Pomáháme

2021
ROČENKA UDÁLOSTÍ, AKCÍ A PROJEKTŮ,
KTERÉ JSME PODPOŘILI V ROCE 2021

Rok 2021 byl druhým v řadě, který výrazně
ovlivnila pandemie koronaviru a s ním spojená
omezení. I přesto, nebo možná právě proto, jsme
ale našli mnoho příležitostí, jak podpořit akce a organizace v našem okolí.
Pokračovali jsme v osvědčené spolupráci se zdravotnickými či sociálními zařízeními, které velmi vítaly dodávky našich vitaminů na podporu imunity jejich personálu
i klientů. Ve druhé polovině roku, zejména v létě a zkraje podzimu, již volnější režim
opatření umožnil pořádání většího počtu akcí. Mohli jsme tak rozjet další ročník seriálu plného pohybu pro zdravou rodinu Pohár zdraví nebo se zapojit do podpory
charitativních, společenských, kulturních i sportovních projektů.
Prioritou jsou pro nás regiony, kde má naše rodinná firma sídlo a výrobní závod, tedy
Zlínsko a Tišnovsko.

Vybrané projekty jsme v roce 2021 podporovali finančně nebo prostřednictvím našich produktů. Celkem naše podpora činila 6 753 465 Kč.
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TOP PROJEKTY

POHÁR
ZDRAVÍ
Po roční pauze jsme se opět vrátili do terénu povzbudit účastníky turistických
akcí s naším Pohárem zdraví, seriálem plným pohybu pro zdravou rodinu. Do jeho
pátého ročníku byly v roce 2021 zařazeny Za krásami okolí Nedvědice, Proběhni.
se, Pohádková Třebíč, Třemošenská 50, ČT Author Cup a Tišnovská 50.
Jejich účastníci se mohli zastavit na stánku VITARu pro dárek v podobě Energit
Hroznového cukru a pitíček Capri-Sun, na místě mohli ochutnat náš vitaminový
nápoj OvoCé, šumivé vitaminy nebo stick packy.

www.poharzdravi.cz

TOP PROJEKTY

4

CAPRI-SUN
CUP
Seriál turnajů podle dětských představ, jehož generálním partnerem je VITAR, se
ve svém pátém ročníku skládal z celkem 10 turnajů v 5 různých městech. Hostitelem toho posledního byl Zlín, ve kterém se odehrálo vůbec nejvíc akcí. Jako vždy
se nehrálo pro výsledky, ale především po radost – z hokeje a pohybu.
Turnajů se zúčastnilo na 800 hráčů ze 17 týmů. Těm kromě úžasných zážitků dělá
radost i maskot Sunny a samozřejmě oblíbená pitíčka Capri-Sun. „Za spolupráci
se značkou Capri-Sun jsme moc rádi,“ říká Leoš Pavlůsek z pořadatelského týmu.
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TOP PROJEKTY

CAPRI-SUN
BIKE ŠKOLKA

Bike školka

®

Na šesti akcích cyklistického seriálu závodů World Bike Series si mohly děti
vyzkoušet bezpečnou jízdu a zručnost na kole. Capri-Sun Bike školka se představila v Tošovicích, Trnavě u Zlína, Otrokovicích, Valašských Kloboukách, Všemině a Mostkovicích. Sedmou Bike školku jsme otevřeli na Dni s VITARem,
který jsme v září 2021 uspořádali pro veřejnost v areálu našeho zlínského sídla.
V rámci závodů WBS a Capri-Sun Bike školky bylo v tombole vybráno 12 tisíc
korun, které byly věnovány Naději Otrokovice.

