výstavy pojednává.
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Akce

Diskusní fórum Fokus Baťa
V rámci připomenutí 145. výročí od narození
Tomáše Bati zakladatele uspořádala Nadace
Tomáše Bati ve spolupráci se Statutárním
městem Zlín a Památníkem Tomáše Bati dne
28. října 2021 diskusní fórum s podnikateli. Fórum
se uskutečnilo v prostorách Památníku Tomáše
Bati. Název Fokus Baťa napovídal, že pozornost
bude věnována filozofii Baťa a její uplatnitelnosti v dnešní době a pro řešení současné situace
v podnikatelském prostředí. Podtitul akce zněl:
„Jak i v této době dosáhnout toho, abyste ve

firmě měli ty správné lidi, kteří ji v krizi podrží?“
Další témata diskuse byla: vliv Covidu-19, rostoucí ceny energií, nedostatek materiálů k výrobě,
nedostatek kvalitních zaměstnanců. Moderátorské
role se ujala Petra Krmelová z TV Seznam a Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati. Diskuse se
zúčastnili Gabriela Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati, Ivan Baťka, generální
ředitel společnosti Fosfa, a. s., Stanislav Martinec,
generální ředitel společnosti KOMA Modular, s. r. o.,

Martin Horsák, finanční ředitel společnosti
Baťa, a. s., Jaroslav Smetana, zakladatel společnosti ALBIXON, a. s. a Jiří Korec, primátor
města Zlín. Celý program byl živě streamován
internetovou televizí Seznam. Diskuse naživo
se zúčastnilo celkem 68 osob, online přenos
sledovalo 6 238 diváků a záznam během prvního
měsíce shlédlo více než 50 000 diváků.

Festival Týden Baťa
Nadace Tomáše Bati, ve spolupráci se Statutárním městem Zlín, uskutečnila ve dnech 13. až
17. září 2021 V. ročník festivalu Týden Baťa. Pátý
ročník nesl podtitul „Baťa nevyráběl jen boty“.
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V rámci festivalu Týden Baťa byly realizovány
2 přednášky živě přímo ve vile Tomáše Bati, kterých se celkem zúčastnilo 68 posluchačů, avšak
vhledem k protiepidemickým opatřením bylo
6 přednášek realizováno přes program zoom
online. Návštěvníci tohoto ročníku měli jedinečnou
šanci seznámit se s originálními předměty z 30. let.
Ve vile Tomáše Bati byly během roku připraveny
čtyři nové vitríny a jejich obsah se zaměřil na prezentaci netradičních výrobků firmy Baťa, marketingové nástroje firmy a také osobní věci manželů
Baťových. Pátý ročník se také nově zaměřil na
zážitkové prohlídky pro malé děti a žáky základních i středních škol. Mimo plánované prohlídky
pro veřejnost bylo realizováno také 8 prohlídek pro
studenty a 1 prohlídka pro nejmenší návštěvníky
s rodiči. Celkem se festivalu Týden Baťa zúčastnilo
453 osob fyzicky a 214 osob online.

Informační systém na Lesním hřbitově

Obchod Nadace Tomáše Bati – Baťa obchod
V roce 2021 byl v prostorách Baťovy vily otevřen nový prodejní prostor, který vznikl v přízemním salónku
Huga Vavrečky. Architektonický návrh zpracoval Petr Hába. Důraz byl kladen na funkcionalitu, ale pochopitelně také na design, který akcentoval prvky baťovské architektury. Dřevěný interiér příjemným způsobem
osvěžil prodejní pult v barvě baťovské světle zelené. Součástí interiéru je také prostor pro jednání, k tomuto
účelu byl využit trubkový nábytek – židle pochází z Bystřice pod Hostýnem, někdejších Slezákových závodů,
které ve 30. letech vybavovaly trubkovým nábytkem mnoho baťovských institucí. Vizuální koncept celého
prostoru uzavírá trubkový lustr inspirovaný 30. léty. Prostory slouží k prodeji publikací a dalšího zboží značky Filosofie Baťa, z produkce Nadace Tomáše Bati. Zákazník má tak možnost si vše v klidu prohlédnout
a zároveň načerpat jedinečnou atmosféru Baťovy vily.
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Obrchod

