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Rok 2020 byl pro nás pro všechny opravdu složitý. Museli 
jsme se postavit mnoha výzvám, lecčeho se vzdát nebo přehod-

notit. I přes všechny překážky jsme ale šli za svým cílem – pomáhat 
lidem vést zdravější život.

Kvůli koronavirovým omezením se v průběhu roku rušila celá řada akcí, do kterých 
jsme byli zvyklí se zapojovat a podporovat je. Na druhé straně se nám ale otevřely 
nové možnosti podpory, která směřovala hlavně do oblasti zdravotnictví, záchran-
ných složek, sociálních služeb a dalších, kde byly naše vitaminy velmi žádané. 

Zrušit nebo výrazně omezit jsme museli i naše vlastní tradiční projekty. Ze seriálu 
plného pohybu Pohár zdraví se uskutečnila pouze podzimní Tišnovská 50. Semináře 
pro zdraví i oblíbené exkurze v našem výrobním závodě jsme museli bohužel odvolat 
všechny. Se členy našeho VITAR klubu jsme pak byli pouze v elektronickém kontaktu 
a zásobovali je potřebnými informacemi na webu, sociálních sítích a v newsletterech. 
Jsme ale připravení všechny naše aktivity v roce 2021 obnovit, jakmile to situace 
bezpečně dovolí.

Vybrané projekty jsme v roce 2020 podporovali finančně nebo 
prostřednictvím našich produktů. Celkem naše podpora činila 
4 751 406 Kč.



TOP PROJEKTY

DOBRÝ 
ANDĚL
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Rok 2020 byl pro nás už šestým v řadě v podpoře nadace Dobrý anděl. Zasíláme 
pravidelné měsíční příspěvky a pomáháme tak společně rodinám, které se vlivem 
rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně.

www.dobryandel.cz



CAPRI-SUN 
CUP
Úspěšně jsme zvládli již čtvrtý ročník hokejových turnajů pro děti prvních tříd 
a mladších ročníků, jehož generálním partnerem je VITAR od samého počátku. 
Podařilo se uspořádat šest hokejových turnajů, letní turnaje v in-line hokeji a nově 
i v tenisu a florbalu.

Koncept turnajů je vždy podobný – hraje se na malých hřištích a všichni účastníci 
dostávají pamětní medaili i pitíčka Capri-Sun. Nehraje se na výsledky, ale pro dět-
skou radost a smích.
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CAPRI-SUN  
BIKE ŠKOLKA
Bezpečnou jízdu na kole a zručnost při překonávání překážek si mohly děti vyzkou-
šet na čtyřech místech, na kterých se odehrála naše Capri-Sun bike školka. Ta je již 
tradičně součástí seriálu závodů World Bike Series. V roce 2020 je hostily Slopné, 
Zlín, Valašské Klobouky a Všemina a přivítaly celkem 1500 účastníků.

®

Bike školka
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VITAR POHÁR 
ZDRAVÍ
Čtvrtý ročník našeho seriálu plného pohybu pro zdravou rodinu zasáhla omezení 
velmi výrazně. Z původně bohatého programu jarní i podzimní části museli orga-
nizátoři rušit jednu akci za druhou, a tak se nakonec konal jediný pochod, shodou 
okolností ve městě, kde sídlí náš výrobní závod. Tišnovská 50 přivítala téměř 1 000 
účastníků, kteří se na trasu vydávali individuálně. Posilou jim mohly být přípravky 
řady MaxiVita, které měli k dispozici na startu.

www.poharzdravi.cz
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DÁRCI KRVE  
ZLÍN
Ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně jsme v průběhu roku ně-
kolikrát podpořili bezpříspěvkové dárcovství krve. Ve dnech nebo měsících, které 
byly označeny jako „Daruj krev s VITARem“, od nás dárci obdrželi vitaminy či další 
doplňky stravy.

„Vitaminy jsou pro naše dárce příjemným bonusem, za který VITARu děkujeme. 
Vážíme si toho, že se s námi tato společnost rozhodla spolupracovat,“ sdělila 
Jana Pelková, primářka Hematologicko-transfúzního oddělení krajské nemocnice.

