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Úvodní slovo ředitele

Čtvrt
století
Dost dlouhá doba v životě
člověka i firmy. Právě tolik
uplynulo v říjnu 2015 od založení naší rodinné firmy VITAR.
Rozhodli jsme se to oslavit
společně se svými zákazníky
a uspořádali zábavné odpoledne přímo v našem zlínském
sídle. Připravili jsme zábavu
pro děti i dospělé, rozdávali
úsměvy i dárky, představili naše
výrobky a vše, co se kolem nich
děje. A že se toho děje!
Doplňky stravy jsou, k našemu potěšení,
neustále rostoucí produktovou skupinou. Radost
nám dělají v lékárnách, ale zejména v retailu,
kde jsme již po řadu let jasnou jedničkou na trhu.
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Naše aktivity se navíc rozrůstají i do šířky.
Z posledních počinů bych jmenoval zahájení
licenční spolupráce v oblasti stolních sladidel
Irbis®, vstup na trh veterinárních přípravků pod
značkou Nomaad nebo prodloužení licence
na postavičky The Simpsons na další dva
roky. Právě novým projektům jsme věnovali
na stránkách tohoto časopisu velkou pozornost.
Samozřejmě se dočtete i o našich tradičních
značkách jako jsou Energit®, Revital® nebo
MaxiVita.
Nežijeme ale jenom našimi produkty, vnímáme
svět a společnost kolem sebe a zapojujeme
se do projektů, které jsou nám sympatické
a veřejnosti prospěšné. Ať už jsou to nejrůznější
dětské dny, které zásobujeme pitíčky Capri-Sonne, sportovní soutěže, výstavy, expedice
či charitativní akce. I tím naplňujeme naši vizi,
že „Pomáháme lidem vést zdravější život“.
O tom všem píšeme v tomto časopise a jsme
rádi, že jste si na něj našli čas. Děkujeme, že jste
s námi. Již 25 let.
Za všechny z VITARu

Vladimír Polášek jr.
Generální ředitel

Ocenění
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Ocenění
VITAR se za dobu své existence účastnil desítek veletrhů, výstav, prezentací a soutěží.
Získal na nich řadu ocenění, z nichž vybíráme
ta nejdůležitější.

Energit® byl uveden na trh v roce 1995 a ihned
zaujal jak zákazníky, tak odbornou veřejnost.
Na potravinářské výstavě Salima v roce 1996
tak získal cenu Zlatá Salima.

A ještě jednou Zlatá Salima, tentokrát z roku
1998, kdy ji získala kolekce vitaminů a nápojů
pro děti pod značkou KIDZ.

{
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Duhovou kuličkou byl v roce 2003 oceněn
reklamní spot na nápoje Capri-Sonne.

Nový design a nové složení Energitu bylo
vybráno jako nejlepší novinka Volbou spotřebitelů 2007 v kategorii Doplňky stravy.

Energit® potřetí. V roce 2010 byla stříbrná
potištěná krabička Energitu vyhlášena
Obalem roku. Ocenění pravidelně vyhlašuje
Obalový institut SYBA. Hodnocení provádí
odborná komise sestavená z renomovaných
odborníků v oblasti polygrafie, obalových
materiálů, zkušebnictví a logistiky.

Tatra v muzeu

VITAR zapůjčil legendární Tatru
do zlínského muzea
Text a foto: Jitka Pethö

Tatru 87 z VITARu mohou obdivovat návštěvníci
expozice cestovatelů Hanzelky a Zikmunda
ve Zlíně. Originální vůz, se kterým dvojice
projela půl světa a původně v Baťově
institutu stál, se musel vrátit do Prahy.
Na technicky náročnou výměnu aut
dohlížel Miroslav Zikmund osobně.
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Vozidlo Tatra 87 proslavila nejznámější česká cestovatelská
dvojice Hanzelka + Zikmund při svých expedicích po Africe
a Jižní Americe. Proto nemůže chybět ani v expozici zlínského
muzea, která je cestovatelům věnována. Originální vůz
ale patří Národnímu technickému muzeu, kam se po ukončení zápůjčky musel vrátit.
Kde najít náhradu? Tuto otázku řešilo vedení institutu dlouho
dopředu. A pomoc našlo u majitelů VITARu, díky jejich nadšení do historických vozů. Ve své sbírce totiž mají totožný vůz
– stejný model, vyrobený ve stejném roce. Jen jeho renovace
ještě nebyla dokončena.

„Renovace nebyla jednoduchá, auto bylo v hrozném stavu.
Chtěli jsme ale vyjít vstříc muzeu. Při práci nám radil přímo
Miroslav Zikmund. Originální vůz jsme si byli i několikrát
prohlédnout v muzeu, aby rekonstrukce byla přesná
do posledního detailu,“ popsal příběh náhradního vozu
prezident VITARu Vladimír Polášek. Práce byly dokončeny
doslova jen pár hodin před dopravením Tatry do muzea.
„Ani jsem neměl možnost se v něm projet,“ podotkl Vladimír
Polášek.

Miliony nad zemí
Náročnou výměnu aut zajistila specializovaná stěhovací
společnost. Tatra je totiž součástí expozice ve 2. patře
muzea. Po schodech ani výtahem vůz přemístit nelze.
Jediným příhodným prostorem jsou montážní dveře
asi deset metrů nad zemí.

Originální Tatra je národní kulturní památkou a její hodnota
byla vyčíslena na deset milionů korun. Její náhradnice se cení
„jen“ na čtyři miliony. A tyto hodnoty se vznášely vysoko
nad zemí a procházely dveřmi jen o několik centimetrů
širšími než auto samotné… Několikahodinový manévr proběhl
pod dohledem cestovatele Miroslav Zikmunda, rodiny
Poláškových, zástupců Baťova institutu, Národního technického muzea a za velkého zájmu médií.

Tatra v muzeu
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„Těší mě, že Tatra nyní poslouží veřejnosti a bude nadále
připomínat naše slavné cestovatele právě ve zlínském
muzeu,“ řekl za majitele vozu Vladimír Polášek, prezident
společnosti VITAR. „Naše“ Tatra je v muzeu k vidění
od 5. srpna 2014 po dobu minimálně pěti let. Zapůjčena
byla zdarma.

Nechce se nám věřit, že to všechno nebezpečí,
sluneční výheň, strach o vůz, písek, záludný terén,
žízeň, nejistota i stovky kilometrů pouští jsou za námi.
Není však čas na úvahy…
V několika minutách nás obklopuje dav lidí.
Srdečné úsměvy a vzápětí stisky rukou novinářů,
kteří byli o našem příjezdu zpraveni úřady.
Lidé nám lezou zvědavě do vozu i pod kapoty
a marně hledají chladič vody nebo kondenzátory.
Vůz bez vody a „Velká severní poušť“! První vůz, který
od konce války projel mezi Asuánem a Chartúmem,
a první sólo osobní vůz vůbec, který se dostal z Káhiry
až k soutoku Bílého a Modrého Nilu. Československý
vůz!

Vlevo originál, vpravo náhradní vůz. Mezi nimi rodina Poláškova s cestovatelem Miroslavem Zikmundem.

{

H+Z popisují situaci bezprostředně po jejich
riskantním kousku – přejetí Núbijské pouště. Onen
„československý vůz“ je právě Tatra 87, která byla
k vidění v expozici H+Z ve zlínském Baťově institutu
až do 5. srpna 2014. Nyní tam stojí ta „vitarová“.
Rozdíl nepoznáte.
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Jiří Hanzelka – Miroslav Zikmund,
Afrika snů a skutečnosti 1

Poslední dekáda ve VITARu: Úžasné roky!
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Poslední dekáda
ve VITARu: Úžasné roky!
Text: Jitka Pethö | Foto: archiv Vladimíra Poláška

Na vrcholku vedení VITARu stojí již deset let. Jak ve firmě začínal a které profese
vyzkoušel? Na co je hrdý a s čím naopak není spokojený? Co učí své děti a proč
nechce být rentiérem? Za uplynulými 25 lety firmy se ohlíží generální ředitel VITARu
Vladimír Polášek jr.

A po svém návratu jste se o běh firmy
zajímal?
Bylo to zajímavé. Byla to doba, kdy se,
s trochou nadsázky, prodalo všechno,
s čím firma přišla na trh. Poptávka
byla úplně po všem a vitaminy byly
trefa do černého. Poptávka převyšovala
nabídku, a výrobní kapacita, ať jsme
ji jakkoli rozšiřovali, pořád nebyla dostačující. Hned po návratu z Německa,
v podzimní sezóně, jsme víkendy trávili
s rodiči v Tišnově a ve výrobě pomáhali
balit šumivé vitaminy. Tehdy jsme neměli
automatické balení. Vyráběli jsme
na malém tabletovacím lisu, který produkoval jednu tabletu za vteřinu, tablety
se sbíraly do nádob a pak s rouškami
na ústech a ve speciálních rukavicích
ručně plnily do hliníkových tub a uzavíraly víčkem.
To asi nemohlo moc odsýpat.
No, muselo na to být hodně lidí. To byla
taková doba, všechno se dělalo ručně,
samozřejmě dnešní objemy jsou úplně
j i nde, teď už si n e j d e p ře d st avi t ,
že bychom tuby plnili ručně. Tehdy
to k tomu patřilo.
Byl jste tedy tehdy na střední škole.
Mělo to, že rodina založila firmu, vliv
na vaše rozhodování o výběru školy
a budoucího povolání?
Práce ve VITARu mě od začátku velmi
bavila. Ať už jsem dělal cokoli, vždy to pro
mě byla samozřejmá povinnost. Veškeré
prázdniny jsem trávil v Tišnově, kde
jsem začínal u nádvorní čety: zametali
jsme dvůr, bílili jsme obrubníky, uklízeli
ve skladu a dělali různé pomocné práce.
To byla moje první brigáda a ohromně
mě to bavilo.
Další rok už mě otec stáhl do kanceláře,
takže jsem jedny prázdniny strávil na dispečinku, dnes bychom řekli na zákaznickém servisu. Ale ještě tentýž rok
si mě tehdejší obchodní ředitel vyžádal
na obchodní oddělení. Práce v obchodě
mě moc těšila. Ne, že bych neuměl
pracovat rukama, naopak. Rád se pyšním

Takže jste si vyzkoušel výrobu, zákaznický servis i obchod. Je tedy těžké vás
v tomto ohledu „opít rohlíkem“ :)
Zajímavé je, a málokdo to ví, že můj první
trvalý úvazek ve VITARu byl na pozici
managera IT. Fakt je, že i když jsem velmi
zdatný uživatel počítače, tak jsem si byl
vědom svých nedostatků a poměrně
záhy jsem si prosadil přijetí opravdového
IT pracovníka do firmy. Nicméně v roce
1997 jsem začínal jako „ajťák“.
Potom jsem přešel do marketingu.
Od roku 1998 jsem jej vedl a moje
první velké úkoly byly rozběh značky
Capri-Sonne a rozběh vitaminů Revital®
v dózičkách. Dostal jsem za úkol udělat
z Revitalů něco, co bude prodejné.
V roce 1996 jsme tuto řadu uvedli na trh,
byla však neúspěšná. Proto jsem v roce
1998 dostal za úkol udělat z ní úspěšnou.
A tabletku, kterou jsem tehdy vydesignoval a vymyslel, tak tu vyrábíme
dodnes. Je to ta oválná, 800 mg čočka.
V současné době ji spíše používáme
u výrobků MaxiVita než u Revitalů.
Tak to je moje práce z roku 1998.
Tak tedy přidávám k výčtu zkušeností
i IT, marketing, brand management
Capri-Sonne…
…a tam začala v roce 2000 moje největší
škola: spolu s rozvojem Capri-Sonne
bylo potřeba rozšířit
výrobu.

V tišnovském závodě ale na to už nebyl
prostor, tak jsme si pronajali prostory
v Bruntále, kde bylo čerstvě zkrachovalé
Seliko Bruntál. Byly zde k dispozici
výrobní prostory, periferní zařízení
i čerstvě propuštění zaměstnanci. Pronajali jsme si to tam, přestěhovali tam výrobu
Capri-Sonne a otec rozhodl, že když
jsem si to vymyslel, tak ať si to pěkně
dotáhnu do konce. Tak jsem byl pověřen
vedením závodu v Bruntále. Musel jsem
v Tišnově velmi rychle načerpat znalosti
o výrobě. Naštěstí kolegové byli velmi
kompetentní lidé, kteří mi dostatečně
poradili. V Bruntále jsem byl až do konce
roku 2004, kdy jsme o licenci na Capri-Sonne dočasně přišli. Výrobu jsme
museli předat krnovské Kofole.
Byly to krásné časy: mohl jsem tam
kombinovat marketing, obchod i výrobu
v jednom. Protože za to všechno jsem
zodpovídal jako brand manager, mohl
jsem mluvit do řemesla obchodníkům
v rámci prodeje Capri-Sonne, a současně
jsem řídil výrobní závod. To byla moje
největší škola života, jakou jsem zažil.
Co ale vnímám jako hendikep je, že kromě
know-how, které jsem získal od německého Capri-Sonne, nemám jinou pracovní
zkušenost v jiné firmě. To mě limitovalo
a svazovalo rozhledy. Proto velmi často
čerpám od svých kolegů a externích
konzultantů inspirace, jak věci dělají
jinde. Je to těžké, když člověk
nemá srovnání.
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V roce 1990, kdy byl VITAR založený,
jsem zrovna studoval v Německu, takže
jsem u úplného začátku firmy nebyl.
V srpnu 1990 jsem odjel a v červenci 1991
jsem se vrátil, tak to dění šlo mimo mě.
Když jsem se vrátil, měla už firma nějaké
obchody za sebou.

tím, že kdykoliv jdu pomoct kolegům
na údržbu, tak si mě velmi chválí pro
mou zručnost. Tehdejší obchodní ředitel
oceňoval, že když mi zadal úkol, tak jsem
ho domyslel a dotáhl do konce. Takže
pak si vždy před prázdninami ověřoval,
jestli přijdu, jestli se mnou může počítat.
Měl pro mě připravenou hromadu úkolů,
které jsem pak přes prázdniny realizoval.

{

Firma má 25 let. Vy 39. Lehkým výpočtem – v době, kdy vaši rodiče firmu
zakládali, vám bylo 14 let. Jak jste
to jako teenager vnímal? Šlo to mimo
vás nebo jste se zajímal?

Poslední dekáda ve VITARu: Úžasné roky!
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V roce 2005 jste od otce převzal vedení
VITARu. Dostal jste nějakou radu
do začátku? Jakou?
Bylo to spíš jedno očekávání a jedna
rada. Otec si přál, abych do pěti let
zdvojnásobil obrat firmy. A rada zněla,
že si nemyslí, že to bez Capri-Sonne
dokážu. A to pro mě byla velká výzva.
Faktem je, že jsme ten obrat zdvojnásobili
až v šestém roce a skutečně díky
tomu, že se mi podařilo zpátky získat
Capri-Sonne. Sice jsme se tomu blížili,
ale nejsem si jistý, jestli bychom to bez
Capri-Sonne dokázali.
V pozici výkonného a poté generálního
ředitele, prostě top managera, který
vede firmu, jste tedy 10 let. Jak toto
období hodnotíte?
Úžasné roky. A hlavně úžasní lidé,
se kterými jsem mohl pracovat. Já jsem
vždy, i tenkrát v Bruntále, stavěl na tom,
že když lidé rádi chodí do práce a pracují v příjemné atmosféře, tak se jim
pracuje daleko lépe a podávají daleko
lepší výkony. Práce je konstruktivnější
a efektivnější, než když lidé pracují
v atmosféře nepřátelství a neradosti.
Toto všechno jsem se snažil budovat
i ve VITARu a povětšinou se mi to dařilo.
Byť s pár kolegy jsme se museli rozloučit,
protože do této mozaiky nezapadali – byli
třeba příliš autoritativní nebo arogantní
na to, aby zvládli tento druh fungování.
Na tomto jsem VITAR vybudoval a mám
velkou radost, že rok od roku rosteme.