TOP PROJEKTY
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DOBRÝ
ANDĚL
S naším pravidelným měsíčním příspěvkem mohla počítat nadace Dobrý anděl.
Rok 2021 pro nás byl již sedmým rokem spolupráce. Nadace Dobrý anděl pomáhá
překlenout těžkou životní situaci, do které se rodiny s dětmi velmi rychle dostávají
po propuknutí onkologického nebo jiného závažného onemocnění.

www.dobryandel.cz
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TOP PROJEKTY

JEDU
NA DŘEŇ
Sedmý ročník projektu, se kterým jsme spojeni od jeho počátku. Jedu na dřeň
má za cíl získávat nové zájemce do registru dárců kostní dřeně. V roce 2021
se podařilo organizátorům zúčastnit se tří akcí – Grand Prix České republiky
v motocrossu v Lokti, Barum Czech Rally Zlín a Dne Zlínského kraje. Na nich získali celkem 398 nových registrovaných.

www.jedunadren.cz

TOP PROJEKTY
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AKADEMIE
VÁCLAVA HUDEČKA
Už po pětadvacáté se konala v Luhačovicích letní houslová škola virtuosa
Václava Hudečka. S ní nás pojí dlouholeté partnerství, v posledních letech je
VITAR dokonce generálním partnerem. Manželé Poláškovi věnovali vítězi tohoto
ročníku mistrovské housle. Zajímavostí je, že se jejich novým majitelem stal Marek
Pavlica, syn muzikanta Jiřího Pavlici z Hradišťanu.

www.akademievaclavahudecka.cz
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TOP PROJEKTY

NEO CUP
Konání fotbalového halového turnaje, který pravidelně podporujeme, epidemiologická situace na podzim bohužel nepřála, a tak se mohl uskutečnit jen doprovodný běh – Neo Run.
Fotbalový charitativní turnaj Neo Cup se i za naší účasti odehraje v květnu 2022.
Neo Cupu jsme pak věnovali i výtěžek naší tomboly, která byla součástí programu
Dne s VITARem v září 2021.

www.neocup.cz

PODPORA
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PODPORA
V COVIDOVÉM
OBDOBÍ

zdravotníci, záchranné
složky, sociální služby

I v druhém roce koronavirové pandemie byl velký zájem o naše produkty ze strany
zdravotnických a sociálních zařízení nebo od složek záchranného systému. Rádi
jsme pomohli těm, kteří s velkým úsilím pracovali na zvládání covidových vln
v první linii. Naše podpora směřovala do nemocnic ve Zlíně, Přerově, Kroměříži
i Brně, do Denního stacionáře Ruka pro život nebo prostřednictvím Městského
úřadu v Otrokovicích do Domu pro seniory a terénní službě Otrokovice.
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PODPORA

BENEFIČNÍ AKCE
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Pomoc tornádem
zasažené jižní Moravě
Když v červnu 2021 přišla zpráva o pustošení tornáda na Hodonínsku a Břeclavsku, neváhali jsme. Jen pár dní poté jsme odeslali finanční pomoc, zorganizovali
zásobování repelenty do krizového centra a prostřednictvím Potravinové banky
odeslali nápoje Capri-Sun a vitaminy. Do pomoci se zapojili i jednotliví zaměstnanci, ať už finančně nebo materiálně.
Přímo na místo se vydal pomoci kolega Ondřej Krhánek, který se ve skupině dobrovolníků na dva dny zapojil do likvidace škod a rekonstrukce budov: „Byla to
zkušenost, na kterou nepůjde jen tak zapomenout. Stále mě překvapovalo, jak se
v takovéto situaci všichni obyčejní lidé zachovali, vlna pomoci, solidarity a sounáležitosti je velmi dojemná. Rovněž česká šikovnost a odhodlání dobrovolníků,
řemeslníků a místních obyvatel.“

