VITAR motto „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 celorepublikovým dosahem.

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 2018 naše celková podpora činila 4.342.705 Kč.
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TOP PROJEKTY
Těmto projektům věnujeme dlouhodobou
podporu a nejvíce našeho času, úsilí i prostředků. Jsou naší srdeční záležitostí :)

Pohár zdraví
Zorganizovali jsme druhý ročník Poháru zdraví, seriálu turistických pochodů pro zdravou rodinu. Jedním z jeho cílů bylo vytáhnout lidi do přírody a motivovat je k pohybu. Do Poháru zdraví jsme v roce 2018 zařadili akce Borovská padesátka Kladským
pomezím, Piknik v botanické zahradě, Pohádková Třebíč, Třemošenská 50, Tišnovská
50, Den zdraví Praha, Janovská 11 a 19, které celkem přivítaly 8000 návštěvníků. Pro
občerstvení jim sloužily například horké vitaminové nápoje MaxiVita, vitaminy Revital,
oblíbený Energit, dětská pitíčka Capri-Sun a další výrobky od VITARu. Nově si mohli
vyzkoušet také repelentní přípravky Predator a svým mazlíčkům dopřát veterinární
přípravky od VITAR Veterinae.
www.poharzdravi.cz

TOP PROJEKTY
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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
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TOP PROJEKTY
Těmto projektům věnujeme dlouhodobou
podporu a nejvíce našeho času, úsilí i prostředků. Jsou naší srdeční záležitostí :)

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
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Těmto projektům věnujeme dlouhodobou
podporu a nejvíce našeho času, úsilí i prostředků. Jsou naší srdeční záležitostí :)

Capri-Sun Cup
Cekem 8 turnajů zahrnoval druhý ročník Capri-Sun Cupu, unikátního projektu hokejových a in-line hokejových turnajů, který nese jméno oblíbených dětských pitíček.
Zúčastnilo se jej 40 týmů s celkem 800 dětmi předškolního věku a žáků 1. tříd.
Ojedinělý je koncept turnaje – nehraje se pro výsledky, ale pro radost ze hry. Cílem
je motivovat děti k pohybu. Turnajů se jako mentoři pravidelně účastní hvězdy českého hokeje, včetně legend s historií v NHL, jako například Miloš Gureň z Montreal
Canadiens.

TOP PROJEKTY
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Bike školka

®

Těmto projektům věnujeme dlouhodobou
podporu a nejvíce našeho času, úsilí i prostředků. Jsou naší srdeční záležitostí :)

Capri-Sun Bike školka
Capri-Sun Bike školka, která děti učí zručnosti při jízdě na kole a bezpečné jízdě, se v roce
2018 představila na sedmi akcích, z toho pětkrát na cyklistickém seriálu Wood Bike
Series a prošlo jí asi 500 dětí. Součástí Bike školky na WBS v Otrokovicích byla také charitativní tombola, jejíž výtěžek ve výši 4025 Kč byl věnován otrokovické pobočce Naděje.

TOP PROJEKTY
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Těmto projektům věnujeme dlouhodobou
podporu a nejvíce našeho času, úsilí i prostředků. Jsou naší srdeční záležitostí :)

Jedu na dřeň
I v tomto projektu „jedeme“ od začátku. Jeho cílem je získávat zájemce o zápis do registru dárců kostní dřeně. Za čtyři roky své činnosti již takto získal 2789 lidí. Zájemce
oslovuje na akcích pro veřejnost, jako je Barum Rally ve Zlíně či Den Zlínského kraje.
V registru jsou od roku 2016 zapsáni i někteří z našich kolegů, například spolumajitel
a generální ředitel VITARu Vladimír Polášek a personální ředitelka Pavla Polášková.
www.jedunadren.cz

9

TOP PROJEKTY
Těmto projektům věnujeme dlouhodobou
podporu a nejvíce našeho času, úsilí i prostředků. Jsou naší srdeční záležitostí :)

Potravinová banka
Smyslem potravinových bank je shromažďovat přebytečné potraviny od dárců
a distribuovat je mezi sociálně slabé občany. Tím zabraňují plýtvání a zároveň
pomáhají potřebným.
Naším příspěvkem jsou doplňky stravy, především přípravky na imunitu, které příjemci v období zvýšené nemocnosti opravdu ocenili. Spolupráci s potravinovou
bankou jsme zahájili v roce 2018 s úmyslem stát se dlouhodobým přispěvatelem.
www.potravinovabanka.cz

BENEFIČNÍ AKCE
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Dětský domov Zlín-Lazy
Naše podpora v roce 2018 směřovala také dětem z domova na Lazech ve Zlíně. Pro lepší
odolnost jsme je vybavili vitaminovými přípravky z řady The Simpsons i dalšími výrobky.
DD se aktuálně stará o 16 dětí.