Taky zkušenost s Capri-Sonne pro mě
byla ohromná, měl jsem možnost
seznámit se s výrobou a od majitelů
německé licence jsem dostal velmi
hodnotné know-how o prodeji do řetězců. To využíváme dodnes, protože
ve VITARu dnes největší díl prodejů směřuje právě do řetězců.
Vybudovali jsme si v Česku i na Slovensku pozici jasné jedničky a strategicky je to pro nás hlavní prodejní
segment.
Při tom všem mě ohromně podpořila
moje rodina. Mám úžasnou rodinu
a nikdy bychom ani já ani firma nebyli
tam, kde jsme, bez jejich podpory.
Ono je to vždycky poznat – pokud
se člověku nedaří doma, tak se mu
nedaří ani v práci a naopak, tyto dvě
stránky života musí být v harmonii.
Přesně tak.
Víme teď, čeho si ceníte. Ale co
naopak – s čím spokojený nejste?
Co byste teď udělal jinak?
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Myslím si, že dlouhodobě máme rezervy
v produktivitě a efektivitě výroby. Domnívám se, že za deset let jsme ušli
obrovský kus cesty. Ovšem navštívili
jsme i pár slepých uliček :). Ale dnes
už víme, kde nás bota tlačí a co s tím
máme dělat. Víme, co udělat, aby výroba
byla efektivnější a produktivnější, děláme
k tomu konkrétní kroky. Osmdesát procent příčin oněch rezerv v produktivitě
vůbec neleží ve výrobě samotné, nýbrž
ve věcech, na které výroba
navazuje. Myslím si, že už
od příštího roku to bude
značně znát na našich
výstupech. Takže nespokojenost, pokud mluvím o výsledcích své práce, je právě
s efektivitou výroby a moc
se těším na kroky, které
probíhají, protože minimálně
v začátku by jejich efekt měl
být obrovský.
Kromě zmíněného zefektivnění výroby, jaké jsou
další vaše a firemní cíle
do budoucna?

Musím říci, že mě velkou radostí naplnil
rok 2009, kdy to, přestože nastala krize,
s VITARem nepohnulo: nepoklesli jsme,
naopak jsme lehce porostli a to je pro mě
důkaz, že VITAR stojí na stabilních nohou
a že funguje.

tak se zblázníme. Neříkám, že jsem
workoholik, snažím se víc a víc odpočívat
a věnovat se rodině, ale představa,
že bych firmu prodal, chodil po kávičkách
a hrál si na „rentiéra“, tak to bych se zbláznil.

Když jsem firmu od otce
přebíral, tak jsem rovněž slíbil,
že povedu firmu tak, aby tady
zůstala pro budoucí generace
Polášků. My jsme nikdy neměli v úmyslu
VITAR prodat, nebo rozvíjet firmu proto,
abychom ji prodali a nemuseli nic dělat.
Otec je tak vychovaný a vychoval tak
i mě, že jsme zvyklí pracovat. Chceme
pracovat, a kdybychom nemohli pracovat,

Rozhodně tedy chceme, aby tady firma
zůstala pro budoucí generace a můj
největší úkol je firmu stabilizovat
do té míry, aby mohla být třeba i řízena
najatým managementem, a já bych třeba
dělal něco jiného. Protože kde je psáno,
že některé z našich dětí, a máme jich
v rodině osm – já mám čtyři děti, sestra
má čtyři děti, bude schopno firmu vést.
I když určité náznaky tady jsou… :-). Možná
bude potřeba, aby byla firma vedena
externím managementem, a proto musí
být špičkově zorganizovaná a stabilizovaná. I v této oblasti konáme nějaké
kroky a čeká nás v ní kus práce.
Další oblastí je stabilizace naší pozice
v Česku a na Slovensku, kde jsme
opravdu silní, a rozvíjet naše pozice
v exportu. I zde už jednáme. Současný
tým roztočil kolo rozvoje exportu tak,
že z toho máme všichni radost. Ale i zde
musíme udělat kroky ke stabilizaci, aby
obchodní případy byly více pravidelné
a dlouhodobé.

VITAR je rodinná firma, mluvili jsme
o podpoře ze strany rodiny, zmínil jste
budoucí generaci. Takže otázka na ni.
Nerýsuje se třeba už u některých dětí
inklinace k firmě? Nebo „neočkujete“
to postupně do některých z nich?
Obecně se snažíme u dětí probouzet
finanční gramotnost, aby věděly, že peníze se nelíhnou samy a že bez práce
nejsou koláče.
Jestli někdo z nich bude manažersky
dostatečně schopný a bude i ochoten tak
velkého pracovního nasazení, je otázka.
Ono totiž štěstí v životě není jenom o tom,
mít hodně peněz a majetku. Naprosto

šťastný může být člověk s velmi malým
příjem, pokud si to takto nastaví. Snažíme
se děti vést ve skromnosti. U nejmladšího
syna pozoruji určité abnormální nadšení
do práce, aktivitu a ochotu do čehokoliv,
hlavně že je co dělat. Ale nechtěl bych
tím křivdit ostatním dětem nebo dětem
své sestry. Uvidíme. Rozhodně bych
ale nechtěl, aby do firmy nastoupily tak
brzy, jako jsem nastoupil já. Chtěl bych,
aby si odbyly nějakou pracovní zkušenost
i jinde než ve VITARu a zejména, aby
studovaly na dobrých školách. To bych
svým dětem chtěl dopřát. A když se ukáže,
že je bude bavit a naplňovat práce jinde,
tak ať tam zůstanou, ať jsou šťastní.

O vás se ví, že každé ráno začínáte den
našim „šumákem“ a děti pravidelně
užívají Omegu 3. Určitě užíváte i jiné
naše výrobky. Které přípravky byste
doporučil ostatním? Bez kterých se váš
život neobejde?
S tím šumákem to je pravda. My každé
ráno celá rodina začínáme šumivým
vitaminem. Tak, jak někdo pije ke snídani
džus, šťávu nebo čaj, tak my máme
vitamin. Ale kdybych měl doporučit
jen jeden výrobek, který si myslím,
že je pro zdraví jakéhokoliv člověka
na světě velmi příznivý, tak je to právě
Omega 3, která k naší snídani také
neodmyslitelně patří.
Aby lidský organizmus dobře fungoval,
je potřeba, aby přijímal ve vyváženém
poměru esenciální mastné kyseliny
Omega 3 a Omega 6, které si neumí sám
vyrobit. Abnormální nadbytek rostlinných tuků ve stravě běžného civilizovaného člověka způsobuje nadbytek
Omegy 6 a nedostatek Omegy 3.
A to pak tělo funguje jako motorová
pila, do které dáte málo oleje do benzínu.
Prostě nefunguje ideálně. Z toho pak
pramení různé neduhy počínaje padáním
vlasů a kožními potížemi, konče závažnějšími onemocněními. Přitom stačí
do sebe „ládovat“ Omegu 3, protože
jinak než právě z doplňků stravy získat
nejde. Takže pokud bych mohl doporučit,
tak Omegu 3, ale pozor, je třeba si vybrat
kvalitní omegu, nejlépe od VITARu,
která je zaručena svou kvalitou a čistotou. Nečistou omegou by si mohl člověk
naopak víc ublížit než prospět.

3 otázky pro Ing. Vladimíra Poláška, „Otce zakladatele“
Splnil váš nástupce očekávání,
která jste měl, když jste mu v roce
2005 předával vedení firmy?
V současné době se v odborném
tisku hodně diskutují problémy
rodinných firem při "střídání generací". Zakladatelé rodinných firem
pomalu přicházejí do důchodového
věku a velmi často nemají komu
ze svých potomků firmu předat.
Mne tento problém nepotkal.
Pomyslné kolečko, které syn ve firmě
absolvoval, naprosto splnilo svůj účel. Ukázalo mi, že má řídící
talent. I já jsem se někde učil. Měl jsem vynikající školu v podobě
mé práce v někdejších Slušovicích...

závodech, ale i oni tam posílali mladé, i dvaadvacetileté muže,
zakládat v cizině nové filiálky. A oni tam vždy obstáli.

A když potom syn naprosto samostatně řešil rozjezd
a provozování závodu v Bruntále, byl jsem rozhodnut pověřit
ho vedením firmy. Nemohu nás srovnávat s praxí v Baťových

Je zřejmé, že stávající vedení firmy v čele s mým synem
Vladimírem má velkou zásluhu na této tvořivé pracovní
atmosféře.

Jste spokojený s dosaženými výsledky?
Kdo by nebyl spokojený. Růst firmy dokazuje růst stability.
Nebo obráceně. Lepší organizace znamená lepší výsledky,
znamená také vyšší růst mezd a celkově větší stabilitu
pracovních míst. Zodpovědný podnikatel i toto musí mít
na mysli.
Jak se Vám líbí současná atmosféra ve VITARu?
Atmosféra ve firmě je perfektní. Daří se nám zaměstnávat
schopné spolupracovníky, kteří nejen umí, ale jsou i ochotni
přiložit ruku ke společnému dílu. Velmi si těchto spolupracovníků
považujeme.

Poslední dekáda ve VITARu: Úžasné roky!

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

Vize VITAR

Proč
mít
vizi?
Položili jste si někdy otázku, co vede
amatérské fotbalisty k tomu, aby ve volném čase věnovali hodiny a hodiny
času trénování? Co je umí stmelit
v bezvadně fungující tým, který dokáže
vítězit? Je to společný cíl: hrát fotbal
a vítězit.
Zní to možná příliš jednoduše. Nicméně
ze stejného důvodu potřebuje svou vizi
i každá firma, pokud chce být opravdu
úspěšná.
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Každý člen týmu, v tomto případě zaměstnanec firmy, musí mít
jasno v tom, kterým směrem se jde. Úspěšný fotbalový klub
by asi těžko byl najednou úspěšný v kuželkách. Stejně i VITAR
by nemohl být opravdu úspěšný, pokud by se věnoval příliš
mnoha různorodým aktivitám.
Dnešní doba je nesmírně rychlá. Uspějí v ní jedině ty společnosti,
které jsou opravdu profesionální a alespoň v některém
směru nejlepší. Být nejlepší vždy znamená být specialistou,
zaměřeným na některou oblast.
Tím naším hlavním směrem je pomáhat lidem vést zdravější
život. Proto vyrábíme a prodáváme produkty, které bez výjimky
tuto vizi naplňují. VITAR je s odstupem největším výrobcem
a prodejcem doplňků stravy v obchodních řetězcích v ČR a SR.
To už přeci něco znamená.

V případě firmy je velmi snadné sklouznout jiným směrem, než
je ten náš hlavní. Často dostáváme nabídky na rozvoj firmy
zcela novým směrem. A právě proto, že odmítáme ty z nich,
které nejsou v souladu s naší vizí, dokáže VITAR neustále růst.
V naší vizi naleznete to nejdůležitější, kudy chceme naše
působení zaměřit. Více než na nové aktivity se tak musíme
zaměřit na vylepšování toho dobrého, co dělá VITAR VITARem.
Není to totiž jen výroba a prodej: při tom všem shonu je vizí
VITARu rovněž spokojený zaměstnanec, který rád chodí
do práce. Naší vizí je také společenská odpovědnost, ekologie
a etické fungování. Není nám přeci lhostejné, co tady po nás
pro budoucí generace zůstane. V neposlední řadě je naší
každodenní povinností dodávat zákazníkům jen a pouze
výrobky v prvotřídní kvalitě.
Vidíte v naší vizi některou proklamovanou oblast, kterou
bychom mohli zlepšit? Nebo podle vás nenaplňujeme některou
oblast tak, jak bychom mohli nejlépe? Napište nám, prosím, své
postřehy. Jedině díky nim se můžeme zlepšovat. Zlepšování
je totiž jediný způsob, jak naše vybudované pozice udržet.

Vladimír Polášek

Generální ředitel VITAR, s.r.o.

Vize
VITAR

Vize VITAR

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

VITAR, tradiční česká rodinná ﬁrma založená roku 1990, je největším výrobcem
a dodavatelem doplňků stravy do obchodních řetězců
v České republice a na Slovensku.

Celosvětově nabízíme významným obchodním partnerům vývoj, výrobu pod naší, případně i jejich značkou,
pružnost, komplexní služby a termínovou spolehlivost.

Pro spokojenost všech zaměstnanců vytváříme pracovní prostředí, které podporuje jejich aktivitu, odbornost, výkonnost, tvořivost a loajalitu.
VITAR je společensky odpovědnou firmou, která jedná
vůči odběratelům, dodavatelům a ostatním partnerům
vždy na základě úcty, respektu a profesionální etiky.
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Obchodním řetězcům ve střední a východní Evropě
a lékárnám v České a Slovenské republice nabízíme
široký sortiment výrobků, marketingovou a obchodní
podporu, spolehlivost a kvalitu dodávek.

Kvalitu našich výrobků a procesů potvrzují certifikáty
BRC, IFS a HACCP. Produktivitu výroby zvyšujeme
automatizací, efektivním využitím strojních zařízení
a snižující se materiálovou náročností.

{

Naše produkty pod značkami Vitar, Energit®, Revital®,
MaxiVita, Capri-Sonne jednoduchým, pohodlným a ekonomickým způsobem přispívají k naplnění trendů
zdravého životního stylu, prevence nemocí a podpoře
zdraví.

25 let VITARu

Historie ﬁrmy VITAR, s.r.o.
2009
2008
•

Jsme jedničkou v prodeji doplňků stravy v retailu
(segment zahrnuje obchodní řetězce a drogérie).

2004
•

Uvádíme novou řadu přípravků určenou
pro obchodní řetězce pod názvem MaxiVita, zatím
v 5 druzích šumivých tablet a 7 druzích tablet
v nové formě balení – v blistru a krabičce.

1998
•

Zakládáme zahraniční pobočku – VITAR SLOVAKIA.
Společnost nyní sídlí ve Vrútkách.
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1995
•

Zakoupena administrativní budova
ve Zlíně – Loukách, která je sídlem firmy i dnes.

•

Uvedení Energitu na trh, zatím v 5 druzích.

1990
•

Založení firmy. Majiteli jsou Ing. Vladimír Polášek
a Jana Polášková.

•

Prvním výrobkem uvedeným na trh je šumivý
přípravek Revital Multi.

•

Stáváme se distributorem repelentních přípravků
Predator.

2005
•

Vedení firmy přebírá Vladimír Polášek jr.
jako výkonný ředitel.

2000
•

Vstup na trh obchodních řetězců. Jako první jsme
zalistovali naše doplňky do řetězce Globus.

1997
•

Plně automatizována výroba a balení tablet.
Na trh uvádíme řadu Revital v dózách.

1993
•

Zakoupen výrobní areál v Tišnově.

25 let VITARu

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

2010
Na základě licence německého partnera
zahajujeme výrobu a distribuci nápojů
Capri-Sonne.

•

Získáváme výhradní distribuci italské profesionální
sportovní výživy Enervit® pro ČR a SR, k tomuto
účelu zakládáme dceřinou společnost VITAR Sport.

2014
•

Na trh uvádíme novou retro sběratelskou edici
vitaminových tablet Energit®.

•

Inovace Energitu, jeho nový obal získává cenu
Obal roku 2010.

2013
•

Získáváme licenci na postavičky kultovního
animovaného seriálu Simpsonovi. V následujícím
roce představujeme první doplňky stravy
v designu The Simpsons.

2015
•

Pouštíme se do oblasti veterinárních nutričních
přípravků, kterým se věnuje nově založená dceřiná
firma VITAR Veterinae. Výrobky nesou značku
Nomaad.

•

Podepsáním licenční smlouvy přebíráme výrobu
a distribuci sladidel značky Irbis®.

•

Slavíme 25 let od založení VITARu.
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•

Repelenty Predator jsou nejprodávanějšími
repelenty v českých lékárnách.

