Naše motto „VITAR – Pomáháme lidem vést zdravější život“ naplňujeme nejen
vývojem a produkcí doplňků stravy, ale v širším pojetí také podporou nejrůznějších sportovních, kulturních a charitativních projektů.
Vytvořili jsme i vlastní projekty s cílem edukovat veřejnost v oblasti zdravého životního stylu – Pohár zdraví, VITAR klub, semináře pro zdraví a exkurze v našem výrobním závodě.
Jsme česká firma s českými majiteli, sídlíme a vyrábíme v České republice. Situace
v našem okolí nám není lhostejná. Svou podporu směrujeme do regionů, kde působíme, ale i do projektů s celorepublikovou působností.

Zlín – sídlo firmy
Tišnov – výrobní závod

Vybrané projekty podporujeme jak finančně, tak prostřednictvím našich produktů.
V rámci spolupráce s chráněnými dílnami pomáháme zajistit práci lidem znevýhodněným na trhu práce.
V roce 2017 naše celková podpora činila 4.214.694 Kč.
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TOP PROJEKTY
Těmto projektům věnujeme dlouhodobou
podporu a nejvíce našeho času, úsilí i prostředků. Jsou naší srdeční záležitostí :)

Dobrý anděl
Od roku 2015 zasíláme pravidelný měsíční příspěvek nadaci Dobrý anděl a pomáháme tak společně rodinám, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci
dostaly do finanční tísně.
www.dobryandel.cz

TOP PROJEKTY
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Neo CUP
Pro ty, kteří bojují od první minuty. Takový je slogan charitativního projektu, jehož
cílem je pomoci předčasně narozeným dětem, o které se starají v Krajské nemocnici
Tomáše Bati ve Zlíně, konkrétně na neonatologickém oddělení.
S fotbalovým turnajem Neo CUP jsme od jeho prvního ročníku. Projekt nejen finančně
podporujeme, ale také do něj stavíme náš firemní tým.
www.neocup.cz

TOP PROJEKTY

5

Jedu na dřeň
I v tomto projektu „jedeme“ od začátku. Jeho cílem je získávat zájemce o zápis do
registru dárců kostní dřeně. Za dobu své působnosti již takto získal 1 252 lidí. Zájemce
oslovuje během tradičních automobilových závodů, jako jsou např. Barum Rally ve
Zlíně, Czech Truck Prix v Mostě, Mistrovství světa v motocrossu v Lokti a další.
V registru jsou i jména majitelů společnosti VITAR.
www.jedunadren.cz
„Projekt Jedu na dřeň je mi velmi sympatický a podporuji ho již od samého začátku.
Ve VITARu máme motto „Pomáháme lidem vést zdravější život“ a já se o to snažím i ve
svém soukromém životě. Proto jsme s manželkou neváhali a nechali se zapsat do registru.
Může to někomu zachránit život.”

Vladimír Polášek, generální ředitel VITAR, s.r.o.

TOP PROJEKTY
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Pohár zdraví
Přes 6000 účastníků přivítal premiérový ročník Poháru zdraví, seriálu turistických pochodů pro zdravou rodinu, jehož hlavním partnerem a organizátorem je VITAR. Jedním z našich cílů bylo vytáhnout lidi do přírody a motivovat je k pohybu. Proto jsme
se rozhodli zpestřit vybrané turistické akce bezplatnými občerstvovacími stanicemi
s našimi produkty.
Do projektu byly zařazeny Teplicko-adršpašská 33, Pohádková Třebíč, Jede Kudrna
okolo Brna, Třemošenská 50 a Tišnovská 50. Turisté z různých koutů republiky, ale i ze
zahraničí měli možnost občerstvit se pomocí hroznového cukru Energit, proteinových
tyčinek MaxiVita, dětských pitíček Capri-Sonne a dalších výrobků z nabídky VITARu.
www.poharzdravi.cz
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TOP PROJEKTY

