
„nadechni se a hraj si“ 
fatra napajedla
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VyStaVující –  Fatra Napajedla + deSigNeři libuše NikloVá, jaN Čapek, aNNa a jerry kozoVi, zuzaNa ledNická  
NáVštěVNíci – 1217 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
anOtaCe výstavy
Výstava představuje část výroby české firmy Fatra Napajedla – retro i nové nafukovací hračky a současně i jejich designery. 
První skupinu navrhla v 60. a 70. letech slavná výtvarnice Libuše Niklová. Nafouknutá zvířátka ze 70.let jsou umístěna vče-
le galerie: slon, housenka, žirafa… Navíc si návštěvník může přečíst fakta jak o firmě, tak o těchto výrobcích (rok “naroze-
ní“, spotřeba materiálu…). Dále zde visí „uchopovací „ hračky pro batolata (Micka, Punťa…). K nahlédnutí  je monografie „Li-
buše Niklová“ od Terezy Bruthanzové. 
Druhou skupinu vystavených nafukovacích hraček tvoří nové výrobky současných designerů. Všichni zde mají i foto se struč-
ným životopisem a zajímavým citátem. Grafička Zuzana Lednická představuje svoje nafukovací míče s grafickým potiskem v 
černo-červené na bílém podkladu. Jan Čapek navrhl Psa Bulíka v černém a bílém provedení a „Formuli“. Anna a Jerry Kozovi 
zde mají nafukovací kozu a míče s puntíky. Zmínění autoři jsou držitelé celé řady ocenění za design. 
Součástí výstavy je panel s prodejní nabídkou hraček a soutěž o nejoriginálnější návrh potisku na míče. Pro zájemce jsou k 
dispozici předtištěné letáky a výtvarné potřeby. Návrhy návštěvníků jsou hned vystaveny. Navíc je galerie vyzdobena dětmi 
pomalovanými míči z vernisáže. Tyto míče je možné si za symbolickou částku zakoupit  a vlastnoručně pomalovat.
Přílohou výstavy je řada letáků, info o Fatře na PC a rozsáhlý text o historii i současné aktivitě firmy. Další část textu shrnuje 
úspěchy zúčastněných designerů. V přilehlém podchodu i na dveřích galerii jsou atraktivní upoutávky. 

Závěr
Výstava patřila k nejúspěšnějším. Přicházeli návštěvníci všech věkových skupin. Střední a starší generace nostalgicky vzpo-
mínaly na dětství nebo mládí spojené s různými hračkami Fatry. Návštěvníci často listovali v knize o paní Niklové a hledali in-
formace. Děti obdivovaly jak retro hračky tak i nové. Všichni uvítali možnost nákupu, nabídka mohla být úplnější.  
  
Z KnIHy
Šárka: Libilo se mi to. Ríša: přál bych si nafukovací kozičku. Suprcool! Housenka jede do Aše. Ondra: Líbí se mi pejsek. Dan: Mě 
taky. Zuzka: Bulík je nej. Kamile se tu líbí. Nejkouzelnější místo v kraji. Líbí se mi auto, pes, slon… Vzpomínka na dětská léta! 
Konečně jsem se sem dostala a zírám! 
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