{

2011

•

Sídlo společnosti VITAR, s.r.o. ve Zlíně

Naše hodnoty
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Naše hodnoty
Text: Jitka Pethö | Foto: archiv Jany Poláškové

V

ITAR byl v roce 1990 založen
jako rodinná firma. Od počátku
v něm figurují stále titíž majitelé, jen k zakladatelské dvojici
manželů Poláškových postupně přibyly
i jejich dospělé děti. VITAR si zakládá
na tom, že zůstává čistě rodinnou
firmou. Projevuje se to nejen „papírově“

ve výpisu z obchodního rejstříku,
ale hlavně v atmosféře na pracovišti
a přístupu jednotlivých zaměstnanců.
Důraz je kladen zejména na přátelské mezilidské vztahy,
konstruktivní atmosféru, s cílem, aby lidé chodili do práce rádi.
Jednou ze strážkyň těchto firemních hodnot je zakladatelka,
spolumajitelka, jednatelka a personální ředitelka VITARu
Jana Polášková. Jak to vidí právě ona?

Když se postupně firma rozrůstala,
bylo určitě potřeba se personalistice
věnovat důkladněji.
Nutnost pozice personalisty přišla
až po čtyřech letech s přibývajícím
počtem zaměstnanců. Personální oddělení, tak, jak funguje v naší firmě
nyní, jsem budovala opravdu od nuly.
A že to budu já, kdo jej povede, rozhodl
manžel.
Měla jste nějaký vzor, podle kterého jste
se řídila?
Nutno říct, že jsem neměla z dřívější doby
zkušenosti jako personalista. Sedmnáct let jsem pracovala jako chemikvýzkumník. Měla jsem tedy blízko k vitaminům, ale personalistika pro mě byla
novým oborem.
Úplně na začátku jsem využívala rad

Je těžké nastavit personální pravidla,
etický kodex nebo stanovit firemní
hodnoty? A hlavně, uvést je do praxe?
V každé firmě jsou pravidla nastavena
jinak, proto bylo náročné je stanovit
na míru VITARu. A trvalo to několik let.
Něco jiného je totiž pravidla nastavit
a mít je na papíře, něco jiného je uvést
je v život, aby se s nimi lidé ztotožnili,
aby věděli, že to patří ke kultuře firmy
a pochopili, co chceme. V současné době
již máme pravidla nastavena, ale stále
je co zlepšovat.

sféru nenapodobíte ve velkých firmách,
kde pracují tisíce zaměstnanců.
I my se rozrůstáme a tím, jak je firma
větší, je těžší si tuto atmosféru udržet.
Ale snažíme se o to a je to jedna
z hodnot, na které stavíme. A pořád
platí, má-li někdo nějaký problém nebo
starost, může za mnou přijít. Není to tak,
že o našich hodnotách a rodinném přístupu jenom mluvíme, opravdu se tím
řídíme. A pokud má někdo pocit, že tomu
tak není, že bychom něco mohli zlepšit,
ať se určitě ozve.

Tenkrát jsem k tomu dostala od manžela
zajímavý „úkol“. Řekl: „Já jsem ve firmě
ten tvrdý. Naopak ty se tady budeš
chovat jako máma. Všichni si za tebou
budou chodit jako za maminkou, ty
jim budeš radit, pomáhat, ukážeš jim,
že to s nimi myslíme dobře a že je máme
rádi.“ Takže jsem se ujala role mámy :).

Co je pro vás nejdůležitější při výběru
zaměstnanců? Na co kladete největší
důraz?
Za ty roky, co se věnuji personalistice,
už mám určité zkušenosti a čich na lidi.
Používáme i určité technologie, které
nám pomáhají s výběrem zaměstnanců.
Jedno z nejdůležitějších kritérií je produktivita. Aby se nově přijímaný zaměstnanec stal platným členem týmu,
musí být výkonný, prostě produktivní.
A musí být také loajální. To se dá ověřit.
Chceme budovat rodinnou firmu, kde
se budou zaměstnanci cítit dobře
a budou ochotně plnit pracovní úkoly.

Hezké. Pojem Otec zakladatel, ten
je známý, používaný a na pana Poláška
sedí. A vás tedy jmenoval „vitarovskou
maminkou“…
A lidé za mnou opravdu chodívali,
i se soukromými nebo zdravotními
problémy. Vždy jsem se snažila poradit
nebo pomoci. Takovou rodinnou atmo-

Velmi si ceníme loajálních pracovníků
a chceme je v rámci možností i motivovat
a odměňovat. Naše finanční možnosti
samozřejmě nejsou neomezené, ale
prostředky, které máme, se snažíme
vynakládat účelně. Vytváříme našim
zaměstnancům vhodné pracovní prostředí a firemní kulturu, aby jim u nás
bylo dobře.
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Zaměstnanců bylo asi osm, včetně
vrátných. Zprvu jsme dělali nábor společně s manželem. Když se ohlédnu
zpět, nebylo to vždy jednoduché, neměli jsme zkušenosti, takže se stávalo,
že jsme nevybrali právě toho správného
člověka. Ještě jsme neznali techniky,
jak se správně ptát. A tápali i jiní, kteří
začali podnikat ve stejné době jako my.
V tom roce 1990 nebyly žádné příručky
či literatura, museli jsme vybírat intuitivně.

personalistky z Barum Continental.
Ta mi také doporučila první literaturu.
Pak už jsem na sobě pracovala sama
studiem literatury, semináři u různých
vzdělávacích agentur, ale nejvíce mi
daly semináře a konzultace od firmy
Performia.

Aktuální zaměstnanecké benefity
1.

5 týdnů řádné dovolené

2. Pracovní oděvy a pomůcky podle
stanovených pravidel
3. Dotované stravování
4. Vzdělávání
5. Pravidelné zdravotní prohlídky
6. Dotovaná rekreace ve firemním
rekreačním zařízení na Seči
7.

Pravidelné společné firemní akce

8. Zvýhodněné cestovní pojištění
u České podnikatelské pojišťovny
bez nutnosti dostavit
se na pobočku pojišťovny
9. Zaměstnanecká sleva při nákupu
výrobků firmy v podnikové
prodejně ve vrátnici výrobního
závodu v Tišnově a na recepci
v sídle firmy VCT ve Zlíně

10. Vánoční kolekce obdrží před
každými Vánocemi děti
zaměstnanců mladší 15 let
11. Pozornosti při životních jubileích
zaměstnancům, kteří slaví
50. nebo 60. narozeniny
12. Věrnostní odměny při pracovních
výročích od deseti let setrvání
u firmy a pak vždy za dalších
pět let.
13. Zajištění bezplatného pitného
režimu pro pracovníky
na pracovištích ve výrobním
závodě v Tišnově a v sídle firmy
ve Zlíně.
14. Vánoční pozornost pro starobní
důchodce, jejichž poslední pracovní
poměr před odchodem do penze
byl ve VITARu.

Rozdělení zaměstnanců
VITAR, s.r.o. podle délky
trvání pracovního poměru
7%
10 %

41 %

13 %
29 %

20 let a více ................ 11 zaměstnanců
15–20 let ..................... 17 zaměstnanců
10–15 let ...................... 21 zaměstnanců
5–10 let ....................... 49 zaměstnanců
méně než 5 let ....... 68 zaměstnanců

{

Pojďme nejdříve úplně na začátek
Když jste firmu zakládali, bylo zaměstnanců jenom pár. Už tehdy jste byla
zodpovědná za jejich nábor, výběr,
motivaci?

Naše hodnoty

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

Slavné tváře v našich službách

Slavné tváře
v našich službách
Celebrity a reklama. Propojení výhodné pro
obě strany. Také produkty VITARu jsou čas
od času zaštítěny známou osobností z řad
herců, zpěváků nebo sportovců.
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Svou tvář propůjčily Energitu hned tři hvězdy devadesátých let. Ženy oslovovala zpěvačka a herečka Petra Černocká.
Energit® TIR proti únavě za volantem propagoval šestinásobný vítěz Rallye Dakar Karel Loprais. Ze sportovců jsme si vybrali
zlínského plavce Daniela Málka. Tento úspěšný český reprezentant byl mnohonásobným mistrem ČR, získal jednu zlatou, jednu
stříbrnou a šest bronzových medailí na mistrovství Evropy a účastnil se třech olympiád (desátý na OH v Atlantě, dvakrát páté
místo v Sydney).

Svátek džusů Libella a volba Šoumena 98 přilákala na pražské výstaviště
v Holešovicích Martina Dejdara, Jiřího Lábuse, Dana Hůlku, Báru Basikovou
a další umělce. Džusy značky Libella vyráběla Limova.

Pamatujete si oblíbenou moderátorku pořadů
pro teenagery Terezu Pergnerovou? Fotka z roku
1998 byla pořízena na promoakci Capri-Sonne.

Slavné tváře v našich službách

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

Karin Haydu odporúča Revital® Revitalon pre krásne a zdravé vlasy a nechty.

Svatba na bitevním poli

Probuďte
svoji krásu!

Babovřesky 3

doporučuje Revitalon® pro:

» krásné a zdravé vlasy
» pevné a lesklé nehty
» svěží a mladistvou pokožku
aminokyseliny | přírodní extrakty | vitaminy | minerály
PODÍVEJTE SE NA:

WWW.REVITALON.CZ
W

Vyvinuto ve spolupráci s prestižní vlasovou klinikou GHO Clinic Praha.
www.ghoclinicpraha.cz

DÁREK – KVALITNÍ SKLENĚNÝ PILNÍK

Dlouhodobá byla spolupráce s herečkou Jitkou Čvančarovou. V letech
2008–2010 byla tváří Revitalonu.

Vitamínové kapsule
pre zdravý rast vlasov
a pevné nechty

DARČEK – sklenený pilník

Babovřesky 3

Vitamínové kapsule Revital® Revitalon obsahujú prírodné bylinné extrakty, ktoré šetrne
pomáhajú vnútornej výžive vlasov a nechtov a majú priaznivý vplyv na stav pokožky.
Pôsobia zvnútra a dlhodobo. Účinne fungujú proti vypadávaniu vlasov, ich šediveniu
a štiepeniu. Udržujú nechty zdravé a pevné a zabraňujú ich lámavosti.
Žiadajte vo vašej lekárni. Výživový doplnok.

www.revitalon.sk | www.vitar.sk

Vyvinuté v spolupráci s prestížnou
vlasovou klinikou GHO Clinic Praha.
www.ghoclinicpraha.cz

Na Slovensku jsme spolupracovali
s herečkou Karin Haydu.

Naše výrobky se objevily i ve filmech po boku
hereckých hvězd jako jsou Bolek Polívka, Zlata
Adamovská, Marek Vašut, Veronika Žilková nebo
Josef Somr. V roce 2007 jsme podpořili natáčení
filmu režiséra Dušana Kleina Svatba na bitevním poli. V roce 2015 měla premiéru komedie
Babovřesky 3.

Capri-Sonne bylo partnerem turné "Capri-Sonne tour" legendárního Luneticu v roce 1999.
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Jitka Čvančarová

{

VITAMINOVÉ KAPSLE PRO ZDRAVÝ
RŮST VLASŮ A PEVNÉ NEHTY

Doplněk stravy. Žádejte ve vaší lékárně. www.vitar.cz

Užite si
svoju krásu!

Rozhovor
Panenka Lucky, kterou Tereza Pokorná ušila pro projekt UNICEF
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TEREZA POKORNÁ

Princezna našeho dětství
Když si správně přejete, tak se vám přání
splní. A když si říkáte, že všechno dobře
dopadne, tak to tak bude. Tím se řídí
baletka, herečka, autorka, moderátorka,
koučka, galeristka Tereza Pokorná (55).
Optimistka, která „má skleničku vždy
z půlky plnou“. Nechte se inspirovat.

Text: Jitka Pethö | Foto: Dagmar Hájková a archiv Terezy Pokorné

K

dyž jsem se na náš rozhovor připravovala a pročítala
si články o vás, narazila jsem
na různé formy vašeho jména.
Pokorná-Herzová, Herz Pokorná
nebo jenom Pokorná. Tak jak je to
správně?

jak si správně přát, aby se naše přání
vyplnila.
Kniha Zákon rezonance mě od prvních
stránek fascinovala. Po jejím přečtení
jsem zjistila, že Pierra vlastně znám,
že je slavný herec, žijící v Mnichově jako
kdysi já. Chtěla jsem se s ním potkat
osobně. A protože zrovna pořádal
kurz pro kouče, rozjela jsem se za ním.
Původně jsem plánovala udělat pouze
první část kurzu, jen tak ze zvědavosti.
Ale spřátelili jsme se a já zůstala celý
rok a čtvrt. Na konci mi pak řekl:
„Jsi teď součástí mého týmu, měla bys
pomáhat lidem a věnovat se koučingu.“
Odpověděla jsem mu, že pomáhat určitě
budu, pokud mě někdo požádá, ale kouč,
myslím, skutečně nejsem. Smál se a řekl:
„Ale já jsem jiného názoru a tak si to
přeji.“

T

akže to je genetické… A nás
jako výrobce doplňků stravy
zajímalo, jestli pro udržení
kondice užíváte nějaké doplňky
stravy :-)
To pravidelně neužívám. Doplňky stravy
beru jako pomoc, když se mi něco v těle
rozhodí. Po porodu jsem jedla hodně
hořčíku a železa. A mám samozřejmě
fáze, třeba v zimě, kdy si vezmu vitaminy.
Mně totiž nechutná ovoce. Nenutím
se k tomu ho jíst, a tak si občas vezmu
náhradu. Myslím, že nejdůležitější je, jak
se člověk cítí. Velikou roli hraje životní
postoj a vnitřní pohoda.

... jaký je člověk uvnitř, to se odráží
i navenek.
Ideální je vnímat své tělo, poslouchat
ho. Když máte na něco chuť, dát si to
a zbytečně se netrápit.

M

oderujete Noční Mikrofórum
v Českém rozhlase. Je to
opravdu noční program,
nedělá vám tento pozdní čas
problémy?
Naopak, dělá mi problém usnout, protože jsem z toho nabuzená, plná energie.
Pro mě je to ohromná radost. Díky těm
večerům jsem si uvědomila, jak úžasné
lidi mám kolem sebe, protože za celou
tu dobu, co Mikrofórum dělám, to byli
většinou přátelé, koho jsem do studia
pozvala.

S Michalem Nesvadbou jako Čapulka
v Pohádce z šafránové louky

H

osty do Nočního Mikrofóra
si vybíráte sama?

Ano, sama. Jsou to lidé, kterých
si vážím, kteří jsou na stejné vlně jako já.
A vždy se snažím představit je trochu
jinak, než jak je posluchači znají z jiných
médií, protože se většinou jedná o lidi
známé. Snažím se v rozhovorech s nimi
jít do hloubky a oni mě tam také většinou pustí. Dělám to s obdivem
a úctou k životnímu osudu každého
z nich. Jenom jednou se mi stalo, že můj
host byl na jiné vlně a vzniklo docela
peklo. Přitom například knihy té dámy
se mi líbily. Nečekala jsem u ní takovou
zlobu a naštvání, jaké se v určitých
okamžicích objevilo. Ale tak to je, když
se potkají dvě zcela rozdílné energie.
Zákon rezonance dokonale funguje. Když
jste se sebou nespokojení, něco vás zlobí
nebo jste smutní, přitahujete si do života
nespokojenost a naštvané, zlostné lidi.
Potkáte-li opak, vznikne konflikt, protože
pozitivním a negativním energiím spolu
není dobře. Cítíte se špatně a mnohdy
ani doopravdy nevíte proč.

Z

Občas se tomu tedy, chtě nechtě, věnuji
a musím přiznat, že je to krásný pocit,
když se mi podaří někomu opravdu
pomoci, nasměrovat ho tak, že se mu věci,
které si z celého srdce přeje, splní. Říkám
„z celého srdce“, protože naše „hlavička“
si často přeje něco, co se později ukáže
jako pěkná blbina.
Víte, jak zní nejstarší čínská kletba?
Ať se ti podaří všechno, co si přeješ…

K

oučku děláte jen pro přátele
a blízké?