Naděje Zlín, Naděje Otrokovice
Zlínskou pobočku Naděje podporujeme při pořádání Kabelkového veletrhu či Společenského večera, a to formou vitaminových balíčků a dalších produktů.
Jak funguje Kabelkový veletrh? Kdo má doma stále ještě hezkou kabelku, ale už ji nechce
nosit, daruje ji Naději. Ta darované kabelky ocení a prodá na Kabelkovém veletrhu. Z výtěžku
veletrhu Naděje financuje své projekty.

www.nadeje.cz/zlin
Za klienty Naděje Otrokovice kromě našich výrobků dorazily na jejich Zahradní slavnosti i automobilové veterány ze sbírky VITAR collection. Energitem jsme odměnili
nakupující v Dobročinném bazaru, který Naděje pořádala v Uherském Hradišti.
www.nadeje.cz/otrokovice

TOP PROJEKTY
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Capri-Sonne Cup
Jméno oblíbených dětských pitíček nese unikátní projekt hokejových a in-line hokejových turnajů pro děti předškolního věku a žáky 1. tříd. Nehraje se pro výsledky,
ale pro radost ze hry. Děti motivujeme k pohybu. Do druhého ročníku Capri-Sonne
Cupu se na 14 místech České republiky zapojilo celkem 42 týmů dětí ve věku 4–8 let.

TOP PROJEKTY
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Bike školka

®

Capri-Sonne Bike školka
Capri-Sonne Bike školka je součástí cyklistického seriálu Wood Bike Series. Učí děti
zručnosti při jízdě na kole a také nabádá k bezpečnosti. V roce 2017 dostaly příležitost
osvojit si cyklistické dovednosti děti při akcích WBS v Otrokovicích, Trnavě, Slopném
a Zlíně.

AKCE PRO DĚTI
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Děti, žijte sportem
Motivujeme děti k pohybu, a to formou nejrůznějších akcí a odměn ve formě oblíbených pitíček Capri-Sonne. Akce pro děti s naší podporou se konají po celé republice
a rozdávají radost a osvěžení.
Každoročně vyhovíme žádostem organizátorů desítek dětských dnů a jiných akcí pro
děti. V roce 2017 jsme tak dětem rozdali na 60 tisíc pitíček Capri-Sonne a více než
2500 dárkových balení dětských vitaminů.

AKCE PRO DĚTI
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Krajské kolo Logické olympiády Zlín
Soutěž v řešení logických úloh pořádaná společností Mensa ČR. Do krajského kola ve
Zlíně jsme dodali jak pitíčka Capri-Sonne pro všechny účastníky, tak i The Simpsons
Omegu 3 a další dárky pro vítěze.

www.logickaolympiada.cz

Vitaminy do školek
Spolupracujeme se školkami v našem okolí – v Tišnově i ve Zlíně, kde v období zvýšené
nemocnosti předáváme dětské vitaminy.

Výběr z dalších akcí:
Dětský den Tišnov, dětský tábor Dělej co tě baví, dětský tábor Veverská Bitýška, dětský den Veselá, Výlet do pohádky Halenkovice, Zlínský Vorvaň, dětský den Kuřimské
Jestřabí, výstava Svět kostiček Zlín, …

BENEFIČNÍ AKCE
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Radost tvořit
Mezinárodní soutěž ve výtvarném projevu zrakově postižených dětí a mládeže je součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Nejlepším jednotlivcům i kolektivům jsme věnovali balíčky dětských vitaminů.
www.zlinfest.cz
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BENEFIČNÍ AKCE

Den pro Zuzanku
Charitativní jarmark v předvánočním čase pořádá Mateřská škola Osvoboditelů ve
Zlíně jako připomínku malé Zuzanky, která podlehla leukémii. Zúčastněné děti jsme
ocenili pitíčky Capri-Sonne.