Během jarních měsíců roku 2021 byly zahájeny práce na Lesním hřbitově. Nadace Tomáše Bati doplnila toto významné pietní
místo o informační systém, který pomůže všem návštěvníkům
v orientaci mezi členy rodiny Baťových, kteří jsou zde pochováni.
K vytvoření informační desky, která představuje jednotlivé členy
rodiny a jejich vztah k Tomáši Baťovi zakladateli, se Nadace Tomáše Bati rozhodla poté, co bylo dlouhodobě zaznamenáváno, že
lidé tyto informace mnohdy postrádají a následně dochází k nejrůznějším chybným interpretacím. Na desce jsou uvedeny krátké
medailonky všech členů rodiny, texty jsou dvojjazyčné, a to česky
i anglicky. Tato deska je situována k přístupové cestě k tomuto pietnímu místu. Nainstalována byla i druhá informační deska, která
pro změnu seznamuje návštěvníky s hlavní ideou založení Lesního
hřbitova, kterou formulovali Tomáš Bata a Rudolf Gerbec. Deska
je situována přímo u vstupní brány do prostor hřbitova.

Značka – Filozofie Baťa
V uplynulých letech přinesla Nadace Tomáše Bati na trh značku Filozofie Baťa. Příznivci odkazu Baťa tak
mají možnost připomínat si baťovské myšlenky z každodenních předmětů. V roce 2021 byla kolekce rozšířena
o kožené výrobky, textil a porcelán.

MIKINY A TRIČKA
S PORTRÉTEM TOMÁŠE BATI
V dubnu 2021 byly představeny
mikiny a trička s portrétem Tomáše
Bati. Byly využity dvě ikonické fotografie, které byly natištěny pomocí
techniky sítotisku na textil, jehož
původ byl prověřen. Produkce byla
svěřena do rukou firmy Fabrika na
trika, která pochází ze Zlína. Cílem
Nadace Tomáše Bati je přinášet na trh
produkty s přidanou hodnotou, a to
nejen v podobě odkazu Baťa, ale také
dbát na výběr lidí či firem, které se
na výrobě podílejí. Preferovány jsou
lokální firmy.
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KOŽENÉ VÝROBKY S BAŤOVSKÝMI HESLY
Jedná se o jedinečnou koženou kolekci
s hesly Tomáše Bati. Kolekce je vyrobena ze zbytků kvalitní kůže, která již nebyla využita při výrobě obuvi.
Výrobky vznikly v továrně firmy Baťa v Dolním Němčí. Jedná se o jedinou výrobu obuvi Baťa v Česku.
Výrobky vznikaly v rukou zručných šiček, které se věnují svému řemeslu dlouhé roky. Na výběr jsou kožené
desky na blok, peněženky, pouzdra na psací potřeby, vizitkáře a klíčenky.

TO GO HRNÍČKY S HESLY
Velké oblibě se těší také hrníčky s baťovskými hesly. Nově byly vyrobeny tři varianty. Vybrat si můžete z hesel: Den má 86 400 vteřin,
Silní milují život a Nadšení dává křídla.
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BATOHY, PLÁTĚNÉ TAŠKY, PONOŽKY
Baťovské myšlenky můžete šířit také skrze další textilní výrobky, jako jsou batohy, plátěné tašky
a ponožky. Zejména u ponožek, které nesou baťovské heslo: „Spěchej pomalu“, jsme pyšní na spolupráci, která za nimi stojí – ponožky vznikly v původní baťovské továrně, kde se ponožky dříve vyráběly, a to v Tatrasvitu ve Svitu pod Tatrami na Slovensku.