Ano, přicházejí přátelé a přátelé
přátel. Zatím jsem nedošla tak daleko,
že bych měla pocit, že bych se tím měla
třeba živit.

L

idé si vás pamatují hlavně
z pohádek a z filmu Lásky
mezi kapkami deště.

A chovají se ke mně stále moc hezky.
Já jsem se několikrát ptala, jak je to
možné, přece jen jsem už dlouhou dobu
nehrála. Odpověď, kterou jsem dostala,
byla většinou stejná: „Vy jste moje dětství.
Vidím vás v televizi a hned si představím
i svoji babičku, jak mi k pohádce nese
kakao a koláč.“

ákon rezonance?

Německý spisovatel Pierre Franckh
o tom napsal stejnojmennou
knihu, ve které na příkladech vědeckých výzkumů probíhajících v různých
částech světa ukazuje, jak vlastně my
lidé fungujeme. Podle jakého principu
přitahujeme do svého života určité lidi
a situace. Knih tohoto druhu je spousta,
mě ale oslovil právě Pierre. U nás jsou
populární hlavně jeho knihy o tom,

Ve své nejznámější roli – Pája v Láskách mezi
kapkami deště, s Lukášem Vaculíkem
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V

těch článcích o vás často
píší: skvěle vypadá, vypadá
mladistvě, a s tím musím
naprosto souhlasit. Takže poraďte,
jak na to?

{

Dříve to bylo Herz Pokorná. Teď, od svatby
dcery Annelie, jsem se opět vrátila
k Pokorné.

To jste neviděla moji maminku. Babička
pouštěla v 86 letech starší lidi v tramvaji
sednout. Když pak odcházela, bylo
jí 98 a neměla skoro žádné vrásky
ve tváři. Já jich, na rozdíl od ní, přece jen
pár mám...

Rozhovor

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

Rozhovor

J

e pravda, že v novějších filmech
jsem vás teď neviděla. Hraní jste
už opustila?

Spíš hraní opustilo mě. Jsem ve věku, kdy role
vlastně moc nejsou. Nehrála jsem od té doby, kdy
jsem opustila Divadlo Na Fidlovačce. Ale kdyby
přišlo něco pěkného, tak bych asi hrála. Ale nic
takového jsem teď neviděla. To neznamená,
že bych nedostávala nabídky.

P

okud nemusíte hrát za každou cenu,
tak si můžete vybírat. To musí být
fajn, vybírat si, co budete dělat.
To by se mi taky líbilo :-)
Tak si to přejte. A také pro to všechno udělejte :-).

V

lastníte galerii. Koho vystavujete?

Přátele a lidi, kteří mě zajímají, kterým
chci pomoci. Je to v jednom sklepení,
kde je krásná energie a tak vznikají i moc pěkná
setkání.

V

šechny ty vaše aktivity jsou do uměleckého směru – balet, herectví,
moderování. Patří k tomu i malování
nebo sochaření, máte tyto výtvarné sklony?
Když máte tu galerii…
Já ne. Můj tatínek byl grafik, ale mě to minulo.
V dětství jsem si říkala, že kdyby to neklaplo
s baletem, tak bych chtěla dělat šperky. Manuálně
zdatná docela jsem, upletla jsem spousty svetrů
i rukavic, šila si šaty a teď zase „peču“ kamarádům
začarované svíčky, ale malovat neumím. Fascinuje
mě August Rodin, miluju jeho sochy, tak bych byla
ráda „Rodinka“. Ale to až někdy v příštím životě.
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Ve své nejznámější roli – Pája v Láskách mezi kapkami deště

ak si mám představit
začarované svíčky?

myšlenkou na toho, koho obdarováváme a to je krásné.

Různobarevné svíčky, ve kterých jsou kameny, vůně a přáníčka.
Lidé s nimi mají hezké zážitky.
Když jsem s tím začala, měla jedna
kamarádka narozeniny. Dala jsem
jí do svíčky krásné náušnice a řekla,
že opravdový dárek je uvnitř. Rok
nepřišla žádná reakce. Pak přešel
další rok, a nic. Až po dvou letech
mi nadšeně volala: „Proč jsi mi to
neřekla, nádherné náušnice!“ A já:
„Vždyť jsem ti říkala, že ta svíčka
je jen obal.“

ak že za se u mě l e ck á
činnost. Děláte i něco
„neuměleckého“? Sportu-

P

ěkný dárek. A potěší
dvakrát, i když tedy
někdy až po letech…

Já mám ráda dárky a ty vyrobené
speciálně. Naučila jsem to i svou
dceru, takže při oslavách jsou u nás
vždy některé dárky vlastnoručně
vyrobené. Je v nich čas strávený

T

jete?

Lyžuji, troufla bych si říct, že lyžovat
umím docela dobře. Tedy na sjezdovkách, běžky mě nudí.
Když jsem tančila v divadle, byla
to obrovská dřina a já jsem si pak
dlouho myslela, že mám odcvičeno
na celý život. Nedávno se u nás
v domě spravoval výtah, já jsem
musela do šestého patra pěšky
a už ve druhém jsem dýchala jako
sentinel. Tenkrát jsem pochopila,
jak moc jsem se mýlila a že musím
něco dělat.

Z baletních časů

Jachta by mi taky seděla :-) Ale jedna má
kamarádka má chaloupku v Bavorském
lese, druhá v Krkonoších. U nich jsem
trávila část letošního léta procházkami.
Začalo mě bavit chodit sama po kopcích,
srovnat si hlavu, snít a nebo jen tak
si dýchat a nic víc. To je novinka, co mě
potkala teď v pětapadesáti.

Takhle funguji s detektivkami. Povídky
nebo fejetony čtu průběžně tu a tam,
stejně jako knihy naučné.

B

ýt sama se sebou, srovnat
si myšlenky…

Spousta lidí se bojí být sama,
neví, co se sebou. Já samotu cítím jako
úplné naplnění.

O

n o j e „ s á m “ a „ s á m “.
Vy bydlíte s celou rodinou
v jednom činžáku, takže
sama nikdy nejste.

Ano, já nevím, co je opravdová samota,
osamění. Můj život je velmi naplněný.
Nestíhám ani číst všechny ty knihy,
po kterých toužím.

A

co máte rozečtené?

Teď jednoho Rotha, pak drsnou
německou kriminálku a dopisy
Cézanna. Miluji jeho obrazy a teď si čtu
jeho myšlenky. Moc mě zajímá kniha Bod
obratu Gregga Bradena, která také leží
na mém nočním stolku.

Tereza Pokorná
•

sólistka baletu Laterny Magiky
(1981–1987)

•

filmová, televizní a divadelní herečka

•

choreografka, asistentka režie,
pomocná režisérka

•

moderátorka (Noční Mikrofórum),
autorka časopisu StyleNew.cz,
kde píše recenze a články do rubriky
Srdeční záležitost Terezy Pokorné

•

majitelka Galerie AzeReT
na pražských Vinohradech

•

v letech 1987–1999 pobývala
v Mnichově

•

s bývalým manželem, režisérem
Jurajem Herzem, má dceru Annelie,
která se zabývá gastronomií

T

u německou krimi čtete v originále?

Ano. Zdá se mi, že překlady
z angličtiny do němčiny jsou lepší. Naši
překladatelé prominou. Dívám se i na
německé zprávy, bývají mezi nimi totiž
i nějaké pozitivní informace. Němčina
je jazyk, ve kterém jsem léta žila, tak
se stal mou součástí.

J

ak dlouho jste vlastně bydleli
v Německu? A máte tam ještě
nějaké aktivity?

Byli jsme tam dvanáct let. Mám tam
přátele, narodila se tam má dcera,
částečně se cítí jako Bavoračka. Od roku
1999 žijeme v Čechách, ale pracovali
jsme pro německé filmové produkce.
A navštěvuji tam kamarády.

M

áte oblíbené země nebo
místa, kam se ráda vracíte
nebo kam byste chtěla?

Já bych chtěla mít malou mansardu
v Paříži, a „garáž“ na Ibize. Ibiza je nádherná, má spoustu zátok, kde je pouze
písečná pláž, průzračné „karibské“ moře

a většinu dne nepotkáte žádné lidi.
Jezdí tam hodně spisovatelů, malířů,
překladatelů, hipísáků,… Pro mě je to snový
ostrov.
A je ještě jedno místo, kde to miluji
a kde mám svůj vlastní pokoj. Austrálie.
V Sydney bydlí můj bratr Tomáš.
Odešel v osmašedesátém roce, mě bylo
tenkrát osm let, jemu osmnáct. Dnes
je uznávaným filmovým střihačem. Jeho
žena má dvě baletní školy, sama byla
tanečnicí v sydneyském baletu. Synovec
má vlastní taneční skupinu, je skvělým
choreografem a tanečníkem. Takže bratr,
ač na druhém konci světa, má vlastně
stejnou cestu životem, podobný osud
jako já.

C

elé naše povídání je takové
optimisticky naladěné. Líbí
se mi váš pozitivní pohled
na svět. Doufám, že se to podaří
přenést i na čtenáře.
Já mám tu skleničku vždycky z půlky
plnou. Spousta lidí se za něčím honí.
Já jsem měla v životě ohromné štěstí
a dar, že mi přicházela spousta věcí
prakticky sama. Asi jsem v minulém
životě byla hodná... Nemám potřebu
se za něčím honit.
Ono je to tak, že když někdo něco moc
chce, tak se to většinou nepovede.
A když něco chce, něco pro to udělá,
ale není na tom závislý, nelpí na tom,
tak se to povede vždycky.
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T

ak já čtu vždy jenom jednu
knížku, protože jsem zvědavá,
jak to skončí. Knížka mě
pohltí, čtu pořád, dokud nedočtu.

{

A

le ve ﬁtku čas netrávíte, že?
Mně by to k vám ani moc
nesedělo. Spíš procházky
v přírodě nebo třeba jachta? :-)

Rozhovor

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

Prezidentská návštěva ve VITARu

Prezidentská
návštěva ve VITARu
Text: Jitka Pethö | Foto: Jiří Zápalka
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Jen tři zlínské firmy byly zařazeny do programu návštěvy prezidenta ČR
Miloše Zemana ve Zlínském kraji. Ano, jednou z nich byl VITAR. Prezident se sešel
nejdříve s top managementem firmy, poté v diskusi odpovídal zaměstnancům
na jejich otázky. Darem od nás dostal nejen vitaminový balíček, ale i speciální
prezidentskou edici Energitu.
Prezident Miloš Zeman přijel na třídenní návštěvu Zlínského
kraje ve dnech 22.–24. září 2014. Na programu měl setkání
s představiteli kraje, univerzity, státních institucí, firem i občanů.
Mezi nimi jen tři firmy ze Zlína, z nichž jednou byla právě naše
společnost VITAR! Prezidenta po dobu návštěvy doprovázel
i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
„To je samozřejmě pro nás velká čest a považujeme zařazení
VITARu mezi tyto tři firmy za významné ocenění práce celé
naší společnosti. Návštěva pana prezidenta v naší firmě
je pro mne osobně velkou ctí a nepochybně to tak cítí i ostatní
naši kolegové. Je to pro nás také potvrzením toho, že pracovní
nasazení celého našeho týmu a snaha vytrvale pečovat o dobré
jméno VITARu jsou takto vnímány i hlavou státu.“ vyzdvihl
význam události Vladimír Polášek, prezident VITARu.
„Pochopitelně jsme měli před návštěvou poněkud trému, vždyť
naši firmu nenavštěvují nejvyšší představitelé naší země ba ani
nejvyšší představitelé Zlínského kraje každý den. Nutno říci,
že pan prezident nám naše počáteční rozpaky rychle rozptýlil
svým přátelským přístupem i nenucenou konverzací. Musím
doplnit, že takovýto přístup našeho nejvyššího státního

představitele mne osobně, ale jistě i ostatní spolupracovníky,
velmi příjemně překvapil,“ popsal atmosféru setkání Vladimír
Polášek.
„Už ve výtahu pan prezident poznamenal, že si vybral
k návštěvě firmy, které lze považovat za rodinné, české a také
takové, které nehořekují nad obtížnou hospodářskou situací
a i přes tuto situaci jdou stále dopředu,“ přiblížil ještě
Vladimír Polášek.

Vrcholná návštěva
Prezident Miloš Zeman přijel do VITARu v doprovodu hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Uvítal je prezident společnosti
VITAR Vladimír Polášek a společně se vydali na setkání
s majiteli a top managementem společnosti. Zde si prezident
Zeman vyslechl krátkou prezentaci o VITARu. Poté se zajímal
o míru fluktuace ve firmě, kterou porovnal s celorepublikovým
průměrem. Ocenil, že je fluktuace ve VITARu poměrně nízká,
což podle jeho názoru svědčí o tom, že lidé zde pracují nejen
pro peníze, ale jsou firmě loajální a pracují zde dlouhodobě.

Prezidentský Energit®

jsme byli velmi překvapeni pozitivní náladou, kterou okolo
sebe přímo rozséval. Velmi milé pro nás bylo zjištění, kolik
toho o nás pan prezident věděl! Byl dobře informován o tom,
co vyrábíme, jaká je naše vize a jaké jsou naše hodnoty. Kéž
by toho o nás tolik věděli všichni naši zaměstnanci :-)“ zhodnotil
dojem z návštěvy hlavy státu generální ředitel VITARu
Vladimír Polášek jr.

V závěru od nás obdržel dar, jak jinak, než vitaminový. Kromě
klasických vitaminů z našeho sortimentu jsme pro pana
prezidenta připravili i speciální limitovanou prezidentskou
edici nového Energitu. Na etiketě byla vyobrazena jeho dcera
Kateřina. Miloš Zeman hned Energit® vyzkoušel. Přestože byl

Přesně vyměřený a rozplánovaný program nedovolil setkání
prodloužit, byť se vedlo v opravdu příjemné atmosféře.
„Pan prezident Zeman je známý jako vynikající řečník. Přesto
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upozorněn, že se má tabletka rozpouštět v ústech, polkl
ji a zapil s odůvodněním, že není čas. Neodpustil si ani vtipkování.
„Odsud jedu na univerzitu. Tak jestli tam budu rozjařený,
tak je to jen kvůli Energitu,“ předvídal účinky našeho přípravku.

{

Druhou část návštěvy věnoval prezident diskusi se zaměstnanci
firmy. Hned na úvod zopakoval, proč si z celé řady firem ve Zlíně
vybral právě VITAR. „V době, kdy byla krize, jste nepropustili ani
jednoho zaměstnance. Mám rád firmy, které nefňukají,“ vysvětlil
prezident a dodal ještě další důvody: společně s majiteli VITARu
je i on milovníkem veteránů. A líbí se mu naše produkty, které
podle jeho slov „mužům vrací sílu a ženám krásu“.

Prezidentská návštěva ve VTARu
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Doplňky stravy. Proč je potřebujeme?

Doplňky stravy.
Proč je potřebujeme?
Text: Jana Pszczolková | Foto: archiv firmy

V současné době se stále více řeší otázky zdravé výživy, zdravého životního stylu
a užívání různých doplňků stravy. Zdravý životní styl není jen otázkou zdravého
vyváženého stravování. Mezi další důležité faktory patří dodržování pitného
režimu, pohybová aktivita a psychická rovnováha související s problematikou
a zvládnutím stresu.
Zdravá vyvážená strava musí obsahovat vyvážený poměr
základních živin (sacharidy, bílkoviny, tuky), vlákninu, vitaminy, minerální a jiné aktivní látky. Jsme však schopni zajistit
stravováním potřebný příjem vitaminů, minerálních látek
a ostatních aktivních látek v takovém množství jaké náš
organizmus potřebuje pro správné fungování?
Jednou ze základních složek zdravého jídelníčku je ovoce
a zelenina. Ty jsou především zdrojem vlákniny, vitaminů,
minerálních a stopových látek. Málokdo z nás je však zařazuje
do jídelníčku v dostatečném množství. Další otázkou je, zda
v ovoci a zelenině je právě dostatek aktivních složek, vzhledem
k tomu jakým způsobem se pěstují, v jakých podmínkách
rostou a zda jsou sklízeny v jejich přirozené době sklizně.

zdroje vápníku patří mléčné výrobky – mléko, jogurty, zakysané
mléčné produkty. Bohužel je do naší stravy nezařazujeme
v dostatečném množství a řada lidí má alergii na kravské
mléko nebo laktózovou intoleranci.