Charita sv. Anežky Otrokovice
Do turnaje v šipkách v Charitním domě, na kterém se sešly týmy z osmi domů pro
seniory z okolí, jsme věnovali věcné ceny pro vítěze.
www.otrokovice.charita.cz

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
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Akademie Václava Hudečka
Letní houslová škola světoznámého virtuosa dává každoročně příležitost mladým
talentovaným hudebníkům. VITAR patří k tradičním partnerům a finančním podporovatelům tohoto jedinečného projektu, který probíhá v lázeňských Luhačovicích.
www.akademievhudecka.cz

Státní zámek Vizovice
Obrazová galerie vizovického zámku je majitelem řady cenných děl slavných malířů.
Na jejich obnově se pravidelně finančně podílíme v rámci podpory umění ve zlínském regionu. V roce 2017 byl s naším přispěním restaurován obraz Zátiší.

PO restaurování

PŘED restaurováním

www.zamek-vizovice.cz
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Zlín Film Festival
U jedné z největších událostí na Zlínsku rozhodně nemůžeme chybět.
V rámci partnerství se Zlín Film Festivalem jsme zpestřili doprovodný
program o vystoupení oblíbeného Michala Nesvadby. Zajistili jsme samozřejmě i občerstvení v podobě pitíček Capri-Sonne a ochucených vitaminových tablet Energit.

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
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Dítě v krizi
19. ročník vzdělávacího semináře, jehož podtitulem byl „Dětský svět v souvislostech…“, byl tradičně součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Seminář
je akreditován MŠMT ČR a je určen pedagogickým pracovníkům a ředitelům škol,
výchovným poradcům, preventistům, sociálním pracovníkům a dalším zájemcům.
Lektorům, kteří vystupují bez nároku na honorář, jsme věnovali vitaminové balíčky.

www.zlinfest.cz

Febiofest
Nefandíme jen dětským filmům, a tak naši přízeň má i „dospělácký“ Mezinárodní
filmový festival Febiofest. V tomto roce lidi od filmu nejvíce zaujal náš Vyprošťovák.
www.febiofest.cz
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

VITAR seminář
V prostorách Masarykovy univerzity v Brně jsme v rámci projektu VITAR pro zdraví
uspořádali náš první odborný seminář. Řeč byla o tom, jak vést zdravější život, a mezi
řečníky byli odborníci z různých oborů – výživy, ortopedie, biochemie nebo sportu.
Program semináře vycházel z našeho Průvodce zdravějším životem, kterým se
snažíme trvale vzdělávat veřejnost v oblasti zdravého životního stylu.
www.vitar.cz/seminar

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
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TEDx Zlín
TEDx je konference, na které vystupují zajímaví řečníci. Téma zlínského TEDx bylo „Malý,
ale náš“, takže osvěžení v podobě pitíčka Capri-Sonne se na něj hodilo dokonale.
www.tedxzlin.cz

Golden Apple Cinema Zlín
Dámské jízdy, dětské projekce, předpremiéry či soutěže pro filmové fanoušky zpestřujeme rozdáváním našich produktů.

www.gacinema.cz
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Česko-slovenský dětský folklorní festival Májíček
Těší nás, že i děti zajímají tradiční tance a písničky. Na festivalu se sešlo sedm dětských
folklorních souborů. Po vystoupení všem dětem přišla vhod pitíčka Capri-Sonne.
www.majicek.webnode.cz

Výběr z dalších akcí:
přehlídka amatérských divadel v Hovězí, Evropský týden mobility Otrokovice, spolupráce s kinem Napajedla, …

SPORTOVNÍ AKCE
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Speciální prolínání
Interaktivní program, který nabízí vyzkoušet si své dovednosti v kůži sportovce
s mentálním postižením, byl součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu.
Jeho patronkou je europoslankyně Martina Dlabajová. Osvěžení všem účastníkům zajistila pitíčka Capri-Sonne.
www.specialolympics.cz

Zlínská kola
Poprvé se v doprovodném programu Czech Barum Rally Zlín objevila také cyklovyjížďka po trase městské rychlostní zkoušky. Tuto příležitost si nenechalo ujít na
šest set cyklistů. V cíli jako občerstvení dostali Capri-Sonne (děti) či šumivý hořčík
(dospělí).
www.czechrally.com
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SPORTOVNÍ AKCE