MOTIVAČNÍ PLAKÁTY
S BAŤOVSKÝMI HESLY
A CITÁTY TOMÁŠE BATI
V rámci Edice Baťa vznikl
také plakát s vybranými
baťovskými hesly, citáty
a portrétem Tomáše Bati.
Je možné si vybrat ze dvou
velikostí a denně si tak plakátem připomínat zásadní
myšlenky z filozofie Baťa.
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Nadace Tomáše Bati zpřístupnila prostory Baťovy vily široké
veřejnosti, a to prostřednictvím
pravidelných prohlídek. Prohlídky
se konají vždy každou první neděli
v měsíci a vilou většinou provází ředitel nadace Pavel Velev. O nedělní
prohlídky je velký zájem a jejich
kapacita je téměř vždy plně obsazena, a to několik měsíců dopředu.
Tyto prohlídky jsou určeny jednotlivcům, kteří májí zájem si veškeré prostory prohlédnout, pro větší skupiny
návštěvníků a školní skupiny zůstala i nadále zachována možnost navštívit vilu po individuální dohodě.

Podcast Inspirace Baťa
V srpnu 2021 byl veřejnosti představen nový podcastový
pořad Nadace Tomáše Bati – Inspirace Baťa, kterým posluchače provádí Gabriela Končitíková. Podcasty vychází ve
dvou formátech: krátkých, které představují určité baťovské
téma, zásadu nebo princip, a dlouhých, které jsou vedeny
formou rozhovorů. V roce 2021 přijali pozvání do podcastu
pánové Ivan Baťka, Zdeněk Rybka a Jaroslav Smetana. Podcasty jsou publikovány jednou za čtrnáct dní a jsou dostupné na běžných podcastových platformách jako je Spotify,
Google Podcasts, Apple Music atd. Dostupné jsou také na
webových stránkách Nadace Tomáše Bati. Do konce roku
2021 bylo publikováno celkem 11 dílů.

Darování makety letounu
Junkers F 13 městu Zlín
Mezi významnou událost roku 2021 v rámci
oslav 145. výročí od narození Tomáše Bati patřilo
také slavnostní darování makety letounu Junkers F-13 městu Zlín. Při příležitosti oficiálního
darování věrné makety Baťova letounu ze strany
Nadace Tomáše Bati statutárnímu městu Zlín se
22. října 2021 konal v Památníku Tomáše Bati
slavnostní akt podpisu darovací smlouvy. Tímto
aktem přešel letoun do majetku města Zlína.
Darovací smlouvy za účasti hostů podepsali –
předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati
a vnučka Tomáše Bati, Rosemarie Blyth-Bata,
a primátor města Zlín Jiří Korec. Věrná maketa
letadla je dominantou znovuobnoveného památníku už od května 2019 a její výrobu, financování
i instalaci zajistila Nadace Tomáše Bati.
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Pro veřejnost

Nedělní komentované
prohlídky pro veřejnost

Edukační aktivity

Edukační aktivity

Nadace Tomáše Bati se aktivně věnuje šíření odkazu Tomáše Bati prostřednictvím odborné i popularizačně naučné přednášek, a to na různá baťovská témata. Lektory jsou Gabriela Končitíková a Pavel Velev.
Odborné přednášky jsou určeny pro podnikatele, manažery a zájemce, kteří chtějí baťovské principy aplikovat do praxe. Popularizačně naučné přednášky jsou určeny pro studenty a širokou veřejnost. Přednášky
bývají realizovány jako jednorázové aktivy i soubory témat. Pokud je projeven zájem, je možné nabídnout
přímo kompletní Akademii Baťa, nebo vytvořit edukační aktivu na míru.

Akademie Baťa online
V roce 2021 převedla Nadace Tomáše Bati
Akademii Baťa do online prostředí. Prostřednictvím programu zoom se uskutečnily dva běhy.
Jeden započal v měsíci březnu a druhý v měsíci
září. Pro online prostředí byl rozsah akademie
upraven na celkem šest setkání. Prvního běhu se
zúčastnilo 18 posluchačů, druhého běhu se zúčastnilo 17 posluchačů. Rozsah jednoho setkání
v online prostředí byl 1,5 hodiny.
Témata online Akademie Baťa:
1. Tomáš Baťa a jeho filozofie
2. Principy Baťovy soustavy řízení a její využití
v současnosti
3. Firemní kultura a motivace
4. „Lidé dávají strojům život“ aneb personální 		
činnost v Baťově soustavě řízení
5. Obchod, propagace a reklama: „Náš 		
zákazník – náš pán“
6. „Prvně vybuduj sebe“ aneb význam životní 		
rovnováhy podle Tomáše Bati

Účastníci získali certifikát o absolvování akademie
a dokument, shrnující všech 5 online setkání.