Profil autorky

Jana Pszczolková

Když ovoce nestačí
Pro zajištění dostatečného množství vitaminů a minerálních
látek je proto vhodné používat multivitaminové a multiminerálové doplňky.
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Doplňky stravy jsou podle zákona potraviny, jejichž účelem
je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovanými
zdroji vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek
s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených
v potravině samostatně nebo v kombinaci, určené k přímé
spotřebě v malých odměřených množstvích.
Mezi jedny z nejvýznamnějších doplňků stravy patří doplňky
obsahující antioxidační látky, například vitamin A, vitamin C,
vitamin E, selen a zinek.

Co nám chybí nejvíce
V poslední době vycházejí různé studie, dokládající nedostatek
v příjmu minerálních látek, jako jsou hořčík a vápník. Hořčík,
nazývaný také „protistresový minerál“, je důležitý pro
činnost nervové soustavy a pro psychickou činnost. Jeho
nedostatek se může projevovat např. únavou, nespavostí,
pomalým hojením zlomenin, objevují se svalové křeče, atd.
Mezi nejbohatší zdroje hořčíku ve stravě patří např. banány,
lískové oříšky, listová zelenina, celozrnné pečivo, pohanka
a sójové boby.
Dostatečné množství hořčíku je potřeba i pro dobrou
vstřebatelnost vápníku. Společně jsou tyto látky důležité
pro růst kostí a zubů. Mezi nejbohatší a nejlépe vstřebatelné

•

vystudovala Univerzitu Pardubice (tehdy Vysoká škola
chemicko-technologická)

•

ve VITARu pracuje na vývoji výrobků od roku 1996, aktuálně
na pozici ředitelky pro vývoj a legislativu.

•

autorka nebo spoluautorka většiny firemních receptur, dohlíží
na kontrolu výběru surovin používaných do výroby, dodržování
požadavků na výrobu, a kvalitu hotových výrobků

•

certifikovaná výživová poradkyně

•

absolventka kurzů pro jištění kvality výrobků a celé výroby
– systémy potravinových standardů BRC, IFS, HACCP

•

formou samostudia si neustále doplňuje znalosti o účincích
látek na lidský organizmus

Další významnou složkou, která není dostatečně zastoupena
v našem jídelníčku, jsou ryby. Měly by být konzumovány
2–3 x týdně. Rybí olej totiž obsahuje významné látky, omega
3 kyseliny – DHA a EPA, které patří mezi esenciální. Jsou tedy
pro naše tělo nezbytné, ale neumíme si je vytvořit a musíme
je organizmu dodávat. Omega 3 kyseliny jsou velmi důležité
pro správnou činnost mozku, zraku a srdce.
Mezi vitaminy, které je v poslední době nutno suplementovat,
patří i vitamin D, tzv. sluneční vitamin. Důvodem je snížení

doby pobytu v přírodě a na slunci vůbec. Přitom vitamin D
je důležitý pro vstřebávání vápníku, pevné kosti a zuby
i pro činnost svalů a celkovou imunitu.

Volání přírody
Velmi zajímavými z hlediska účinků na lidský organizmus jsou
doplňky stravy založené na přírodních rostlinných extraktech.
Rostlinné extrakty obsahují aktivní složky, které mají pozitivní
vliv na náš organizmus. Například extrakty ze šípku a aceroly
obsahují velké množství vitaminu C, extrakt ze zeleného čaje
obsahuje antioxidanty, ostropestřec mariánský díky obsahu
silymarinu má příznivý vliv na trávení a činnost jater a používá
se při pročišťování organizmu.

ovlivňující pozornost u dětí. V případě ochucených tablet
je vždy je lepší zvolit výrobek obsahující přírodní aromata
a barviva.
Při výběru vhodného doplňku stravy doporučuji volit výrobky
od renomovaných výrobců s dlouholetou zkušeností,
kteří dodržují při svém vývoji a výrobě spolehlivé a přísné
požadavky na kontrolu kvality. V případě užívání léků
je vhodné konzultovat užívání doplňku stravy se svým
lékařem.

Doplňky stravy. Proč je potřebujeme?
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Další významnou látkou z hlediska účinků na náš organizmus
je sladkovodní řasa Chlorella, která je jedním z nejbohatších
zdrojů chlorofylu, vitaminů, minerálních látek, esenciálních
aminokyselin, nenasycených kyselin a karotenoidů. Chlorella
pomáhá odstranit z organizmu škodlivé látky a tím příznivě
ovlivňuje funkci jater. Napomáhá posilovat obranyschopnost
organizmu, pozitivně působí na trávicí ústrojí.
Ve většině našich výrobků jsou jako aktivní složky použity
právě rostlinné extrakty. Proč? Samotné rostliny či jejich
plody používali již naši předkové k léčbě nebo zmírnění
potíží. Rostliny jsou součástí našeho světa, důkazem
účinnosti některých je jejich tradiční a dlouhodobé užívání,
jsou používány i ve farmakologickém průmyslu. Krásným
příkladem je Ginkgo Biloba nebo Aloe Vera.

Správná volba

{

Dále je důležité číst i celkové složení, zda výrobek neobsahuje
alergenní látky, látky geneticky modifikované nebo látky
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Užívání vhodných doplňků stravy je součástí komplexní péče
o naše vlastní zdraví. Jejich výběr a potřebné množství závisí
na našem současném životním stylu. U každého výrobku
doporučuji seznámit se s jeho složením aktivních složek,
kvůli kterým daný výrobek kupujeme, aby byl jejich obsah
dostatečný, aby se nejednalo o takzvané prázdné tablety
nebo kapsle.

Historie produktové řady Energit®

Historie produktové
řady Energit®
Text: Ondřej Janů | Foto: archiv firmy
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Energit®. Ano, jsou to ty vitaminy v plechové krabičce. Jsou to ty, co mají na benzínce…
ale také v super a hypermarketech, drogeriích a lékárnách. Dnes již tradiční
a legendární značka multivitaminových tablet Energit® je jednoznačně nejznámějším produktem společnosti VITAR. Tato stálice v sortimentu firmy za svého dlouhého
života prošla již mnoha přeměnami a vylepšeními. Stále je ale Energit® něčím,
co nás bude vždy odlišovat a činit náš sortiment výjimečným. Tento produkt nás
navíc zásobuje energií již 20 let!
Historie Energitu se datuje do roku 1995, kdy byl
po intenzivním vývoji příchutí a receptur uveden na trh.
Představen byl v šesti druzích a ihned se stal úspěšnou
novinkou. Mezi první druhy patřil M pomeranč, C citron,
C malina, Mineral ananas, Protector zelené jablko a Protector
černý rybíz. V následujícím roce byly tyto příchuti rozšířeny
o višňový a citronový TIR a v průběhu roku 1997 přibyl i KIDZ
pro děti a Mint.

Důkazem velkého úspěchu a především skvělé volby těchto
příchutí je i fakt, že při znovuuvedení „osvěžené“ značky
na jaře roku 2010 zůstaly druhy pomeranč, citron, ananas,
zelené jablko, višňový TIR a dětský KIDZ zachovány a pokračovaly tak dále v úspěšné řadě příchutí.
Dalším argumentem úspěšnosti řady je i fakt, že Energit® získal dvě ocenění odborné veřejnosti – u příležitosti konání
mezinárodního veletrhu Salima byl v Brně v roce 1996 oceněn

Aby výrobek svým zákazníkům nezevšedněl, prošel v průběhu
let mnoha změnami. Konkrétně v letech 1998, 2001, 2004,
2006, 2010 a naposledy v roce 2014. Po celou dobu však kladl
důraz na zobrazení ovoce na svém obalu, protože chuť byla
vždy to, podle čeho zákazníci vybírali.
Největší revolucí prošel Energit® po svých 15 letech existence.
V roce 2010 získává zcela nový kabát. Změnila se krabička,
kterou měl od počátku, místo etikety je potisk a ražba.
Krabička byla lesklá a elegantně zaoblená. Tablety změnily svůj tvar a receptury obsahují pouze přírodní barviva
a aromata. Tradiční balení 50 tablet bylo rozšířeno
o 30 tabletové varianty. Energit® dokonce získává svého
maskota – lemura jménem Tigrene.
S odstupem času si dovolím říct, že Energit® celou dobu těží
především ze svého celkového konceptu. Nic podobného
na českém trhu prostě nebylo. Vitaminový zdravý bonbon
v unikátním obalu. Ano, především obal dělal
a stále dělá z Energitu něco velice žádaného. Krabička vždy tvořila přidanou
hodnotu tohoto výrobku. Používala
se jako KPZtka – neodmyslitelná
součást výbavy téměř každého
turisty, skauta či zálesáka. Kuřáci
v ní uskladňují tabák nebo filtry,
švadlenky například jehly nebo
knoflíky a dokonce je z ní možné
vyrobit i kapesní zesilovač, což
ocení hlavně amatérští bastlíři.

Tradiční značka
vitaminových tablet
se skvělou ovocnou chutí

Poslední zásadní inovací prošel Energit® v roce 2014. Změna
se dotkla jak obalů, tak i nového složení. V listopadu roku
2014 přišla na světlo světa zcela nová sběratelská retro edice.
Tradiční a legendární značka se vrátila do svého původního
tvaru krabičky, ale v novém moderním retro designu. Byla
vyvinuta zcela nová receptura se skvělou ovocnou chutí, tablety neobsahují cukr a jsou vhodné i pro diabetiky. Tablety obsahují pouze přírodní aromata a žádné chemické konzervanty.
Nový Energit® přináší novou energii, nové zážitky a nové
možnosti. Dobíjí energii okamžitě a bez kompromisu a nyní
navíc probudí sběratelské vášně řidičů, cestovatelů i mladých
objevitelů. Představuje se ve třech sběratelských kolekcích
právě pro ně.

Jste unavení za volantem?
Znovu nastartovat pomůže nový Energit®! I když neřídíte
zrovna Porsche, můžete ho mít ve své sbírce spolu s dalšími
krasavci ze světa aut. Nová kolekce oblíbeného Energitu přináší
novou energii i nové zážitky nejen řidičům. Energit® Pro řidiče,
obohacený o extrakt z guarany a vitamin C, odstraní únavu
za volantem a zvýší pozornost. Dokáže zasáhnout v pravou
chvíli, kdy potřebuje jet dál.

Toužíte objevovat nová místa?
Nové možnosti a nové zážitky vám přináší nový Energit®. Nyní
také ve speciální kolekci s dominantami světových metropolí.
Nový Energit® je ve 4 variantách: VISION na oči, MINERÁL,
MULTIVITAMIN nebo IMUNITA,
tedy každému podle
chuti.
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Vždy něco nového

Nová retro edice

{

Zlatou Salimou. V roce
2010 získává cenu Obal
roku 2010. Obal roku
je prestižní česká soutěž,
kterou pořádá Obalový
institut SYBA. Cenu
obal roku získal v kategorii Spotřebitelské
obaly. Rozhodla o tom
odborná porota sestavená
z renomovaných odborníků v oblasti
polygrafie, obalových materiálů, zkušebnictví a logistiky.
Cílem soutěže je zviditelnit inovativní obaly či technologie balení
v šesti různých kategoriích.

Historie produktové řady Energit®
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Historie produktové řady Energit®

Energit®
podpořil projekt
Japonsko
Škodovkou
Text: Ondřej Janů | Foto: Aleš Cahlík, Jakub Pejchal

Měsíc a půl strávený ve stodvacítce,
8 států, 24 měst a celkem zhruba
14 000 kilometrů. Takto lze pár slovy
shrnout „výlet“ dvojice odvážných
skautů Aleše Cahlíka (23 let) a Jakuba
Pejchala (26 let). Tato dvoučlenná
posádka se 14. června vydala třicet let
starou Škodou 120L směr Japonsko.
Cílem jejich dlouho plánované cesty
bylo 23. Světové skautské jamboree,
které se tento rok konalo na ostrově
Honšú. Cestovali celkem 53 dní, několikrát si svépomocí opravovali auto,
bojovali s byrokracií, ale nakonec
úspěšně dorazili do svého cíle!
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O chystaném projektu jsme se náhodou dozvěděli
až při vrcholení jeho příprav, nicméně se nám natolik
jejich myšlenka zalíbila, že jsme ihned navázali spolupráci.
Rozhodli jsme se pod hlavičkou značky Energit® finančně
a materiálně tento projekt podpořit. Na cestu jsme jim

ENERGIE A VITAMINY
PRO CELOU RODINU
Energit® KIDZ
pro malé znalce dinosaurů
MIX 9 nejdůležitějších vitaminů, které odpovídají
potřebám dětského organizmu ve 3 příchutích:
jahoda, meruňka a borůvka. Nyní v jedinečné hravé
kolekci, která probudí fantazii dětí i dospělých. Zavede
je do říše dinosaurů a navíc nabízí lákavý výlet do světa
největších a nejzajímavějších ještěrů.

Energit® Pro řidiče nesmí chybět v žádném voze!

Historie produktové řady Energit®
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přispěli finanční částkou a vybavili je praktickými výrobky
pro zpříjemnění jejich cesty – například šumivé vitaminové
tablety, hroznový cukr pro dodání rychlé energie,
Energit® Pro řidiče a Predátor repelenty, vhodné pro použití
do ruské divočiny.
Na oplátku jsme mohli využít velkorysého polepu na boční
přední kapotu jejich automobilu, prezentaci na sociálních sítích
a jejich webu ale hlavně prezentaci pro celosvětovou skautskou
veřejnost na skautském setkání jamboree. Po návratu do Česka
skauti plánují výstavu fotografií z expedice, kterou by rádi
zorganizovali ve Zlínském kraji.

Cíle cesty a jejich motivace
Posádka odstartovala v pátek 12. června z Holešova, odkud
vyrazili směr Brno a Jihlava. Poslední zastávkou v Čechách byla
celostátní skautská akce v Liberci. Dále trasa směřovala přes
Polsko, Pobaltí a napříč celým Ruskem až do Vladivostoku.
Odtud bylo nutné auto nalodit na trajekt a přeplavit se do Jižní
Koreje a pak rovnou do cílové destinace – Japonska.
Prvotní motivací dvojice skautů bylo dojet na skautské
mezinárodní setkání v Japonsku. Během cesty a díky aktivitám
po jejich návratu však chtějí přitáhnout pozornost veřejnosti
ke skautingu a ke skautským myšlenkám. Zároveň se během
putování setkávali se zahraničními skauty v jejich domácím
prostředí, navazovali nové kontakty a vyměňovali si své zkušenosti. Při tom všem prezentovali české výrobky a výrobce
v zahraničí. Snad i proto si zvolili svým dopravním prostředkem
právě českou klasiku Škodu 120L.

ve 30. letech uskutečnil několik automobilových expedic
do Severní Afriky, Spojených států, Mexika nebo Argentiny.
Důležitou roli sehráli také Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund,
které oba obdivují už od dětských let.

Co je to jamboree?
Hlavním smyslem jamboree je velké skautské setkání, většinou
pořádané na mezinárodní úrovni. Jde především o potkávání
mladých lidí z celého světa a snaha ukázat naplnění základních
myšlenek skautingu – přátelství bez rozdílu pohlaví, národnosti,
jazyka nebo vyznání. První světové skautské jamboree
se uskutečnilo již v roce 1920 v Anglii. Od této doby se koná
každé čtyři roky v různých zemích světa.