13

BENEFIČNÍ AKCE

SONS
Dlouhodobá je naše spolupráce se SONS – Sjednocenou organizací nevidomých
a slabozrakých ve Zlínském kraji. Pitíčka Capri-Sun jsme dodali dětem na jejich
oblíbenou akci Novoroční rolnička, vitaminy pak putovaly dospělým jako ceny do
soutěží. Pravidelně se také účastníme také sbírky Bílá pastelka, kasička je k dispozici i návštěvníkům naší budovy VITAR centrum. Výtěžek sbírky je věnován práci
se zrakově postiženými, například na speciální vybavení, asistenční služby, výcvik
vodicích psů a další.

www.sons.cz

Oblastní
charita
Tišnov
V roce 2021 pokračovala i naše
spolupráce s Charitou v Tišnově, kam v případě potřeby dodáváme naše vitaminové produkty.

www.tisnov.charita.cz

BENEFIČNÍ AKCE
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Charita Otrokovice
a Strom splněných přání
S otrokovickou charitou jsme v kontaktu průběžně po celý rok. V lednu jsme
na recepci VITAR centra umístili kasičku s Tříkrálovou sbírkou, v předvánočním
čase jsme se zapojili do projektu Strom splněných přání a zajistili jsme dárky pro
20 dětí ze sociálně slabých rodin a z azylového domu.

www.otrokovice.charita.cz
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AKCE PRO DĚTI

Vitaminy do školek
Nejen pitíčka Capri-Sun, ale i naše vitaminy míří k dětem. Zejména v období, kdy
je potřeba posilovat imunitu. Úzkou spolupráci máme např. se školkami v okolí
našeho tišnovského výrobního závodu.
Výběr z akcí: MŠ Lomnička, MŠ Předklášteří, MŠ Železné, MŠ Borač, MŠ Sluníčko
Tišnov, …

Krajské kolo Logické
olympiády Zlín
I v roce 2021 jsme podpořili účastníky krajského
kola soutěže, kterou organizuje Mensa ČR. Pro
všechny jsme zajistili občerstvení v podobě pitíček Capri-Sun i vitaminovou vzpruhu.

www.logickaolympiada.cz

AKCE PRO DĚTI
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Děti, žijte sportem
Co by to bylo za dětskou akci, kdyby na ní nebylo to správné osvěžení. Motivujeme děti k pohybu, odměnou jim pak je pitíčko Capri-Sun. Na dětské dny,
karnevaly, mikulášské nadílky, sportovní soutěže, letní tábory a další akce jsme
pitíček rozdali více než 100 tisíc!
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AKCE PRO DĚTI

Výběr z akcí: Dětský den Hradčany, Tábory dětem – Skryje, Kino Tišnov, Mikulášská
nadílka Štěpánovice, Cvičení s dětmi Bystřice nad Pernštejnem, běžecký závod
Přílepský Žbluňk, Dětský den Veselá + Pohádkový les, Fotbalový turnaj mládeže –
Zlín-Louky, Dětský domov Zlín, Hasičský den Sazovice, Hunters tour Zlín, Dětský
den Fryšták, Inspiro Tišnov, Letní tábor K.O.S.A. Holešov, Rodinné centrum
Smetánka, Educo Zlín Pohádkový les, Dětský den Klečůvka, Basketbalové tábory
Zlín, Den pěstounů v ZOO Zlín, Velká zlínská drakiáda, Sportovní tábor Tišnov,
Fotbalový kemp FC Fastav Zlín, …

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
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Zoo Zlín a Brno
Zoologické zahrady musely mít část covidového období zavřeno a přišly tedy
o příjmy ze vstupného, jejich náklady na péči a krmení zvířat ale byly stále stejné.
Proto jsme se nově rozhodli stát se sponzory či adoptivními rodiči v těch zoo,
která jsou nám nejblíž – Zlín-Lešná a Brno. Ve Zlíně je „naše“ kapybara, v Brně
medvěd kamčatský.