Akademie Baťa pro společnost Fosfa, a. s.
V roce 2021 byla zahájena Akademie Baťa pro společnost Fosfa, a. s. Akademie je realizována pro tři
různé skupiny a trvá deset měsíců. Celkem je naplánováno deset setkání, kdy každý měsíc proběhne jedno
setkání na vybrané téma. Akademie byla zahájena v září 2021, ukončena bude v červenci 2022 a absolvuje ji
celkem 62 posluchačů.
Témata akademie jsou: 1. Tomáš Baťa / 2. Baťova soustava řízení – nejen samospráva dílen a účast na
zisku a ztrátě / 3. Personální péče / 4. Obchod / 5. Reklama / 6. Vzdělávání / 7. Odměňovací systém Baťa /
8. Firemní kultura / 9. Motivace – motivovat nejde, inspirujte / 10. Životní rovnováha
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Odborné přednášky pro firmy a specialisty
Nadace Tomáše Bati se aktivně věnuje přednáškové
činnosti pro firmy, ale také odborné a zájmové skupiny.
V roce 2021 bylo uskutečněno 58 odborných přednášek,
kterých se zúčastnilo 3 186 posluchačů. Lektory přednášek byli Gabriela Končitíková a Pavel Velev.
Přednášena jsou témata:
Končitíková Gabriela
1. Tomáš Baťa – leadrem se člověk nerodí, ale stává
2. Baťova soustava řízení – nejen samospráva dílen
a účast na zisku a ztrátě
3. Personální péče – „Nevybudoval jsem podnik,
ale člověka a ten vybudoval podnik“
4. Obchod. Spokojený zákazník – nejlepší reference: 		
Jak vytvářet vztah se zákazníky
5. Reklama: Služba v reklamě
6. Vzdělávání: Vzdělání jako předpoklad vnitřní svobody,
způsoby vzdělávání a rozvoje spolupracovníků ve firmě
Baťa
7. Odměňovací systém Baťa
8. Firemní kultura – loajalita se nedá koupit, ani vynutit,
ta se buduje
9. Motivace – motivovat nejde, inspirujte
10. Životní rovnováha: Pravidlo 8-8-8 – chceš-li vyšší 		
výkon, dopřej si volný čas
Velev Pavel
1. Tomáš Baťa – podnikatelský příklad
2. Vzdělávací systém firmy Baťa

Vzdělávací video seminář: Mysli jako Tomáš Baťa
V roce 2021 vznikl nový video seminář s Gabrielou Končitíkovou. Seminář s názvem „Mysli jako Tomáš
Baťa“ je sérií kapitol, které představují jednotlivé oblasti Baťovy soustavy řízení, baťovské filozofie i firemní
kultury. Video seminář je k zakoupení na e-shopu Nadace Tomáše Bati.
I. téma: Jak být užitečný sobě i své firmě: Představuje
deset základních principů baťovské filozofie. Tyto principy
využijete jak ve svém soukromém, tak i profesním životě. Na
daných principech byla postavena Baťova soustava řízení.
Obsah:
1. Na prvním místě měj sebe
2. Služba
3. Čas je nejcennější kapitál
4. Nebojte se odpovědnosti
5. 70% energie plní 100% plánu
6. Buďte transparentní
7. Zkušenosti nekoupíš
8. V disciplíně je svoboda
9. Buďte osobním příkladem
10. Naučte se odpočívat
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Přednášky pro žáky a studenty
Nadace Tomáše Bati se aktivně věnuje
osvětové a přednáškové činnosti na základních,
středních i vysokých školách. V roce 2021 bylo
realizováno celkem 21 přednášek, kterých se
zúčastnilo 1 148 studentů. Přednášky probíhají
jak na půdě samotných škol, tak i přímo ve vile
Tomáše Bati.