{
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Velkým vzorem a inspirací je oběma dobrodruhům František
Alexander Elstner, skautský cestovatel a dobrodruh, který

Retail tým byl u odjezdu z Holešova.

Trasa cesty –
celým Pobaltím,
ruskou divočinou
až do Japonska.

Sladký život s Irbisem®

Sladký život s Irbisem
Text: Iveta Čechová | Foto: archiv firmy

První zmínky o vaření sladké šťávy
pocházejí z Indie z 5. století. Zahuštěná
šťáva se nalévala do kuželovitých nádob,
kde krystalizovala a tak vznikly první
homole cukru. Od 16. století se cukrová
třtina pěstovala v koloniích, zejména
na Kubě a v celé Karibské oblasti, cukr
však zůstával luxusním zbožím.
Kilogram cukru stál půlroční plat pracujícího člověka. Mohla
si ho tedy dovolit pouze vyšší třída a chudší lidé doslazovali
ovocem nebo trochou medu.
Umělá sladidla mají podstatně kratší historii. Sacharin, jako
vůbec první umělé sladidlo, vznikl v podstatě náhodou
v roce 1879 díky vědcům Remsenovi a Fahlbergovi. V roce
1937 pak byly objeveny cyklamáty a roku 1965 aspartam.
Další umělá sladidla vznikala náhodně jako vedlejší produkty
a meziprodukty při syntéze jiných látek.

Nejčastěji používaná sladidla:
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•

Sacharin je zcela bez kalorií a dokonce až třistakrát sladší
než běžný cukr.

•

Aspartam sice kalorie obsahuje, při jeho konzumaci se však
nemusíme bát o štíhlou linii, jelikož pro oslazení potravin
ho stačí opravdu jen malé množství. Pozor by si však měli
dát lidé, kteří trpí fenylketonurií, jelikož aspartam obsahuje
fenylalanin.

•

Sukralóza je vyráběna ze skutečného cukru, a přestože
je až šestsetkrát sladší, tak neobsahuje žádné kalorie. Její
hlavní výhodou je, že je termostabilní a může tedy být
použita také při pečení, vaření i zavařování, což z ní dělá
jedno z nejpopulárnějších umělých sladidel. Při konzumaci
nápoje či pokrmu oslazeného sukralózou nezaznamenáte
žádné nepříjemné pachutě. Nástup sladké chuti po požití
je rychlý a velmi příjemný.

VITAR přebírá sladidla Irbis®...
Společnost VITAR neusíná na vavřínech. Stále hledá další
a další prostory pro zlepšení.
Dne 20. dubna 2015 podepsala společnost VITAR
licenční smlouvu na výrobu a distribuci
stolních sladidel značky Irbis®. Smlouvu
podepsali jednatel a generální ředitel
VITARu Vladimír Polášek jr. a jednatel
Irbisu Gwilym Sicobo.
Výroba všech typů balení sladidel
Irbis® se tak od dubna přesunula
d o vý ro b n í c h k a p a c i t V I TA R u .
Od června již probíhá distribuce výrobků

Společnost Irbis, spol. s r.o. byla
založena v roce 1993 a sídlí ve Slušovicích. Aktuálně firmu vlastní Jana
Čubová, Rostislav Čuba a Ludmila
Čubová. Jednatelem společnosti
je Gwilym Sicobo.

do lékáren. V průběhu měsíce září začala i do obchodních
řetězců a nezávislých maloobchodních prodejen. Postupně
budou výrobky k dispozici také pro Slovensko a export
do celého světa.
Výrobky, které v těchto měsících uvádíme na trh, postupně
oblékáme již do nového kabátu.

Představujeme 2 produktové řady
pod značkou IRBIS®
• IRBIS® aspartam
• IRBIS® sukralóza

Sladký život s Irbisem®
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Nízkokalorická
sladidla na bázi aspartamu

Vhodná pro všechny, kteří hledají kvalitní náhradu cukru.
 chuťově nejbližší cukru
 nezpůsobují zubní kaz
 jsou vhodná pro redukční dietu
 sladká chuť bez cukru

IRBIS® aspartam dávkovač 110 tablet
náhradní balení 220 a 500 tablet

tabletová forma

•

snadné užití kdekoliv

•

vhodné pro redukční diety

•

chutná alternativa cukru

•

rozpouští se v teplých i studených nápojích

„

IRBIS® SWEET 3x sladší
stolní sladidlo v prášku 200 g

IRBIS® BIG SWEET 10x sladší
stolní sladidlo v prášku 200 g

3x sladší než cukr, ale osladí o 70 %
méně kaloricky než cukr

1 lžička osladí jako 10 lžiček cukru,
ale o 90 % méně kaloricky než cukr

•

prášková varianta aspartamového
sladidla

•

koncentrované sladidlo

•

sladivost je 3x vyšší než cukr

•

je 10x sladší než cukr

•

rozpouští se v teplých i studených
nápojích

•

•

jako nosič účinné látky aspartamu
je použit maltodextrin

ke slazení nápojů, dezertů, krémů,
pudinků, nálevů, ovocných
a zeleninových salátů, atd.

•

•

pro přípravu dezertů, pudinků,
krémů, náplní dortů, doslazování
hotových pokrmů, atd.

je velmi vhodné pro redukční diety
a i pro diabetiky v rámci jejich
dietního režimu

Využijeme silných stránek obou ﬁrem – receptur
a výrobního know-how Irbisu, a rozsáhlou
distribuční síť a silný obchodní tým VITARu.
Chceme z Irbisu udělat jedničku mezi sladidly
na českém trhu, představil cíle spolupráce
generální ředitel VITARu Vladimír Polášek jr.

“

{

•
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1 tableta osladí jako 1 kostka cukru, ale o 97 % méně kaloricky

Sladký život s Irbisem®

Nízkokalorická
sladidla na bázi sukralózy

Vyrobeno z cukru. Chutná jako cukr. Ale není to cukr.
 sladidlo nové generace
 kvalitní náhrada cukru
 nezpůsobují zubní kaz
 jsou vhodná pro redukční dietu
 ideální pro pečení a vaření
Tabletová verze sladidla
IRBIS® sukralóza obsahuje navíc pikolinát
chromu, jeden z nejlepších zdrojů trojmocného
chromu, který je důležitý
pro udržení normální
hladiny glukózy v krvi
a tím pomáhá snižovat
pocit chuti na sladké.

IRBIS® sukralóza s chromem
dávkovač 110 tablet, náhradní balení 500 tablet
1 tableta sladidla osladí jako 1 kostka cukru
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•

tabletová forma

•

snadné užití kdekoliv

•

s obsahem chromu pro udržení normální hladiny glukózy v krvi

•

vysoce stabilní sladidlo vyrobené z cukru

•

méně kalorií

•

rozpouští se v teplých i studených nápojích

IRBIS® sukralóza Vločka
granulovaný prášek 75 g

IRBIS® sukralóza
stolní sladidlo v prášku 250 g

1 čajová lžička osladí jako 1 čajová lžička cukru,
ale o 90 % méně kaloricky

1 lžička osladí jako 2 lžičky cukru,
ale o 65 % méně kaloricky

•

granulovaný prášek

•

prášková varianta sladidla

•

směs sukralózy a speciálního maltodextrinu

•

•

ideální pro redukční diety a i pro diabetiky
v rámci stanoveného dietního režimu

směs sukralózy, cukru
a maltodextrinu

•

•

vhodný pro posypání cereálií, dezertů,
moučníků nebo jiných jídel jako náhrada
cukru

náhrada cukru pro redukční diety
a i pro diabetiky

•

ideální pro pečení, vaření a také
pro zavařován a pasterizaci

•

vhodný ke slazení teplých a studených
nápojů, atd.

•

zvýrazní chuť ovoce

Kaleidoskop
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Kaleidoskop událostí
Text: Kateřina Holíková | Foto: archiv firmy

Stali jsme se DOBRÝM ANDĚLEM.
Připojte se k nám!
VITAR je Dobrý anděl.
Prostřednictvím nadace DOBRÝ ANDĚL podporujeme rodiny s dětmi, které se vlivem
rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Pro toto sdružení jsme se rozhodli na základě jejich pilířů, podle kterých se nadace řídí:
1.

Do posledního haléře: všechny finanční příspěvky, které do Systému od Dobrých
andělů přijdou v daném měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce
odeslány potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny
ze soukromých financí jeho zakladatelů a dalších filantropů.

2. Víte, komu pomáháte: každý dárce – Dobrý anděl – získá při registraci automaticky
přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.
3. Pomáháte pravidelně: léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny
příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá
pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.

Přidejte se k nám
a staňte se Dobrým andělem
na www.dobryandel.cz
Děkujeme!

A jak se mezi dárky objevily i naše vitaminy? Paní Zemanová si vzpomněla
na podzimní návštěvu ve VITARu a na náš
vitaminový dar. Z prezidentské kanceláře
nás tedy oslovili, zda bychom sestavili
balíčky vhodné pro vojačky.
Balíčky pak osobně předali zástupci
VITARu v čele s generálním ředitelem
Vladimírem Poláškem jr. přímo paní
Zemanové při schůzce na Hradě. „Našich
vojáků v misích si velmi vážíme a chtěli
jsme je tedy alespoň drobně podpořit,“ řekl
Vladimír Polášek jr. při osobním setkání.
Paní Ivana Zemanová podnikla cestu
do Afghánistánu od 9. do 11. srpna, spolu
s konvojem vojáků, kteří jeli do Kábulu
na misi. „Společnost VITAR vybudovala
rodina pana Poláška od samého začátku
a jeho daru si vážím. Udělal vojačkám
obrovskou radost,“ dodala k vitaminovému
daru paní Zemanová.

{

Z Tišnova přes Prahu až do Afghánistánu. Tuto cestu urazily naše vitaminy.
Cílem byla česká vojenská mise, kterou
jela navštívit první dáma Ivana Zemanová.
S sebou vezla dárky pro české vojačky,
které aktuálně v Afghánistánu slouží.
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První dáma na misi: vojačkám přivezla naše vitaminy

Se Simpsonovými si rozumíme

Se Simpsonovými si rozumíme.
Budeme s nimi další 2 roky
Text: Martina Sasínková | Foto: archiv firmy
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Animovaný seriál, v kterém je pro každého něco. Opravdu
pro každého. Žlutá rodinka z „města“ u atomové elektrárny,
věčně hořící skládky pneumatik… Dlouho jsme hledali
vhodné postavičky, vyjednávali podmínky a připravovali
projekt spojení našich dětských produktů s jinou značkou. Po roce vyjednávání jsme se pro The Simpsons jednoznačně rozhodli a bylo to skvělé rozhodnutí. Dělají
nám radost.
Práva na tento celosvětově známý
animovaný seriál vlastní americká televizní
stanice Fox. A právě s firmou Fox jsme
podepsali smlouvu o nákupu další licence,
která nám umožňuje pokračovat i v příštích
dvou letech a využívat tolik známé žluté
tváře na našich obalech.

do žebříčku padesáti nejvlivnějších osobností v zábavním průmyslu vedle Franka
Sinatry či Stevena Spielberga a byl
jedinou animovanou postavou. Homerova
hláška „D´oh!“ se stala tak populární,
že byla dokonce zařazena do Oficiálního
oxfordského anglického slovníku.

Jsou prostě nej

V České republice měli Simpsonovi premiéru v roce 1993 a v současnosti se vysílá
na Prima Cool 26. série, jejíž premiérové
vysílání bylo zahájeno šestidílným maratonem na apríla, tedy 1. 4. 2015. Každý díl
přinese něco zajímavého, jiného, skryté
vtípky, vzpomínky i prostě jednoduchou
zábavu. Někdy až satirický humor lidi baví
a zná jej celý svět.

Obliba Simpsonových je mimořádná,
a proto obdrželi mnoho prvenství. Je to nejdéle vysílaný seriál všech dob, aktuálně
má 26 sérií (577 dílů). V seriálu vystupovala
celá řada slavných osobností, mají dokonce
svou hvězdu v Hollywoodu na chodníku
slávy. Časopis Time Barta Simpsona umístil

Jak to všechno začalo
Tvůrce Simpsonů, režisér a scénárista Matt Groening se nechal
inspirovat svým nejbližším okolím a jména postav si „vypůjčil“
od svých nejbližších:
Groeningův otec se jmenuje Homer, matka Margaret, má sestry
Lisu a Maggie. Pouze Bartovo jméno vzniklo. Vzniklo přesmyčkou písmene ve slově brat (anglicky spratek) a patrně ztvárňuje
jeho samotného.
Víte vlastně, proč mají Simpsonovi žlutou barvu? Říká
se, že jejich tvůrce Matt Groening původně když Simpsonovi
navrhoval, měl po ruce pouze žlutou barvu. Ať tomu tak bylo
nebo ne, máme jistotu, že jejich žluté tváře znají všichni
na světě, a upoutají na první pohled.

Jednoznačné spojení
Homer Simpson je dokonalý povaleč, který je hrdý na svou práci
v jaderné elektrárně a na všechno, co dokázal. Jenom strašně
nerad přemýšlí. Moc rád si dá obrovský steak nejlépe na večeři
a k tomu několik plechovek piva. Tím se samo nabízí spojení
s naším Vyprošťovákem. Jeho žena Marge je nepřehlédnutelná
díky svému účesu. A děti? Bart je naprosto výjimečný
ve svém neposlouchání, Lisa je stále velmi zvědavá a Maggie?
Ta je prostě ještě „malá“, než aby něco vyvedla.

Proto je jeho postava spojena s produkty Omega 3 a Multivitamin želé. Chceme totiž, aby děti byly celoročně zdravé,
chytré a aby si mohly stále hrát.
A zvědavé sluníčko Lisa je ve spojení s kolostrem také absolutní
samozřejmostí.

Podzimní sezóna
Podzim 2015 je plný novinek. Lékárenské produkty jsme zabalili
do kufříků, spojili jsme tak dvě tradiční české firmy,
VITAR a firmu Kazeto Přerov, která v letošním
roce oslavila 90 let. K dalším produktům
máme dárky, pro chytré hlavy magnetickou
záložku do knížky a pro ty stále si hrající
máme připraveny svítící hopíky, kterých není
nikdy dost.
Těší a baví nás práce s touto povedenou žlutou rodinkou, protože si na nic
nehrají, chtějí vyzkoušet všechno, co
jim život přináší. Stejně jako my. VITAR
a The Simpsons si prostě rozumí.

{
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Podle průzkumů se ukazuje, že nejoblíbenější postavičkou

je bezesporu rošťák Bart. Je mu deset let a jeho hlava připomíná
plechovku. Úplně první slovo, které se Bart jako dítě naučil, bylo
„AY CARAMBA“. Je vynalézavý, kreslil komiks, vymýšlel trika
a objevil kometu a také chodil do školy pro mimořádně nadané.

Se Simpsonovými si rozumíme

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

THE SIMPSONS ª & © 2015
Twentieth CenturyFox
Film Corporation.
All Rights Reserved.

Kufřík plný vitaminů. K dostání v každé lékárně.

Capri-Sonne nás baví
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Capri-Sonne nás baví
Text: Jiří Mikel | Foto: archiv firmy

VITAR a Capri-Sonne, tohle spojení je již stejně tradiční, jako například pohádkové
postavičky Pat a Mat. A stejně jako mají děti rády Pata a Mata, mají rády i pitíčka
s nezaměnitelným designem a chutí.
Ano, nesycené ovocné nápoje Capri-Sonne si získaly oblibu
především díky skvělé chuti. Na výběr je ze sedmi kombinací
ovocných šťáv, tradičních i exotických. Rodiče zase ocení
praktický sáček, jeho vynikající pevnost a také fakt, že udrží
nápoj dlouho vychlazený. Díky tomu nemůže Capri-Sonne
chybět v žádné školní aktovce či výletním batůžku.
Capri-Sonne je celosvětově známá značka s více než čtyřicetiletou tradicí. První nápad na nové pití pro děti vznikl

ve firmě Wild v německém Heidelbergu již v roce 1966.
Do distribuce přišlo pod názvem Capri-Sonne o tři roky později.
V roce 1979 pronikla značka do zahraničí. Nyní se vyrábí
v 23 zemích a distribuuje do více než 100 zemí celého světa.
Roční produkce je asi 1,2 miliardy litrů, tj. 6 miliard sáčků.
Na světě se tak každou sekundu vypije 190 sáčků tohoto oblíbeného nápoje, každou hodinu 685 000 sáčků, každý den
16 000 000 sáčků.

