


Naše motto „VITAR - pomáháme lidem vést zdravější život“ naplňujeme už 30 
let.  A to nejen vývojem a produkcí doplňků stravy, ale v širším pojetí také pod-
porou nejrůznějších sportovních, kulturních a charitativních projektů. 

Vytvořili jsme i vlastní projekty s cílem edukovat veřejnost v oblasti zdravého životní-
ho stylu – seriál plný pohybu Pohár zdraví, věrnostní program VITAR klub, semináře 
pro zdraví a exkurze v našem výrobním závodě.

Jsme česká firma s českými majiteli, sídlíme a vyrábíme v České republice. I proto 
se zajímáme o dění kolem sebe. Kromě celostátních projektů se soustřeďujeme na 
podporu regionů, kde působíme – na Tišnovsko a Zlínsko.

Vybrané projekty podporujeme finančně nebo prostřednictvím našich produktů.    
V rámci spolupráce s chráněnými dílnami pomáháme zajistit práci lidem znevýhod-
něným na trhu práce.

V roce 2019 naše celková podpora činila 5.250.412 Kč.



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

TOP PROJEKTY

POHÁR 
ZDRAVÍ
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Pohár zdraví, seriál plný pohybu pro zdravou rodinu, má za sebou třetí ročník. Jed-
ním z jeho cílů bylo vytáhnout lidi do přírody a motivovat je k pohybu. Do Poháru 
zdraví jsme v roce 2019 zařadili 9 akcí - Proběhni.se, Borovská padesátka Kladským 
pomezím, Malevil Cup, Pohádková Třebíč, Třemošenská 50, Tišnovská 50, ČT Author 
Cup, Den zdraví Praha a Janovská 11 a 19. Ty celkem přivítaly přes 10 tisíc návštěvní-
ků, kteří ocenili bezplatné občerstvení v podobě našich produktů. Vyzkoušet mohli 
vitaminy Revital, horké nápoje a proteinové tyčinky MaxiVita, hroznový cukr Energit, 
vitaminy pro děti The Simpsons, nápoje Capri-Sun a OvoCé i sladidla Irbis.

www.poharzdravi.cz
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Jen pár set metrů od našeho tišnovského výrobního závodu se v září otevřela zcela 
nová školka. Rádi jsme vyhověli žádosti o podporu při jejím zařizování. „Díky vašemu 
štědrému daru se podařilo vybudovat velmi pěkné, moderní a kvalitní zázemí pro 
zaměstnance naší školy v podobě vybavení kanceláří nábytkem, výpočetní techni-
kou a tiskárnami. Svým darem jste udělali radost nejen nám, ale i našim nejmen-
ším – interaktivní tabule je výborným pomocníkem pro práci s našimi dětmi. Škola je 
materiálně velmi dobře vybavena od samého počátku, což je pro naši práci oprav-
du příjemné,“ uvedla ředitelka mateřské školy Mgr. Barbora Packová.

www.msvenkov.cz

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA VENKOV
ŽELEZNÉ



VITAR, s.r.o.
Dobrým andělem od 23.03.2015

Andělské číslo: 21036272

Jménem všech rodin, které se ocitly v těžké situaci, 
děkujeme za laskavost, odvahu a štědrost.

V Praze 12.03.2020

Tento certifikát se vydává u příležitosti 5. andělských narozenin.

Spoluzakladatel nadace Dobrý anděl
Petr Sýkora

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

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

DOBRÝ
ANDĚL
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„Nehrajeme na výsledky, vytváříme dětskou radost a smích.“ Takové je motto 
populárního projektu hokejových turnajů pro děti prvních tříd a mladších ročníků 
Capri-Sun Cup. V jeho třetím ročníku se odehrálo 11 turnajů a zúčastnilo se jej přes 
800 dětí. Kromě malých hokejistů z klubu PSG Berani Zlín, který se stal partnerem         
Capri-Sun Cupu, si zahrály i děti z pražské Sparty, brněnské Komety, Liberce, Pardu-
bic, Hradce Králové, Chomutova, Olomouce, Litvínova a Jihlavy. VITAR je  generálním 
partnerem turnaje už od jeho prvního ročníku.