Výuka na Univerzitě Tomáše Bati
Prostřednictvím přednáškové činnosti Gabriely Končitíkové probíhá na Univerzitě Tomáše
Bati, Fakultě managementu a ekonomiky, výuka
předmětu Systém řízení Baťa, a to jak pro studenty v prezenční formě studia, tak i v kombinované. V akademickém roce 2020/2021 byla

výuka realizována v obou semestrech. Celkem
předmět absolvovalo 384 studentů.

SME konference Leadership Summit
Gabriela Končitíková vystoupila na konferenci SME Leadership Summit v Bratislavě.
V sekci: Co nám krize vzala a dala, jak jí překonat a poučit se z ní? Probíhala diskuse s Vladimírem Slezákem (generální ředitel společnosti
Siemens), Lucií Paškovou (spolumajitelka
a exCEO společnosti Curaprox) a Jozefem Bardíkem (spolumajitel společnosti Regal Burger).
Konference se uskutečnila 7. 6. 2021.

Studentské programy

Studentské programy

Nadace Tomáše Bati se aktivně zapojuje do studentských programů, ve kterých skrze odkaz baťovské
filozofie inspiruje mladé lidi k podnikaní, tvoření a zájmu o vzdělávání se. V roce 2021 se zúčastnila několika
projektů – za nejvýznamnější považujeme FameLab, Manažerem nanečisto a Podnikatelský camp.

FameLab – bavme se vědou
Již 10 let spolupracujeme s British Council
na organizaci mezinárodní soutěže pro mladé
vědce, jejímž cílem je popularizovat vědu. V roce
2021 byla soutěž vyhlášena v březnu, a protože
nebylo možné ve vile organizovat moravské kolo
soutěže, podílela se Nadace Tomáše Bati na
zajištění kursu Master Class pro finalisty soutěže
a národního finále soutěže.
Finále proběhlo 19. 9. 2021 na ČVUT v Praze
a vítězem se stal vědec z UTB Oldřich Vojta. Nadace Tomáše Bati udělila cenu publika.

Manažerem nanečisto
Nadace Tomáše Bati byla společně s JA spoluorganizátorem 13. ročníku soutěže Manažerem
nanečisto, určené pro české a slovenské vysokoškoláky. Dvoučlenné týmy se utkaly ve hře JA
Titan, kde si vyzkoušely své manažerské znalosti
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a dovednosti. Finále soutěže se uskutečnilo online dne 10. června 2021 ve spolupráci s partnery
akce JA Czech, HPE, JA Slovensko a JA Alumni
Czech. Hlavní ceny do soutěže připravila a vítězným 3 týmům předala Nadace Tomáše Bati.

Podnikatelský camp pro děti
z dětských domovů
V rámci týdenní vzdělávací akce Nadace ZET
pro děti z dětských domovů proběhla diskuze
o Tomáši Baťovi, a to za účasti ředitele Nadace
Tomáše Bati Pavla Veleva. Cílem bylo připravit
podnikatelský projekt a následně jej prezentovat. Nosným tématem campu byl Tomáš Baťa
a jeho podnikatelské principy. Akce se uskutečnila v areálu hotelu Nemojanský mlýn. Celkem
16 účastníků kempu obdrželo 2 knihy z Nadace,
a to Ze Zlína do světa a Nedělní odpoledne
s Tomášem Baťou.

Nadace Tomáše Bati se aktivně věnuje propagaci odkazu Baťa skrze různá média. V roce 2021 byla také
velmi aktivní prostřednictvím rádiových vstupů, online článků a hostování v podcastech.