Mezi dárce krve se zařadili i samotní zaměstnanci VITARu. Děkujeme!
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JEDU  
NA DŘEŇ
Náš oblíbený projekt, který získává nové zájemce o zápis do registru dárců kost-
ní dřeně, se v roce 2020 mohl uskutečnit jen jedenkrát. V rámci Dne Zlínského 
kraje se do stanu JnD přišlo registrovat 55 lidí. Za šest let trvání projektu se tak 
organizátorům podařilo získat už 3 310 zájemců. V jeho podpoře „jede“ VITAR od 
prvního ročníku a v registru jsou zapsáni i někteří z našich kolegů.

www.jedunadren.cz
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PODPORA SENIORŮ9

Oceňujeme, když se i senioři věnují v rámci svých možností sportovním aktivi-
tám. Dobrým příkladem je třeba turnaj Přesná šipka, který pro své klienty pořádá  
Charita Otrokovice. Do turnaje jsme věnovali vitaminové balíčky pro vítěze. 

V domově pro seniory v Otrokovicích se naše vitaminy 
v době pandemie distribuovaly bezpečnou cestou – jed-
notliví obyvatelé domova je dostali individuálně do svých 
poštovních schránek.

Charita Otrokovice – Přesná šipka

Vitaminy  
pro Senior Otrokovice



PODPORA  
V COVIDOVÉM  
OBDOBÍ 
S příchodem epidemie koronaviru se výrazně změnila skladba našich podporova-
ných aktivit. Nemohly se konat žádné sportovní ani kulturní události, zato zdravot-
níci byli v plném zápřahu. Rozhodli jsme se tedy svou podporu směřovat k těm, 
kteří se o nemocné starali v první linii. V době boje s virem přišly naše vitaminy 
opravdu vhod jak v jarní, tak v podzimní a zimní vlně. Naše produkty jsme věnovali 
například nemocnicím ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži či Přerově, záchran-
ným složkám v Liberci, zlínským hasičům nebo domovu seniorů ve Vizovicích.

zdravotníci, záchranné 
složky, sociální služby
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Dlouhodobá je naše podpora Charity v Tišnově. Naše vitaminy jsme sem dodá-
vali v průběhu roku i do vánočních balíčků. Také jsme podpořili jejich charitativní 
bowlingový turnaj pro podporu Chráněného bydlení a sociální rehabilitace Skryje.

tisnov.charita.cz

Charita Tišnov
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Charita Otrokovice
Už podruhé jsme se zapojili do Stromu splněných přání. Otrokovická Charita jeho 
prostřednictvím zajišťuje vánoční dárky pro děti ze sociálně slabých rodin. Tentokrát 
jsme splnili přání 23 dětem.

„Rok 2020 byl náročný pro spoustu lidí. I tak na něm můžeme najít něco pozi-
tivního. Nový domov Otrokovice, stejně jako ostatní služby Charity, mají okolo 
sebe spoustu obětavých a skvělých lidí. Vánoce jsou krásným, ale pro některé 
i těžkým obdobím, a právě díky zaměstnancům firmy VITAR mohly děti našich 
klientů rozbalit pod stromečkem krásné dárky,“ potvrdila fundraiserka Charity 
Otrokovice Vladana Trvajová.

Přispěli jsme na nákup „sociálního automobilu“ Dacia Dokker. 
24. dubna 2020 jej převzala Pečovatelská služba Deblín spo-
lečnosti Senior Sen, která jej bude využívat pro potřeby svých 
klientů.
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Automobil pro Pečovatelskou  
službu Deblín



S pobočkami Naděje ve Zlíně i Otrokovicích nás pojí dlouhodobé přátelské vzta-
hy. Proto jsme rádi v průběhu roku zásobovali vitaminovou podporou jejich za-
městnance i klienty. 

www.nadeje.cz

Naděje Zlín a Otrokovice
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Humanitární pomoc Diavata, Řecko
Zapojili jsme se do sbírky, která zajišťovala potřebný materiál do uprchlického 
tábora Diavata v Řecku. V březnu 2020 sem putovaly vitaminy značky MaxiVita.

Další podpořené akce a organizace: Dětský domov Zlín, Charity Run Zlín, Educo 
Zlín, Pečovatelská služba Babice, …
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Vedeme děti k pohybu, a proto rádi podpoříme nejrůznější dětské dny, letní tábo-
ry, sportovní akce pro děti nebo karnevaly. Tady všude dětem dělají radost pitíčka 
Capri-Sun. V roce 2020 takto jejich organizátorům putovalo přes 60 tisíc pitíček. 