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

Naděje Zlín, Naděje Otrokovice
Zlínskou a otrokovickou pobočku Naděje podporujeme pravidelně při pořádání Kabelkových veletrhů
i dalších jejich akcí, a to formou vitaminových balíčků a dalších produktů. Do zlínského Kabelkového
veletrhu jsme věnovali na dvacet kabelek.
www.nadeje.cz/zlin
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BENEFIČNÍ AKCE

EDUCO – středisko rané péče Zlín
Velmi rádi jsme vyhověli žádosti střediska
EDUCO o zakoupení potřebných kancelářských potřeb. EDUCO se věnuje rodinám
s dítětem od narození do 7 let se zdravotním
postižením mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem, případně
dětem předčasně narozeným.
www.ranapecezlin.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Zlínskou pobočku SONS jsme podpořili při
pořádání Novoroční rolničky pro děti se zrakovým postižením i při přehlídce Tyfloart ve
Vsetíně. Zapojili jsme se do celonárodní sbírky
Bílá pastelka, recepce VITAR centra byla jedním z míst, kde bylo možné do sbírky přispět.
www.sons.cz/zlin

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-Sun či vybraných vitaminových doplňků. Akce pro děti s naší
podporou se konají po celé republice a rozdávají radost a osvěžení.
Každoročně rádi vyhovíme žádostem organizátorů desítek dětských dnů a jiných akcí
pro děti. V roce 2018 jsme takto věnovali přes 60 tisíc pitíček Capri-Sun i řadu dalších
našich přípravků.
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AKCE PRO DĚTI

Akce pro tišnovské školáky
Pitíčky Capri-Sun zpestřujeme dětem z Tišnova
důležité okamžiky školního roku. Nemohla
tak chybět na akcích při zahájení i ukončení
školního roku a na zábavném vítání nových
prvňáčků.

Výběr z dalších akcí:
Pohádkový les Tišnov, Krajské kolo Logické olympiády Zlín, Domino Zlín, Biatlon na
koloběžkách Zlín, Skautský tábor Fryšták, Festival Májíček Zlín, Zlínský Vorvaň, tábor TJ Slovan Neslyšících Zlín, Mikuláš v Jojo parku Ostrava, dětský den Zlín-Kudlov,
Prázdninové řádění Otrokovice,…

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
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Expedice na Českou vědeckou stanici Johanna Gregora
Mendela v Antarktidě
Naše vitaminy se dostaly až na Antarktidu! Darem vitaminových přípravků jsme
podpořili vzdělávací a výzkumné činnosti Přírodovědecké fakulty MU v oblasti jejích polárních výzkumů, konkrétně členy vědecké expedice Masarykovy univerzity
mířící na Českou vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela (ostrov Jamese Rosse
v Antarktidě).
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

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.
V roce 2018 jsme financovali nákup hlavní ceny pro vítěze akademie – housle od
houslařského mistra Jaroslava Kohouta.
www.akademievhudecka.cz

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
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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 2018 byla s naším přispěním restaurována olejomalba Zátiší
s ovocem, květinami a červeným papouškem od Carla Roettenbacha.

PO restaurování

PŘED restaurováním

www.zamek-vizovice.cz

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Od 1. září 2018 jsme partnery zlínské filharmonie, která sídlí v reprezentativních prostorách Kongresového centra.
www.filharmonie-zlin.cz

Z dalších hudebních těles jsme podpořili Hudební sdružení Zlín, Dechovku mladých
a Big Band Zlín.
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Rodinné centrum Studánka Tišnov
Velmi rádi jsme vyhověli žádosti o finanční podporu při budování tišnovské Rodinné naučné
stezky na Klucanině, která navazuje na stávající
Naučnou stezku pro malé děti a vytvoří pět nových zastavení a trasu o celkové délce 1,2 km.
Stezka byla slavnostně otevřena 27. 4. 2019.