Zde několik milníků z „velikosti“ značky Capri-Sonne:
1952 Je zaregistrována obchodní značka
„Capri-Sonne“ pro Deutsche SiSi-Werke.
1969 Na německý trh přichází sáček
se zesíleným dnem Capri-Sonne.
První druhy jsou Orange, Zitrone
a Apfel.
1975 Capri-Sonne získalo vedoucí postavení na trhu flexibilně balených
nápojů s obsahem ovoce v Německu.
1976 Uvedení na mezinárodní trh.
1979 Legendární marketingový tah: Boxer
světové třídy Muhammad Ali se stává
tváří Capri-Sonne. Je tak položen
základní kámen úspěchu značky
v USA a v Asii.

1982 Capri-Sonne je vyznamenáno jako
nejlepší nový výrobek uvedený
na americký trh, nápojový sáček
obdrží žádané americké vyznamenání „Obal roku“.
1992 Capri-Sonne získává vedoucí postavení na trhu v Evropě.
1993 Vstup na trh v České republice.
1994 Capri-Sonne získává vedoucí postavení na trhu v USA.
2002 Zahájení výroby v Číně. Capri-Sonne se nyní vyrábí v 18 zemích
světa.

1980 Expanze do Afriky a Asie: V Nigérii
a Japonsku jsou otevřena další
výrobní místa.

2004 Poprvé je na celém světe prodáno
více než pět miliard sáčků Capri-Sonne.

Kvalita přírodních surovin
je při výrobě Capri-Sonne
vždy na prvním místě

Akce Capri-Sonne u nás

2009 Značka Capri-Sonne slaví 40. narozeniny.
2010 Sáček Capri-Sonne ve vesmíru.
ESA používá další zdokonalení
nápojového obalu Capri-Sonne
jako balení nápojů pro austronauty
na Mezinárodní kosmické stanici ISS.
2011 První Capri-Sonne v BIO kvalitě.
Capri-Sonne BIO Schorly přichází
na trh v Německu: 60 procent
bio ovoce a 40 procent pramenité vody ve znovu uzavíratelném
sáčku 250 ml.
2014 Rekordní prodej Capri-Sonne v ČR.

{
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Ve městě Columbus (Ohio) startuje
první výroba Capri-Sonne mimo
území Německa.

2003 Po zahájení distribuce v baltských
a skandinávských státech Finsku,
Norsku a Švédsku je Capri-Sonne
k dostání ve více než sto zemích
světa.

2007 Zavedení „Velkého Capri-Sonne“
ve znovu uzavíratelném sáčku
o obsahu 0,33 litru v druzích
„Orange Peach“ a „Wild Berries“
v Evropě.

Capri-Sonne nás baví
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Fakt, na který se zákazník u Capri-Sonne může vždy spolehnout: nejsou
zde použita umělá sladidla, aromata ani
barviva nebo konzervanty.
Ovoce použité pro výrobu Capri-Sonne
musí splňovat nejvyšší nároky na chuť
a kvalitu. Capri-Sonne zaručuje nejvyšší
kvalitu jak rozsáhlým testováním ovoce
při příjmu, tak v průběhu výroby a při
výstupní kontrole.

Společnost VITAR investuje nemalé
prostředky do propagace Capri-Sonne
formou zábavy a rozdeje pitíček na dětských dnech, eventech, leteckých dnech
a různých velkých či menších akcích
v Česku i na Slovensku. Velmi oblíbená
horolezecká stěna Capri-Sonne při tom
samozřejmě nemůže chybět!
Samozřejmostí je investice do letákových
a prodejních akcí ve všech řetězcích v ČR
i na Slovensku. Nejoblíbenější prodejní
a věrnostní akce? Autíčko Capri-Sonne!

Capri-Sonne nás baví

Capri-Sonne

chuť, která neomrzí

Retail? Místo, kam se zákazník vrací rád

Retail? Místo,
kam se zákazník
vrací rád
Text: Martina Bartoníková | Foto: archiv firmy

Jak si uhájit prvenství na trhu?
Ano, jsme jedničkou na retailovém trhu. Konkurenci sledujeme
a snažíme se být vždy lepší. Naší konkurenční výhodou
je rozmanitost produktových řad, jedinečnost složení, originální
balení a v neposlední řadě i to, že naše výrobky jsou vyrobeny
a vyvinuty v České republice. Naše vývojové oddělení vždy
pečlivě vybírá a navrhuje složení produktů, používá kvalitní
suroviny od spolehlivých dodavatelů a zase a znova zkoumá
konkurenci, aby to, co vzejde z naší výroby, bylo originální
a o kus lepší, než jsou srovnatelné produkty na retailovém trhu.
Retailový trh s potravinovými doplňky zažívá v posledním
roce značný boom. Abychom mohli držet krok s jeho vývojem,
musíme se inspirovat i za hranicemi naší země. Za důležitý
zdroj informací považujeme sousední Německo. Trh s vitaminy
je několika násobně větší oproti trhu v České republice. Lidé
tam jsou zvyklí si chodit pro vitaminy do supermarketů
a drogerií. Podstatným rozdílem ve vnímání zákazníků trhu
s doplňky stravy v zahraničí je to, že se spotřebitel na produkty
umí spolehnout, věří jejich složení a má možnost obrovského
výběru.

Na chvíli se zastavte. Přivřete oči a představte si, že jste v lese. Je konec léta,
je po dešti a vzduch je příjemně čerstvý
a čistý. Nadechněte se. Ten krásný pocit
z přírody kolem vás, ta touha objevit
to, co nám les uvnitř skrývá. Ta chvíle,
když objevíte hříbek, který je jako Pozitivním zjištěním posledních měsíců je to, že i český
z ilustrovaného obrázku z mykologic- zákazník začal retailový trh s doplňky stravy vnímat jako
spolehlivý zdroj kvalitních produktů. Produkty často konkurují
kého slovníku hub. Opouštíte les a stále lékárenským výrobkům svým dobrým složením a navíc mají
ve vás přetrvává ten pocit zvědavosti, podstatně přijatelnější cenu. Protože chceme získávat důvěru
stále více zákazníků, snažíme se jim vyjít vstříc a pomoci jim
co za krásy jste ještě mohli objevit v rozhodování, který výrobek si mají zvolit. Naše obaly plně
a neobjevili. Vnitřně se uklidníte myšlen- nahrazují magistry, které doporučí daný produkt pro řešení
kou, že se do lesa brzy zase vrátíte, určitých zdravotních problémů.
abyste znova prožili ten pocit radosti Stále máme co vyvíjet a objevovat
z nalezeného úlovku.
Chceme zákazníka uspokojit, proto se dnes a denně zamýšlíme
Ptáte se, proč tento zvláštní úvod načíná tématiku retailu?
Možná je to právě ten pocit, který zažívá retailový zákazník
v onom „retailovém lese“.
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Abychom se v lese neztratili, je třeba mít mapu, vědět kudy
jít a kde jaké VITAR hříbky nebo MaxiVita hříbky rostou. Dnes
je pro nás retailový les neboli trh místem, které máme tzv. pod
palcem. Známe mapu. Vkročili jsme do všech obchodních
řetězců (např. Globus, Kaufland, Tesco, Makro) a postupně
si budujeme své postavení mezi konkurencí. Ta je různorodá
a v průběhu let se hodně mění.

nad běžnými denními potřebami a životním stylem cílových
skupin. Jezdíme na dovolenou za sluncem? Potřebujeme
se připravit s beta-karotenem. Hraje důležitou roli v našem životě
sport? Měli bychom myslet na přísun hořčíku v co nejjednodušší
formě. Jsme rok od roku starší a trápí nás bolesti kloubů?
Je potřeba vybavit svou denní lékárničku kvalitní kloubní
výživou. Chceme své tělo ochránit před oslabením imunitního
systému? Je správný čas pro ten správný vitamin. Tyto otázky
si člověk pokládá dnes a denně. Proto je zde společnost VITAR,
která dává svým zákazníkům to, co potřebují. Zároveň tam,
kde je jim nákup doplňků stravy nejpříjemnější.

Šumivé tablety MaxiVita

Polykací kapsle a tablety

•

•

Modrá řada VAŠE ZDRAVÍ – základní
řada vitaminů

•

Zelená řada HERBAL – vitaminové
doplňky s obsahem přírodních extraktů

•

Červená řada PREMIUM – řada vitaminů
se speciálním prémiovým složením

s cukrem, bez cukru, herbal,
premium

Retail? Místo, kam se zákazník vrací rád
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MaxiVita – duše „retailového lesa“
Zkuste si vzpomenout na tento článek, až se zase ocitnete ve svém oblíbeném
supermarketu nebo drogerii. Zastavte se u regálu s vitaminy. Co na vás dýchne,
čeho si všimnete jako první, co vás osloví?
Jsou to barevné obaly, různorodé formy užití vitaminů, vystavení, příjemná
cena, plný regál a možnost výběru. Vezměte si svůj čas, zkuste se zadívat
a vybrat si očima. Již z dálky vidíte, jak se výrobek jmenuje a k čemu nejspíš
slouží. Nechceme zákazníka mást, zkoušet jeho neznalost lékařských výrazů
či dělat mu výrobek nedostupným. Názvy jsou voleny srozumitelně, čitelně
a na obale je vždy viditelně označeno složení a indikace. Ostatně můžeme
si jeden z obalů takto rozklíčovat.

Upozornění na základní účinnou složku,
dávkování a původ produktu.

Ať už přicházíme k regálu s vitaminy s potřebou řešit konkrétní problém nebo chceme
udělat „něco“ pro své tělo, výrobek s jasně
čitelným názvem „OČISTA JATER“ nás
navede k jasnému účelu – proč užívat
tento produkt. Chci detox nebo očistu.

Znázornění rostliny, ze které
pochází extrakt – hlavní
účinná složka produktu.
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Hlavní produktové
řady MaxiVita
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Orientace v produktových řadách
výrobků MaxiVita je velice jednoduchá i přesto, že její portfolio
čítá téměř 70 produktů. Základní
rozdělení je toto:

Řada exclusive

Řada The Simpsons

•

•

sem patří doplňky výjimečné
svým složením: Beauty, Erektor,
Kolagen Forte+ a Kloubní výživa
rozpustný nápoj v sáčcích

dětské vitaminové
doplňky stravy

Retail? Místo, kam se zákazník vrací rád

Podpora není potvora
Trh s vitaminy a potravinovými doplňky se otevřel a řetězce
začaly dávat větší prostor kvalitním a cenově dostupným
produktům. Proto se roky 2014 a 2015 nesly ve znamení uvedení spousty nových výrobků na trh. Je potřeba pracovat nejen
s produkty, ale i se zákazníky, podpořit jejich potřebu a touhu
po výrobcích. Jedním z hlavních úkolů podpory prodeje
v retailu je změnit vnímání zákazníka vůči doplňkům stravy
z retailu. Podle průzkumů u retailového zákazníka zjišťujeme,
že relativně velkou skupinu zaujímají spotřebitelé, kteří o potravinových doplňcích neví nebo je považují za ne příliš kvalitní.
Proto chceme být vidět, přiblížit se našim potenciálním
zákazníkům. Říct jim, že existujeme a že by měli vyzkoušet
a pak se rozhodnout, co je pro ně dobré. Určitě si v našem
sortimentu může vybrat široká cílová skupina, bez ohledu
na věk, zájmy či zdravotní důvody.
Můžeme si tedy udělat letmý průřez tím, jaké prostředky
využíváme ke zviditelnění. Snažíme se samozřejmě veškerou
marketingovou podporu propojit vzájemně mezi sebou
a zejména nám záležína tom, aby o našich aktivitách věděli
i obchodní partneři, nákupčí a jinak důležití lidé pro naše
obchodování.

Víte, že…
MaxiVita The Simpsons Omega 3 – je rybí
tuk, který chutná jako oblíbené bonbony
tutti-frutti a nejsou vůbec cítit rybím olejem?

•

MaxiVita Vaše zdraví Minerální směs
pro odkyselení – je speciální produkt, který
napomáhá vyrovnávat pH v těle a pročišťuje
tak organizmus od vnějších vlivů, které
na nás denně působí?
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•

•

•

MaxiVita bylinné sirupy obsahují různé
extrakty z bylin, které pomáhají překonat
období nachlazení, respiračních chorob
a oslabení imunity? Sem patří i dětský sirup
Kašlík, který je určen pro děti již od 1 roku!
MaxiVita Exclusive Kolagen Forte+ je svým
složením 10x účinnější doplněk stravy
na klouby, vazy a šlachy než ostatní

dostupné produkty na trhu? Včetně
lékárenských!

•

Na retailovém trhu najdete také kompletní
sortiment legendární značky Energit®.

•

Taktéž se můžete v řetězcích setkat
s dětskými pitíčky Capri-Sonne, které
vyrábí VITAR, s.r.o. pod německou licencí.

•

Tým retailu čítá celkem 14 osob – z toho
7 obchodních reprezentantů, kteří se starají
o produkty v terénu po celé ČR.

•

Že se s produkty retailu můžete běžně setkat
také na nezávislém trhu (prodejny COOP,
ostatních obchodních sítích
a velkoobchodech potravin, atd.)
a na vybraných čerpacích stanicích.

Stick-pack

Pastilky

•

•

speciální forma užití vitaminů
v jednorázových sáčcích
na vsypání do úst s rychlým
nástupem účinku

oblíbené pastilky
ve dvou příchutích
pro úlevu od bolesti
v krku

Rozhlasová reklama
Od roku 2014 spolupracujeme s rádiem Frekvence 1 a Evropa 2 –
nejposlouchanější stanice v ČR. Komunikace k zákazníkům
je formou desetivteřinového sponzorského vzkazu nebo
soutěže v ranní show, kde máme možnost představit společnost VITAR jako výrobce vitaminů. Ve sponzorských vzkazech
se v krátkém čase snažíme informovat o významných
produktech a povzbudit koncového zákazníka k akci
a k nákupu produktu.

Tisková reklama
V průběhu let jsme navázali spolupráci s různými tituly.
U některých jsme zůstali, jiné vyměnili. Důležité je sledovat
vývoj cílové skupiny a mířit jasně inzerci produktů do správných
titulů. Za velice zdařilou spolupráci považujeme Deník Sport,
kde jsme se věnovali inzerci novince MaxiVita Kolagen Forte+.
Po inzerci jsme vyzkoušeli také vklad námi dodaného letáku
do pondělního deníku.

žádnému pohledu zvídavých zákazníků. V našem případě jsou
navíc na místě různé ochutnávky v místě prodeje, sampling.

POS
Každoročně využíváme možnost jednorázových akcí a umísťujeme do prodejen kartonové stojany MaxiVita, které prodávají
produkty tam, kde například vitaminy vůbec nejsou v základním
sortimentu (Lidl, Penny market). Dalším důležitým nosičem,
který upozorňuje zejména na sezonní produkty, je tzv. clipstrip.
Plastový pásek s háčky, na který věšíme produkty sezonního
charakteru – Beta karoten k opalovacím krémům, Vyprošťovák
k alkoholu, Aknestop k pleťové kosmetice.