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

CAPRI-SUN 
CUP
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Sedmkrát jsme v roce 2019 otevřeli dětem oblíbenou Capri-Sun Bike školku. Zruč-
nosti při jízdě na kole a bezpečné jízdě se mohly přiučit na Dni s VITARem ve Zlíně 
i v rámci šesti závodů cyklistického seriálu World Bike Series. Pevnou součástí bike 
školek se stala také charitativní tombola. Pro Naději Otrokovice činil výtěžek 9010 Kč, 
pro Monoski Zlín 6340 Kč.

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

®

Bike školka

CAPRI-SUN
BIKE ŠKOLKA
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Fotbalový charitativní turnaj, jehož výtěžek je věnován těm, kteří bojují od první mi-
nuty. Tedy předčasně narozeným dětem a neonatologickému oddělení Krajské ne-
mocnice Tomáše Bati ve Zlíně. 

Turnaj finančně podporujeme od jeho prvního ročníku a pravidelně do něj stavíme 
náš firemní tým. V roce 2019 jsme vybojovali druhé místo.

www.neocup.cz

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

NEO CUP
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Největším vítězstvím v životě je zachránit život někomu jinému, říkají organizátoři 
tohoto projektu. Za pět let se jim podařilo získat 3255 nových zájemců o zápis do 
registru dárců kostní dřeně. Je nám ctí je podporovat od samého začátku. V registru 
jsou zapsáni i někteří z našich kolegů, například spolumajitel a generální ředitel VI-
TARu Vladimír Polášek a personální ředitelka Pavla Polášková.

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

www.jedunadren.cz

JEDU 
NA DŘEŇ
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Smyslem potravinových bank je shromažďovat přebytečné potraviny od dárců           
a distribuovat je mezi sociálně slabé občany. Tím zabraňují plýtvání a zároveň po-
máhají potřebným – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez do-
mova či v nouzi.

Potravinové bance přispíváme našimi doplňky stravy, zejména přípravky na imunitu 
nebo vitaminy pro děti.

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

POTRAVINOVÁ
BANKA

www.potravinovabanka.cz



BENEFIČNÍ AKCE

Pro české vojáky, kteří na zahraničních 
operacích strávili vánoční svátky, jsme 
poskytli vitaminové balíčky i další naše 
výrobky. Vitaminy od VITARu putovaly na 
kontingenční základny do Afghanistánu, 
Mali, Pobaltí, Bosny a Hercegoviny a na 
Sinaj.

Energii v podobě proteinových tyčinek MaxiVita jsme rádi dodali vojákům, záchra-
nářům i policistům   v Liberci a Jablonci nad Nisou.
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Nadační fond 
Ozbrojených složek ČR

Záchranné složky Liberecko

www.nfos.cz
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V místě našeho výrobního závodu – v Tišnově, tradičně podporujeme oblastní po-
bočku Charity. Ať už se jedná o dodávku vitaminů pro její klienty nebo o balíčky          
na posílení imunity jejích zaměstnanců, těší nás, že můžeme pomoci.

tisnov.charita.cz

Charita Tišnov



Naši dlouhodobou spolupráci s otrokovickou Cha-
ritou jsme v závěru roku 2019 rozšířili o nový prvek. 
V sídle VITARu ve Zlíně jsme umístili „Strom spl-
něných přání“ s obálkami, do kterých svá přání na 
vytoužený vánoční dárek napsaly děti ze sociálně 
slabých rodin. 

„Dětem jsme dárky předali v úterý 17. 12. Děkujeme 
tímto všem zaměstnancům VITARu, kteří se do ná-
kupu dárků zapojili,“ poděkovala Lada Rektoříková, 
vedoucí Terénní služby pro rodiny s dětmi.

Dětský domov Lazy Zlín, Naděje Zlín, Naděje Otrokovice, Skládanka z.s., Alzheimerov-
ské centrum Zlín,…

Rok pro nás tradičně začíná podporou No-
voroční rolničky - setkání dětí se zrakovým 
postižením v herním centru. Připravili jsme 
pro ně dárková balení vitaminů. Naši trvalou 
pozornost pak mají i další akce organizova-
né pobočkou SONS ve Zlínském kraji, ať už 
se jedná o uměleckou přehlídku Tyfloart či 
celonárodní sbírku Bílá pastelka.