Televizní výstupy
Televizní vystoupení Pavla Veleva v regionálním vysílání České televize (leden 2021)
Ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev představil v živém vysílání odkaz Tomáše Bati a současné aktivity
Nadace. Reportáž byla reprízována v České televizi celkem třikrát.
Reportáž o výstavě „Nejde – neexistuje!“ (únor 2021)
V sobotu 6. 2. 2021 byla realizována reportáž o výstavě „Nejde – neexistuje!“ pro televizi CNN Prima
News. Reportáže se zúčastnili Pavel Velev, Gabriela Končitíková a Vladimír Parízek. Natočený materiál byl
nakonec rozdělen do dvou reportáží, obě byly odvysílány během února 2021 v hlavním vysílacím čase.

Natáčení pořadu České televize
s názvem Herbář ve vile Tomáše Bati
(23. srpna 2021)
Cílem natáčení byla propagace knihy 99
sladkých teček Marie Baťové. Gabriela Končitíková prezentovala několik receptů z knihy
a pohovořila o životě manželů Baťových. Pořad
byl vysílán na ČT1, a to 17. října 2021.

Rádiové výstupy
Reportáž o výstavě „Nejde – neexistuje!“
na vlnách Českého rozhlasu
Gabriela Končitíková byla hostem Českého
rozhlasu, kde představila online výstavu „Nejde
– neexistuje!“. Reportáž se uskutečnila 9. ledna
2021.
Reportáže o Rudolfu Gerbecovi na vlnách
Českého rozhlasu
Gabriela Končitíková byla hostem
v pořadu „Rodáci známí i neznámí“. Povídání
bylo věnovánu dr. Rudolfu Gerbecovi, a to
u příležitosti připomenutí jeho narození.
Reportáž se uskutečnila 12. ledna 2021.

Pořad Českého rozhlasu s názvem Rendezvous
s Gabrielou Končitíkovou
Gabriela Končitíková byla hostem pořadu
Rendezvous. Hovořila o aktivitách Nadace
Tomáše Bati a také novinkách, které byly v roce
2021 představeny. Reportáž se uskutečnila
25. února 2021.
Rádiová reportáž o Janu Antonínu Baťovi na
vlnách Českého rozhlasu
Gabriela Končitíková poskytla Českému
rozhlasu rozhovor o Janu Antonínovi Baťovi,
a to k výročí jeho narození. Reportáž se
uskutečnila 7. března 2021.

17

Media

Mediální výstupy

Rádiová reportáž o 145. výročí od narození
Tomáše Bati na vlnách Českého rozhlasu
Gabriela Končitíková a Pavel Velev představili
aktivity Nadace Tomáše Bati a osobnost Tomáše
Bati při příležitosti 145. výročí od jeho narození.
Tento rozhovor byl poprvé odvysílán v den
daného výročí – 3. dubna 2021 – a následně
byl několikrát reprízován nejenom v Českém
rozhlase Zlín, ale také v dalších pobočkách
Českého rozhlasu po celé republice. Reportáž
se uskutečnila 3. dubna 2021
Rádiová reportáž k představení knihy Inspirace
Baťa – Český rozhlas, Rádio ZET
Gabriela Končitíková poskytla Českému
rozhlasu rozhovor o nové knize Inspirace Baťa,
která patří ke knižním novinkám. Kniha umožňuje
čtenářům začít aplikovat některé vybrané
baťovské zásady do vlastního profesního
i osobního života. Reportáž se uskutečnila
24. července 2021.

1 500 sdílení a 4000 likes. Druhý článek byl
publikován dne 3. února, a to na téma: Najděte
potěšení z práce – Inspirujte se radou od Bati
– 70 % energie plní 100 % plánu. Oblíbenost
tohoto článku se těšila obdobnému zájmu.
Historie 100 + 1 (leden až duben 2021)
Časopis Historie 100 + 1 publikoval tři články
odkazující na výstavu „Nejde – neexistuje!“,
které byly doplněny o informace ze Systému
řízení Baťa, filozofie Baťa a také v neposlední
řadě o aktivách Nadace Tomáše Bati.
Hospodářské noviny (květen 2021)
Gabriela Končitíková poskytla rozsáhlý
rozhovor Hospodářským novinám na téma
odkazu Tomáše Bati a jeho případná spojitost
s úmrtím Petra Kellnera.