Děti, žijte sportem
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Výběr z akcí: Salesiánský klub mládeže Zlín – karneval, Novoroční rolnička SONS 
Zlín, Dětský den v Sazovicích, Karneval a pouť Osová Bitýška, Mikulášská nadílka 
v MŠ Železné, Dětské běžecké závody v Liberci, Hasičský tábor Radíkov, Koňský 
tábor Březnice, tábor TJ Slovan neslyšících, Rybářský tábor Velehrad a mnoho 
dalších.
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Jubilejní 60. ročník ZFF se konal netradičně v září. Jeho partnery jsme byli už po 
páté. Pro děti jsme zajistili vystoupení Michala Nesvadby, nechyběla samozřejmě 
ani pitíčka Capri-Sun. V dalších festivalových lokacích se mohli návštěvníci setkat 
i s Energitem a Vyprošťovákem. 

Do festivalové štafety jsme vyslali hned dva běžecké týmy.

Zlín Film Festival
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www.zlinfest.cz



Letní houslová škola Václava Hudečka se konala v Luhačovicích už po čtyřiadva-
cáté. Rádi jsme se zhostili role generálního partnera a podpořili mladé hudební 
talenty i celý tento jedinečný kulturní projekt.

Další podpořené akce a organizace: Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Febiofest, 
Gymnázium Tišnov, Avion Big Band Zlín, Dvořákova Praha, Ševcovský ples Zlín, ZUŠ 
Malenovice, Fryštácký ples, Reprezentační ples města Tišnova, …

Akademie  
Václava Hudečka
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www.akademievhudecka.cz
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Ve spolupráci s triatlonistou Filipem Ospalým jsme uspořádali druhý ročník seri-
álu závodů Sportuj s VITARem. Skládal se ze tří závodů konaných v Lelekovicích 
nedaleko tišnovského výrobního závodu VITARu - v letním biatlonu, v duatlonu  
a individuálního cyklistického závodu Lelkovadlo. 

„Chtěl bych poděkovat hlavnímu partnerovi akce, společnosti VITAR, za dodání 
cen pro všechny sportující děti. Doufám, že se bude moct uskutečnit třetí ročník 
seriálu a bez jakýkoliv omezení si budou moci zasportovat všechny děti, které na 
závody přijdou,“ uvedl Filip Ospalý.

Sportuj  
s VITARem

sportujsvitarem.webnode.cz

SPORTOVNÍ AKCE
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Celoroční podporu jsme věnovali zlínským plavcům a zejména dětem. Plavecký 
klub využíval každou možnou příležitost, kdy byly bazény otevřené, k organizaci 
závodů. Motivací a odměnou plavcům za jejich sportovní výkony byla mj. pitíčka 
Capri-Sun a sportovní výživa Enervit.

„Moc děkuji, že podporujete sport ve Zlíně. Všem dětem udělala pitíčka velkou 
radost“, potvrdila zástupkyně klubu Magdalena Škubalová.

Plavecký klub Zlín
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V sezóně 2020/2021 jsme zlínské extraligové hokejisty podpořili jako zlatý part-
ner. Dlouhodobě pomáháme klubu také s výživovým poradenstvím, sportovní 
výživou a pitným režimem, zejména díky profesionální sportovní výživě Enervit.

Hokejový tým HC PSG Berani Zlín

beranizlin.cz

Výběr z dalších podpořených akcí: Mistrovství ČR v deseti tancích, Roskiáda,  
Tenisový turnaj ZŠ Osová Bitýška, Tenisový turnaj Železné, florbalový turnaj 
Častolovice, Jizerská 50, Sokolský slet Čebín, Den sportu Napajedla, mistrovství 
ČR v gymnastice a další



BUĎTE S NÁMI  
V KONTAKTU

Novinky z VITARu vždy najdete:

    facebook.com/vitarCZ 

    instagram.com/vitar.cz/

    youtube.com/user/vitarCZ

Rady a tipy pro zdravější život i inspirativní ebooky z naší produkce  
najdete na    vitar.cz/clanky

Pro všechny příznivce zdravého životního stylu jsme založili VITAR klub.  
Registrace a přehled výhod    vitarklub.cz

Osobně se s vámi rádi potkáme na akcích VITAR Poháru zdraví, seriálu plného  
pohybu pro zdravou rodinu    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 