Roskiáda
Sportovní hry pacientů s roztroušenou sklerózou, organizované unií Roska, jsme
podpořili cenami pro vítěze. Účastníky na místě pozdravil také místopředseda vlády
Pavel Bělobrádek.
www.roska.cz

Taneční soutěže
Ceny v podobě vitaminových balíčků od VITARu si odnáší účastníci celé řady soutěží
v tanečním sportu, jako byly např. Mistrovství ČR v 10 tancích, Velká cena města
Kojetína, O cenu Dance studia Starlight, O pohár hejtmana Zlínského kraje a primátora města Zlína, Kroměřížský taneční festival, Vánoční cena Fortuny a jiné.

SPORTOVNÍ AKCE
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Výběr z dalších akcí:
vyhlášení Sportovec roku v Tišnově, Memoriál Ivo Medka v Tišnově, hokejový turnaj
VitaSana Zlín, Bludný kruh Tišnov, soutěž v plavání Swimmasters Zlín, Mistrovství
ČR juniorů v kolové a krasojízdě, fotbalový turnaj dětí Zlínský deník Cup, Valašský
hrb, Běh údolím řeky Bělé, Koláčkový běh, atletické závody v Tišnově, Mistrovství ČR
v gymnastice, Barevný běh Fryšták, Mistrovství Moravy a Slezska mažoretek,
Benešovský maraton, Běh přes Červený vrch, plavecké závody Brno-Kraví hora,
Cyklobrána do prázdnin Všemina, Educo golf cup, Koloběh pro Afriku, …

CHRÁNĚNÉ DÍLNY
V rámci naší výroby úzce spolupracujeme s chráněnými dílnami, kde dostávají pracovní příležitost lidé se zdravotním postižením. Probíhá zde balení některých našich
výrobků.
V současné době spolupracujeme s Bika Tišnov, Tiro Blansko a Lipka Lipůvka.
„Aktuálně se na kompletaci zboží (co-packingu) podílí zhruba 24 zaměstnanců
– osob zdravotně postižených. Chráněná dílna je přizpůsobena tempu každého zaměstnance individuálně. Práce pro společnost VITAR je různorodá, jedná se o nenáročné kompletování sáčků, tubiček do krabiček, dárkových balíčků atd. Chráněná
dílna si váží této spolupráce.“ Bc. Iveta Rausch Dobrovolná, Bika Tišnov

JAK POMÁHÁME
TYP AKCE

VÝŠE PODPORY

Top projekty

971 085 Kč

Akce pro děti

2 005 377 Kč

Benefiční akce

15 980 Kč

Kultura a vzdělávání

936 307 Kč

Sportovní akce

285 945 Kč

CELKEM

4 214 694 Kč

NAŠE PROJEKTY
VITAR KLUB

Pro všechny příznivce zdravého životního stylu jsme založili VITAR klub. Registrovaní
členové mohou čerpat řadu výhod.
Více na www.vitarklub.cz

POHÁR ZDRAVÍ

Seriál turistických pochodů pro zdravou rodinu, jehož cílem je pomoci lidem ke zdravějšímu životu prostřednictvím pohybu. Pilotní ročník zahrnoval celkem 5 akcí.
Více na www.poharzdravi.cz

SEMINÁŘ PRO VEŘEJNOST

Rozvíjet chceme i povědomí veřejnosti o zdravé výživě a principech zdravého životního stylu. Proto jsme zorganizovali náš první Seminář o zdraví.
Více na www.vitar.cz/seminar

PRŮVODCE ZDRAVĚJŠÍM ŽIVOTEM

Zásady pro cestu ke zdraví jsme shrnuli v brožurce Průvodce zdravým životem. Je členěná
na čtyři části: Strava a pitný režim, Pohyb a sport, Doplňky stravy a Péče o vnitřní já.
Ke stažení ji nabízíme na www.vitar.cz/pruvodce

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