Rádiová reportáž Týden Baťa na vlnách Českého
rozhlasu
V září poskytla Gabriela Končitíková rozhovor
Českému rozhlasu, a to o V. ročníku Festivalu
Týden Baťa. Reportáž se uskutečnila 14. září
2021.
Rádiová reportáž o diskusním fóru Focus Baťa
na vlnách Českého rozhlasu
Pavel Velev poskytl rozhovor o připravovaném
diskusním fóru Focus Baťa, které představilo
osobnost Tomáše Bati při příležitosti jeho
145. výročí od narození. Představeni byli
jednotliví řečníci fóra a hlavní diskusní okruhy.
Reportáž se uskutečnila 20. října 2021.

Články o odkazu Baťa
Online výstava „Nejde – neexistuje!“ (leden
2021)
Téma online výstavy zaujalo tuzemská
i zahraniční média. Bylo publikováno hned
několik článků, a to jak v tištěných, tak i v online
médiích. Například: Forbes.cz, Česká televize,
Novinky.cz, iDNES.cz, Hospodářské noviny,
Hospodářská komora atd.
Forbes.sk
Gabriela Končitíková připravila sérií článků
pro magazín Forbes.sk. Články se těšily
vysokému počtu sdílení na sociálních sítích.
Dne 5. ledna 2021 byl publikován článek Chcete
změnit lidi kolem sebe? Tomáš Baťa věděl, že
musíte jít nejprve příkladem, který měl přes
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Magazín Venkov a styl (květen 2021)
Gabriela Končitíková připravila článek pro
magazín Venkov a styl. Rozsáhlý článek se
věnuje tématu žen u Baťů.
Startitup.sk
Pro online magazín Startitup.cz připravila
Gabriela Končitíková sérií tří článků.
1) 9. ledna 2021: Firmu nepoloží ceny, ani
konkurence. Položit ji mohou jen lidé zevnitř.
2) 20. února 2021: Začátky podnikání
Tomáše Bati s titulkem: „Legendární
selfmademan Tomáš Baťa: Chodili jsme do 		
lepší společnosti, chtěli jsme patřit mezi 		
pány“.
3) 20. března 2021: Věřil, že jednou bude
obouvat celý svět a stalo se. Tomáš Baťa,
světově úspěšný švec.

Forbes.sk (srpen 2021)
Slovenský online magazín Forbes
představil rozsáhlý rozhovor
s Gabrielou Končitíkovou o filozofii
Baťa, knize Inspirace Baťa a činnosti
Nadace Tomáše Bati.
Forbes.cz (prosinec 2021)
Gabriela Končitíková pomohla
v předvánočním čase připravit článek o Marii Baťové a jejích receptech. Kniha 99 sladkých teček Marie
Baťové si získala čtenáře a odkazu
Marie Baťové se dostalo nebývalé
pozornosti.

Hostování v podcastech
V roce 2021 byla Gabriela Končitíková hostem ve čtyřech různých
podcastech, ve kterých hovořila
o baťovském odkazu a aktivitách
Nadace Tomáše Bati.

Podcast pro Pronea (květen 2021)
Podcast na téma Baťovské vzdělávání a personalistika. Gabriela Končitíková hovořila s Ondrejem Grenčíkem o podstatě vzdělávání u Baťů, fungování Nadace Tomáše Bati a přesahu odkazu Baťa pro současnost.
Podcast pro Právnickou fakultu Univerzity v Trnavě (červen 2021)
Gabriela Končitíková hovořila v pořadu Nejen o paragrafech o odkazu Tomáše Bati a jeho využitelnosti
v každodenním životě. Jak si vybíral Tomáš Baťa správné lidi nejen do svého blízkého týmu, ale i do firmy
všeobecně. Zároveň upozornila také na jednotlivé zásady, které může začít aplikovat kdokoliv a bez odkladu,
aby se přiblížil životnímu stylu Baťa.
Podcast Finanční gramotnost I a II (červenec a srpen 2021)
Gabriela Končitíková připravila dva díly podcastu Zlatá hodinka pro společnost ATT Investmens. Tématem byla finanční gramotnost mladých lidí ve firmě Baťa a vliv této výchovy na jejich budoucnost. Druhým
tématem pak bylo postavení žen ve filozofii Baťa a jejich vedení domácího účetnictví.
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Zpráva o hospodaření
Nadace Tomáše Bati v roce 2021
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Nadace Tomáše Bati
Rozvaha k 31.12.2021 /v tis. Kč/
Aktiva
Dlouhodobý majetek