VITAR semináře

www.studanka-tisnov.cz

V roce 2018 jsme v rámci projektu VITAR pro zdraví uspořádali tři odborné semináře.
V domově pro seniory v Tišnově i v obdobném zařízení v Otrokovicích přednášela
naše ambasadorka, imunoložka doc. Alena Žákovská.
Na semináři Efektivní využití vitaminů, který se konal v říjnu přímo ve VITAR centru
ve Zlíně, docentku Žákovskou doplnil také Aleš Máslo, marketingový ředitel VITARu.
Součástí všech akcí byla ochutnávka vybraných produktů z našeho sortimentu.
www.vitar.cz/seminar

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
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Zlín Film Festival / Dítě v krizi
Pokračujeme v partnerství se Zlín Film Festivalem, do Zlína jsme opět přivezli vystoupení oblíbeného Michala Nesvadby. Návštěvníci ZFF se mohli v jednotlivých festivalových lokacích setkat s našimi produkty Capri-Sun, Energit a Vyprošťovák.
Součástí festivalu byl i 20. ročník vzdělávacího semináře Dítě v krizi, tentokrát s podtitulem „Společně pro radostné dětství“. 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

Výběr z dalších akcí:
Febiofest, Den matek v Golden Apple Cinema Zlín, Myslivecký ples Loučka, Ples Gymnázia Zlín, Reprezentační ples města Tišnova, koncert Kotelna na Gymnáziu Zlín, Kino
Svratka v Tišnově, TEDx Zlín, Česko zpívá koledy,…
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PODPORA SENIORŮ

Centrum sociálních služeb Tišnov
Trvalou formu má naše spolupráce s tišnovským domovem pro seniory. O doplňcích
stravy jim nejen přednášíme, ale také jsme je pozvali na exkurzi do našeho výrobního
závodu v Tišnově. Na Vánoce jsme jim navíc připravili vitaminovou nadílku pro posílení imunity.

Charita sv. Anežky Otrokovice
Naši podporu má pravidelně turnaj v šipkách v Charitním domě, který pořádá nejen
pro své klienty, ale i pro domy pro seniory ze svého okolí.
www.otrokovice.charita.cz

SPORTOVNÍ AKCE
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Memoriál Ivo Medka Tišnov
Dlouhodobě jsme partnery oblíbeného cyklistického závodu,
který přináší vyžití pro děti i dospělé. Memoriál Ivo Medka se
v roce 2018 v Tišnově konal už podvanácté.
Ivo Medek, jako rodilý Tišnovák, stál u zrodu Generelu cyklistické
dopravy na území města Tišnova i u rozhodování o propojení
cyklotras mezi sousedními mikroregiony. Z jeho iniciativy vznikla
v roce 2005 za podpory města cyklostezka z Tišnova do Železného, která právem nese pojmenování „Cyklostezka Ivo Medka”.

Sportovec roku města Tišnova
Nemohli jsme chybět ani na vyhlašování nejlepších tišnovských sportovců za uplynulý rok. Všichni ocenění sportovci z kategorií jednotlivců i týmů obdrželi od VITARu
vitaminové balíčky.

21

SPORTOVNÍ AKCE

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-Sun.
www.specialolympics.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, Kroměřížský taneční festival KST Swing Kroměříž, Vánoční cena TK
Fortuna Zlín, Galavečer tanečního sportu a další.

SPORTOVNÍ AKCE
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Výběr z dalších akcí:
Proběhni se, Morkniman, pochod Za krásami okolí Nedvědice, Zlínská kola, MČR
v agility, Slopenská 10, Bludný kruh, ME v kolové Zlín, Provodovský běh, podpora
florbalového týmu v Kašavě, gymnastické haly ve Zlíně, týmu HC PSG Berani Zlín,
HC Spartak Uherský Brod, Plaveckého klubu Zlín, FIS MČR v akrobatickém lyžování, …

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.

JAK POMÁHÁME
TYP AKCE

VÝŠE PODPORY

Top projekty

1.367.817 Kč

Akce pro děti

649.372 Kč

Benefiční akce

40.624 Kč

Kultura a vzdělávání

761.845 Kč

Podpora seniorů

36.916 Kč

Sportovní akce

1.486.131 Kč

CELKEM

4.342.705 Kč

SEZNAMTE SE S NAŠIMI 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.
Více na www.poharzdravi.cz

SEMINÁŘ PRO VEŘEJNOST

Rozvíjet chceme i povědomí veřejnosti o zdravé výživě a principech zdravého životního stylu. Proto organizujeme Semináře 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