www.zoozlin.eu
www.zoobrno.cz
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Zlín Film Festival
61. ročník mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež se kvůli
covidu uskutečnil v náhradním, zářijovém termínu. Jako partneři
jsme se k němu přidali už po šesté. Naším tradičním příspěvkem k programu byla
oblíbená VITAR show s Michalem Nesvadbou, nově jsme přidali i vyžití na lezecké
stěně Capri-Sun. Z našich produktů mohli návštěvníci festivalu ochutnat pitíčka
Capri-Sun nebo vitaminové tablety Energit.
Součástí programu festivalu je i výtvarná soutěž pro děti se zrakovým postižením
Radost tvořit, do které dodáváme ceny pro vítěze.

www.zlinfest.cz

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
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Státní zámek Vizovice
Náš dlouhodobý projekt financování restaurace obrazů z galerie vizovického
zámku pokračoval v roce 2021 obnovou olejomalby na plátně s názvem Trojstěžník u skalnatého pobřeží. Autor obrazu o rozměru 63×47 cm je neznámý.

www.zamek-vizovice.cz

PŘED

PO

Výběr z dalších podporovaných projektů a organizací: Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín, Cimbálová muzika Paléska, Febiofest, ZasTenRock, Srdeční Záležitost Fest, Limen Boomstick Festival, FondyFEST, …
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SPORTOVNÍ AKCE

Sportuj s VITARem
Seriál závodů v Lelekovicích a okolí pro děti do 15 let organizuje triatlonista Filip Ospalý a VITAR je jeho hlavním partnerem. V roce 2021 se z důvodu covidových omezení nakonec konaly jen tři závody:
Lelkovadlo – cyklistická individuální časovka do vrchu, Duatlon – otevřené mistrovství Lelekovic a Letní biatlon.

sportujsvitarem.webnode.cz

Plavecký klub Zlín
Dlouhodobá je naše podpora zlínských plavců, zejména těch dětských. Odměnou
za výkon v závodech jim tak byla mj. pitíčka Capri-Sun.

www.plaveckyklubzlin.cz

SPORTOVNÍ AKCE
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Taneční akce
Naše podpora tanečního sportu směřuje na vrcholné soutěže konané ve Zlíně nebo Zlínském kraji, kde jsou naše
produkty např. cenami pro vítěze, i na taneční akce pro děti.
Výběr z podpořených soutěží: Českomoravský pohár Zlín,
Grand Prix Austerlitz Brno, Dětský den TK Fortuna Zlín,
Infinity Dance Camp, …

HC PSG Berani Zlín
V sezóně 2021/2022 jsme pokračovali ve spojení se zlínským extraligovým klubem na pozici Zlatého partnera. Hokejistům také pomáháme se sportovní výživou a poradenstvím, a to prostřednictvím profesionální sportovní výživy Enervit.

www.beranizlin.cz

Výběr z dalších akcí: Moraviaman Zlín, Slopenská desítka, Roskiáda, Provodovský běh, MČR v moderní gymnastice, MČR v zápase, Endorfin Vertical, Barumka
sportuje, SK Sigma Olomouc, …

BUĎTE S NÁMI
V KONTAKTU

Nejnovější informace z VITARu jsou vždy na našich profilech na sociálních sítích:

facebook.com/vitarCZ
instagram.com/vitar.cz/
youtube.com/user/vitarCZ
www.linkedin.com/company/vitar-s-r-o-/

Pro všechny naše příznivce a vyznavače zdravého životního stylu máme VITAR
klub. Registraci i přehled výhod členství najdete na vitarklub.cz
Jdete s námi cestou zdravějšího života? Naše e-booky nebo seriál 30 tipů pro
zdraví si přečtete na vitar.cz/pro-zdravi
Vyrazit za pohybem s námi můžete na akcích začleněných do seriálu plného
pohybu pro zdravou rodinu VITAR Pohár zdraví. Termíny konání najdete na
vitar.cz/pohar-zdravi

VITAR, s.r.o. | třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín | tel.: +420 577 644 700
vitar@vitar.cz | www.vitar.cz