Brutto
Korekce
65 893
-22 058
43 835
Finanční majetek			
Zásoby			
Pokladna			
Běžný účet			
Pohledávky			
Náklady a příjmy příštích období			
Celkem			

Netto

34 402
2 105
51
5 855
646
238
87 132

Pasiva
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
Závazky vůči dodavatelům
Zaměstnanci
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní závazky
Dohadné účty pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Nerozdělený zisk minulých let
Hospodářský výsledek běžného období
Celkem

86 845
0
0
68
224
126
182
50
607
-661
-309
87 132

Výkaz zisků a ztrát za období 1.1. – 31.12. 2021 /v tis. Kč/
Náklady
Náklady na pořádané akce
Provozní náklady
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku, prodané cenné papíry
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Hospodářský výsledek běžného období
Daň z příjmů
Celkem

3 443
4 027
11 500
311
137
-309
0
19 109

Výnosy
Dary, příspěvky, dotace
Tržby z hlavní činnosti
Výnosy z finančního majetku a z prodeje majetku
Celkem

3 880
4 631
10 598
19 109
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Přijaté dotace a dary, nadační příspěvky
V roce 2021 byly přijaty následující dotace:
Poskytovatel
Statutární město Zlín (2 dotace)
Celkem

Částka v tis. Kč
49
49

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.
V roce 2021 byly přijaty následující dary.
Poskytovatel
Zakladatel BATA SCHUH STIFTUNG
Contiental Barum, s.r.o., Otrokovice
Ing. Jaromír Beneš, Brno
Ing. Radek Doležel
POZIMOS, a.s., Zlín
Ing. Gabriela Končitíková, Šumice
Drobné dary od fyzických osob

Částka
3 720 325 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
37 500 Kč
8 340 Kč

Komentář

nepeněžní dar
nepeněžní dar

Z výše uvedených darů organizace v roce 2021 využila všechny dary ve výši 3 831 165 Kč.

V roce 2021 byly poskytnuty následující nadační příspěvky:
Příjemce
aArchitektura spolek, Zlín/“Zlínský architektonický manuál”
Spolek V. Hudečka, Zlín/Akademie V. Hudečka
NATURALISTA, Poprad/“Baťova architektúra”
SKILL production s.r.o., Zlín/“Starý Zlín”
Kos Lubomír, Mokrá-Horákov/Brožura PRINCIP BAŤA
ALZA – poukaz/Manažerem nanečisto
Voucher Baťa/FameLab

Částka v Kč
50 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
10 059 Kč
5 000 Kč

Schváleno SR dne
per rolam 7/2021
per rolam 7/2021
per rolam 7/2021
22. 10. 2021
per rolam 12/2021

V roce 2021 bylo poskytnuto 7 nadačních příspěvků v celkové výši 150 059 Kč, přičemž částka ve výši
13 029 Kč byla vrácena.
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Gahurova 292 / 760 01 Zlín
+420 605 459 181 / +420 577 219 083
www.nadacetomasebati.cz
www.facebook.com/batovavila
E-mail: sekretariat@batova-vila.cz
Bankovní spojení: UniCredit bank Zlín
Číslo účtu: 50392006/2700
IČO: 658 22 374
DIČ: CZ65822374
Zlín, 18. června 2022
Schvaluje:
Rosemarie Bata Blyth
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