Charita Otrokovice

Další podpořené organizace a akce: 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR

BENEFIČNÍ AKCE13
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Dětské dny, karnevaly, sportovní turnaje a závody, letní tábory. Tam všude se děti 
mohou setkat s oblíbenými pitíčky Capri-Sun, kterými je motivujeme k tolik po-
třebnému pohybu. Každoročně rádi vyhovíme žádostem organizátorů těchto akcí,             
v roce 2019 jsme takto rozdali radost a osvěžení v počtu téměř 70 tisíc pitíček.

Děti, žijte sportem



AKCE PRO DĚTI15

Jubilejního 20. ročníku mezinárodní soutěže žáků základních škol v netradičních 
sportovních disciplínách se zúčastnilo celkem 21 týmů ze škol nejen ze Zlínského 
kraje (Velký Ořechov, Valašské Klobouky, Slavičín, Kroměříž, Otrokovice, Zlín, …), ale 
také 5 zástupců ze Slovenska (Púchov, Lazy pod Makytou). Tuto oblíbenou akci pra-
videlně podporujeme osvěžením v podobě pitíček Capri-Sun.

Dětský den Tišnov, Krajské kolo Logické olym-
piády Zlín, Dětský karneval Bohuslavice, Dětský 
den Klečůvka, Dětské rybářské závody Bukovice, 
Dětský den Kuřimské Jestřabí, Juniorský hasičský 
turnaj Veselá, Dětský den s Večerníčkem – Osiky 
u Tišnova, Letní tábor Krasnice, Letní tábor Sporty 
Zlín, …

Zlínský Vorvaň

Výběr z dalších akcí:

www.vorvan.zlin.cz



KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 16

www.zlinfest.cz 

Zlín Film Festival / Dítě v krizi / Radost tvořit

Ani tentokrát jsme nechyběli u jedné z největších zlínských událostí – partnerství se 
Zlín Film Festivalem nás baví! A děti se zase pobavily u vystoupení Michala Nesvadby, 
které jsme pro festival zajistili. Návštěvníci ZFF se mohli v jednotlivých festivalových 
lokacích setkat s našimi produkty Capri-Sun, Energit a Vyprošťovák.

V rámci doprovodného programu ZFF jsme podpořili také 21. ročník vzdělávacího 
semináře Dítě v krizi, který se zabýval tématem „Bezpečnost na netu“. Seminář je 
akreditován MŠMT ČR a je určen zejména pedagogickým a sociálním pracovníkům. 
Lektorům, kteří vystupují bez nároku na honorář, jsme věnovali vitaminové balíčky.

Dárkové balíčky od nás obdrželi i vítězové mezinárodní soutěže ve výtvarném proje-
vu zrakově postižených dětí a mládeže Radost tvořit, vyhlášení během konání ZFF.



17 KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

O prohlídku naší výroby v Tišnově je trvalý zájem. V roce 2019 jsme zde přivítali sku-
piny žáků základních škol, studentů středních škol i sdružení seniorů. Exkurze dá 
nahlédnout do výrobních prostor doplňků stravy i pitíček Capri-Sun, čas je také na 
diskusi, dotazy a ochutnávku našich produktů. 

Exkurze ve výrobě



www.akademievhudecka.cz

www.filharmonie-zlin.cz

18KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

XXIII. ročník houslové školy virtuosa Václava Hu-
dečka si nenechala ujít řada mladých talento-
vaných hudebníků. A ani my jsme nevynechali 
příležitost k naší tradiční podpoře. Náš příspěvek 
tomuto ročníku spočíval v zajištění financování te-
levizního přenosu z vybraných koncertů.

Smíšený pěvecký sbor Dvořák, Big Band Zlín, Febiofest, Národní památkový ústav 
– Státní zámek Vizovice, Střední zdravotnická škola Zlín, ZUŠ Zlín-Malenovice, Mysli-
vecký ples Deblín, Reprezentační ples Tišnov, Ples UTB Zlín, 1. máj ve Zlíně, přehlídka 
ochotnických divadel v Hovězí,…

Akademie Václava Hudečka

Výběr z dalších partnerství a akcí:

Sezóna 2019/2020 byla pro nás 
už druhá v partnerství se zlín-
skou filharmonií, která sídlí           
v reprezentativních prostorách 
Kongresového centra.

Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín



19 PODPORA SENIORŮ

Dlouhodobě jsme v kontaktu s tišnovským domovem pro seniory. Kromě dodáv-
ky vitaminů v potřebném období jsme pro zájemce zajistili vstupenky na divadelní 
představení Everyman.

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.

Centrum sociálních služeb Tišnov

Charita sv. Anežky Otrokovice



SPORTOVNÍ AKCE 20

Projekt, který vznikl ve spolupráci s triatlonistou Filipem Ospalým, se zaměřuje na 
podporu sportování dětí ve věku 8-15 let. První ročník sportovního seriálu se skládal 
ze čtyř závodů konaných v obcích nedaleko výrobního závodu VITAR u Tišnova. Byly 
do něj zařazeny závody v letním biatlonu v Lelekovicích, v duatlonu Morknimánek      
v Moravských Knínicích, otevřené mistrovství Lelekovic v duatlonu a individuální cyk-
listická časovka do vrchu Lelkovadlo.

Sportuj s VITARem



SPORTOVNÍ AKCE21

Třináctý ročník závodu horských kol s pestrým do-
provodným programem pro celou rodinu se koná v 
Tišnově tradičně i s naší podporou – připravili jsme 
vitaminové balíčky pro vítěze a osvěžení v podobě 
nápojů Capri-Sun a OvoCé pro všechny.

Ivo Medek, jako rodilý Tišnovák, stál u zrodu Gene-
relu cyklistické dopravy na území města Tišnova i u 
rozhodování o propojení cyklotras mezi sousedními 
mikroregiony. Jeho jméno nese cyklostezka z Tišnova 
do Železného - „Cyklostezka Ivo Medka”.

Opět jsme byli u vy-
hlášení nejlepších 
tišnovských sportov-
ců uplynulého roku. 
Oceněným sportov-
cům z kategorií jed-
notlivců i týmů předa-
la vitaminové balíčky 
naše finanční ředitel-
ka Petra Brodecká.

Memoriál Ivo Medka Tišnov

Sportovec roku 
Tišnov



SPORTOVNÍ AKCE 22

80. výročí od svého založení si připomínal v roce 2019 Plavecký klub Zlín. Na oslavy 
této události i na další závody v průběhu roku jsme plavcům dodali zejména pitíčka 
Capri-Sun.

Pochod Za krásami okolí Nedvědic, Jizerská 50, NaHoru Run, MTB Středeční pohár, 
ABB půlmaraton, Běh přes Červený vrch, Běh údolím řeky Bělé, VitaSana reality 
show, Morkniman, Mistrovství v parkouru, podpora TJ Sokol Předklášteří, Maratonu  
s roztroušenou sklerózou, Aerobik klubu Zlín,…

Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích, 
taneční soutěže O cenu Dance studia Starlight, 
Zlínský taneční festival a další taneční události 
jsme podpořili mj. vitaminovými balíčky pro je-
jich nejúspěšnější účastníky.

Plavecký klub Zlín

Výběr z dalších akcí: 

Taneční soutěže



Hokejový tým HC PSG Berani Zlín

Další naše e-booky a články si můžete přečíst na www.vitar.cz/clanky

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PROJEKTY

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

VITAR KLUB

Seriál plný pohybu pro zdravou rodinu, jehož cílem je pomoci lidem ke zdravějšímu 
životu prostřednictvím pohybu. Více na www.vitar.cz/pohar-zdravi

POHÁR ZDRAVÍ

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

PRŮVODCE ZDRAVĚJŠÍM ŽIVOTEM

SPORTOVNÍ AKCE23

Jsme zlatým partnerem zlínských extraligových Beranů. Navíc dlouhodobě pomá-
háme klubu s výživovým poradenstvím, sportovní výživou a pitným režimem, a to 
zejména prostřednictvím špičkové sportovní výživy Enervit.



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