Retail? Místo, kam se zákazník vrací rád
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Online
Již třetím rokem spolupracujeme se společností Seznam
a jejich prostřednictvím promujeme výrobky i na internetu.
V průběhu jsme si vyzkoušeli různé servery a formáty, jako
například prozeny.cz, kupi.cz, pocasi.cz

Podpora v místě prodeje

Po dlouhých letech jsme tým retailu posílili o maketu krabičky,
která funguje díky promotérům jako chodicí maketa. Neunikne

V poslední době se nám podařilo navázat příjemnou spolupráci
se společností Cara Plasma, kam jsme věnovali produkty
z řady MaxiVita pro statečné dárce. Podařilo se nám podpořit
mladé skauty na cestě za splněním jejich malého snu. Stali jsme
se součástí filmového festivalu FebioFest. Podpořili jsme první
dámu na její cestě do krajů, kde jsou nasazeny naše české
vojačky. Těm se dostalo také něco málo vitaminů z našich
produktových řad. V průběhu roku se objevují příležitosti,
jak a kam se začlenit, kde se zviditelnit a komu pomoci.
Jsme těmto příležitostem plně otevřeni.

Horké nápoje
•

sezónní produkty pro zimní období,
k dostání ve čtyřech druzích

Bylinné sirupy

Sypké směsi v dóze

•

•

řada bylinných sirupů
včetně dětského
sirupu Kašlík

směs pro přípravu
nápoje pro odkyselení
organizmu nebo čistý
vitamin C
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Promotion

Sponzoring
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Přímý kontakt se zákazníkem, odhalit, uchopit a zpracovat jeho
potřeby. Zavadit o strunu, na kterou je naladěn. To je potenciál
v akcích, které pořádáme v místě prodeje. Ať už je akce
zaměřená na Capri-Sonne nebo na vitaminy. My máme radost,
že můžeme naše výrobky podpořit. Řetězec má radost,
protože zákazník si produkty koupí a zákazník má také radost,
protože soutěží a může vyhrát. Akcí děláme několik druhů.
Menší jsou většinou 1+1 zdarma, „za nákup nad 50 korun získáte
dárek“. U větších je to i na delší čas – „kupte a dostanete
slosovací kupon“, zde se soutěží o atraktivní hodnotné ceny,
které jsou vystaveny zákazníkům přímo na prodejně.

Retail? Místo, kam se zákazník vrací rád

3 OTÁZKY PRO…
Marka Rampulu, obchodního ředitele
pro retail ČR
1) Co mám na MaxiVitě nejraději?
Je toho více, třeba pestrá šíře produktů, výrazné barevné
odlišení v regále od konkurenčních produktů, ale nejvíce asi,
že jsem byl u startu této zdařilé řady a osobně se můžu
podílet na jejím vývoji i úspěchu.
2) Co je motivací obchodního ředitele pro retail ve společnosti VITAR? Jaký pohon ho žene kupředu?
Když pominu osobní přínosy :-), tak asi úspěch, to, že mne
tato práce vážně baví... To, že se VITAR stal TOP 1 dodavatelem doplňků stravy pro retail a že jsme na retailu hodně
vidět, to potěší.
3) Jaký je můj sen nebo vize do dalších let?
Zase když pominu osobní sny a vize, tak aby v retailu bylo
tolik prodejního prostoru pro doplňky stravy např. jako
v Německu a my byli stále TOP dodavatel č. 1, abychom
drželi pozici stabilního, pružného a úspěšného dodavatele
a nadále drželi skvělý progres našich obchodů.

Produktový a projektový manažer –
srdcem i myslí
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Nejen, že produktový manažer musí nasadit veškeré svoje
smysly, kreativu, esa v rukávu, tajná hesla z trezoru a nápady
„zlatem ceněné“. Musí mít důvod, proč to dělá. Musí mít vizi,
chtít využít potenciál trhu a značky, mít ctižádost a stále
pevnou půdu pod nohama. Být si také jistý v kramflecích,
být připraven jít do boje a občas dát hlavu „na špalek“.
Nejdůležitějším těžítkem na miskách vah je ale dát do toho
srdce, mít práci rád a starat se o vše, jako o vlastní. A věřit!
A já věřím.
Martina Bartoníková
produktový a projektový manažer pro retail ČR

Okénko do lékáren

Okénko
do lékáren
Text: Iveta Čechová, Martina Sasínková | Foto: archiv firmy
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Lékárny jsou tradičním místem prodejů našich produktů. Tady jsme v roce 1990
začali s distribucí šumivých tablet. Ty zůstaly jedním z pilířů našeho sortimentu
dodnes. Dále se opíráme o Revitalon, Super beta-karoten, repelenty nebo řadu
vitaminů pro děti The Simpsons. Jak se nám daří?
Je důležité být vidět…
Pravidelné průzkumy trhu znovu a znovu potvrzují, jak
je důležité být vidět. Upoutat pozornost zákazníků, vzbudit
v nich zájem je práce dlouhodobá a musí se na ní neustále
a systematicky pracovat.
Spotřebitel je rok od roku náročnější a tak se musíme tomuto
trendu přizpůsobit. Dříve stačilo mít výrobek v hezké krabičce,
ale dnes už zákazník očekává praktickou luxusní taštičku, kterou bude moci dále používat. Pokud výrobek obsahuje navíc
dárek, jeho atraktivita se ještě zvyšuje.
V roce 2015 jsme se nejvíce zaměřili na podporu v místě prodeje. V nejnavštěvovanějších lékárnách máme krásné výlohy
s našimi produkty. Když jenom nakouknete do lékáren,
pak si nemůžete nevšimnout růžovo či modrožlutých kufříků
s našimi vitaminy The Simpsons.

Hned tři produktové řady jsme podpořili formou reklamních online kampaní:
Repelenty Predator® spolu s Predator®
Parazitem, výrobky na opalování Revital®
Super beta-karoten a v neposlední řadě
také Revitalon.
Produktovou řadu The Simpsons jsme
podpořili online soutěží a také promo
na Facebooku, kde jsme se zaměřili
na konkrétní cílovou skupinu, tedy
na matky s dětmi. Znát svého zákazníka
je totiž základem úspěšného prodeje.
Do příštího roku máme smělé plány.
Chceme jako každý rok meziročně vyrůst
a to především díky novým produktům,
které připravujeme. Jako vždy vyvíjíme všechny produkty vlastními silami
na základě průzkumu trhu, s využitím
znalostí a dovedností šikovných kolegů
z oddělení vývoje.
Čeká nás spousta práce plná nových
a krásných věcí…
O situaci na lékárenském trhu máme
trvalý přehled a to díky datům, která
pravidelně odebíráme od společnosti IMS.

B

eta-karoten jako
sluneční štít

Staré pořekadlo tvrdí: Kam nechodí
slunce, tam chodí lékař. Bez slunečního svitu by nebylo života. Je dobré
se pohybovat na slunci, ale kůži
je nutné chranit!
Také máte na jaře a v létě větší chuť
na mrkev či rajčata, na které jste si v zimě
ani nevzpomněli? Tělo vám tak možná
dává nenápadně najevo, že potřebuje více beta-karotenu. Beta-karoten
je důležitý provitamin vitaminu A, který
přispívá ke zdraví pokožky. Především
ženy pak vítají, že zároveň přispívá
ke kosmeticky žádoucímu zbarvení
kůže – přirozenému a dlouhotrvajícímu
opálení.
Abyste si pobyt na slunci plnohodnotně užili, nezapomeňte svůj jídelníček

obohatit např. o mrkev nebo sáhněte
po přípravku Revital® Super beta-karoten. Důležité je začít s užíváním
včas, a to dva až tři měsíce před letním
sluněním.

Okénko do lékáren

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

Super beta-karoten má komplexní
složení a kromě beta-karotenu obsahuje kombinaci přírodního extraktu
z měsíčku lékařského (zdroj přírodních
karotenoidů – luteinu a zeaxantinu),
vitaminů E a C, selenu a účinné látky
biotinu. Biotin pomáhá udržovat zdravou pokožku a je nezbytný také pro
celkovou vitalitu organizmu. Věříme,
že díky komplexnosti složení, na které
jsme u tohoto výrobku zvyklí a díky
nadčasovému obalu, se nám podaří
nejen udržet své místo na předních
příčkách, ale posuneme prodeje ještě
výše.

Beta-karoten byl jako výrazně zbarvený červeno-oranžový pigment poprvé
objeven v roce 1831 v mrkvi. Ale trvalo ještě dlouhých sto let, než byla
odhalena jeho schopnost přeměňovat se v játrech na vitamin A. Vitamin A
pak zastává v lidském těle řadu důležitých funkcí. Přispívá k udržení zdravého
zraku, normální funkci imunitního systému a má pozitivní vliv na pokožku.

Jak v silné konkurenci obstály naše
stěžejní výrobky?

Kompletní řada rozpustných tablet Revital® se skládá z šestnácti produktů
v novém šťavnatém a moderním designu. Jejich složení je vyvážené a nepřekyselují žaludek a proto jsou vhodné ke každodennímu užívání. Jsou nabité vitaminy,
pro lepší trávení obsahují vlákninu a skvěle chutnají. Šumivé vitaminy z řady Revital® jsou v ucelené řadě rozpustných vitaminů v široké škále ovocných příchutí, jako
je například pomeranč, citron, grep, lesní jahoda, malina nebo černý rybíz.
Rozpustné šumivé tablety jsou výborným prostředkem k doplnění potřebných látek
a k dodržování pitného režimu. Proto nezapomínejte na pitný režim doplněný o vitaminy. Teprve pak je zaručena dobrá nálada, relax i chuť sportovat. Produkty z této
řady jsou přirozeným pomocníkem pro posílení imunity a celkovou dobrou kondici
organizmu. Balení obsahuje vždy 20 šumivých rozpustných tablet.
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V lékárnách však neprodáváme jen
doplňky stravy, ale i repelentní a kosmetické přípravky. Zde jsou absolutní
jedničkou Repelenty Predator®, z nichž
nejprodávanější je varianta Forte, druhé
místo pak zaujala novinka 2014, přípravek proti vším Predator® Parazit.

D

oplňte tělu, co mu chybí

{

Z našich doplňků stravy jsou stále nejprodávanější Revital® Super beta-karoten,
Revitalon, eﬀervescenty v řadě Revital®,
produkty The Simpsons, Revital® Koenzym Q10 a jiné.

Okénko do lékáren

N

ové posily řady Predator®

Již druhým rokem jsme úspěšně zařadili do našeho
portfolia repelentních přípravků také výrobky na vši
a to jak v podobě preventivního spreje, tak i v podobě séra
a šampónu. Obojí pod brandem Predator®. Výrobcem je společnost Leroy, s.ro.

Jak působí?
Predator® Parazit je moderní přípravek, který spolehlivě
působí proti vším i hnidám. Jeho výhodou je vysoká účinnost,
příjemná vůně i to, že vlasy nemastí a neslepuje. Obsahuje
směs přírodních silic, které parazity jednoduše udusí. Predator®
Parazit likviduje vši a hnidy hned ve 3 úrovních! Poprvé při
aplikace séra, podruhé při nanesení šamponu, třetí zásah
je v podobě dárku, vyčesávacího hřebínku tzv. všiváčku.

 veš muňka – je druh vši, která nežije na vlasech, ale v ochlupení genitálií či podpaží. Může se tedy přenášet pohlavním
stykem a i ložním prádlem. Nikdy se nevyskytuje ve vlasech,
je projevem nedostatečné hygieny.
 veš šatní – vyskytuje se v prádle a obuvi. Na člověka přisedá
pouze, když potřebuje sát krev. Žije v Africe, Jižní a Střední
Americe a na Středním Východě. Může přenášet skvrnitý
tyfus, návratnou a zákopovou horečku. Hyne při překročení
100 °C.
Dnes už neplatí, že nás ochrání důkladná hygiena. Vším
chutnají bezdomovci stejně jako manažeři a jejich rodiny.
Vši potřebují k přežití hlavu. A je jim fuk, kdo ji nosí na krku…
S preventivním sprejem Repelent Predator® junior a Predator ®
Parazit se bát vší však nemusíte!!!

Repelent Predator® junior je preventivní sprej proti vším.
Obsahuje osvědčenou látku IR 3535, tj. široce používaný
repelent proti zamoření a opětovnému napadení vší dětskou,
a další přídavné látky, které napomáhají k dosažení maximálního účinku ochrany proti vším.
Vši tu jsou a budou a lidstvo je zcela jistě jen tak nevymýtí.
To, že dítě přinese vši, však nesouvisí s hygienickými návyky.
Tento drobounký bezkřídlý hmyz si nebere servítky a klidně
vleze i na čerstvě umytou hlavu.

Znáte je všechny?
 veš dětská – žije ve vlasaté části hlavy (vlasy i vousy).
Jméno dětská souvisí s tím, že je často přenášena mezi
dětmi ve školce nebo škole, ale často parazituje i na hlavách
dospělých. Veš může postihnout člověka bez ohledu
na čistotu. Nepřenáší žádná nebezpečná onemocnění.
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Naše tipy
pro vaše
zdraví...

PAMĚŤ A PROKRVENÍ

• Revital Očista jater
• Revital Očista těla

NACHLAZENÍ, IMUNITA
Revital
Revital
Revital
Revital

STRES, ÚNAVA, VYČERPÁNÍ
•
•
•
•

• Revital Ginkgo Biloba Plus

OČISTA TĚLA

•
•
•
•

Čtenářky
časopisu Zdraví
testovaly náš
přípravek
Predator®
Parazit. Obstál
na výbornou!

PÉČE O SRDCE
• Koenzym Q10

ZAŽÍVÁNÍ

Posílení imunity
C 500 mg, Revital C 1000 mg
NaKašel sirup
Horký nápoj

PÉČE O TĚLO
•
•
•
•

Revital Hořčík + B6
Revital L-Tryptofan Forte
Revital Magnezium 400 mg sypká směs v sáčku
Energit

Revitalon
Revital Super beta-karoten
Vazelina
Predator Parazit

• Vyprošťovák RESTART
• VITAR soda

POHYBOVÝ APARÁT
• Revital Vápník 500 mg
• Revital Vápník, hořčík, zinek + vitaminy D3 a K1

Nejkrásnější
účes jsou krásné vlasy

Okénko do lékáren

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

Řešíte kvalitu a stav vašich vlasů? Vsaďte na komplexní program
Revitalon pro krásné vlasy, který obsahuje několik kroků.

Kapsle Revitalon obsahují jedinečnou kombinaci vyváženého
množství důležitých látek, které působí uvnitř organizmu
a vyživují vlasy od kořínků. Podpoří tak viditelné zlepšení
vzhledu a struktury vlasů i následný růst. Pozitivní účinek mají
také na stav nehtů a pokožky.
Aktivační šampon Revitalon. Protože je vhodný pro každodenní použití, tak vlasy nezatěžuje, naopak je hydratuje.
Podporuje jejich růst a dodává jim prospěšné látky od
kořínků. Je vhodný pro jakýkoliv typ vlasů, pro muže
i pro ženy.
Obnovující kondicionér Revitalon se aplikuje po umytí
Aktivačním šamponem Revitalon. Pomáhá k lepšímu
rozčesávání vlasů, obnovuje je a dodává jim lesk.
Nezatěžuje vlasy, a proto ho můžete používat každý
den. Stejně jako Aktivační šampon Revitalon je vhodný
pro jakýkoliv typ vlasů, pro muže i ženy.

{
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Vlasový stimulátor je intenzivní bezoplachová kúra.
Omezuje vypadávání vlasů a podporuje jejich
růst. Jedná se o přípravek s vysokou koncentrací
účinných látek. Aplikuje se přímo na pokožku
a stimuluje tedy růst vlasů od jejich kořínků. Vlasy
nemastí a dodává jim přirozený krásný vzhled.
Je vhodný jak pro muže, tak pro ženy.

Komplexní vlasová terapie pro vaše vlasy... Revitalon
www.revitalon.cz

Konec komárů a klíšťat v Čechách a na Moravě

Již šestou sezónu je VITAR výhradním distributorem repelentních přípravků PREDATOR®. Jsou velkým přínosem
v prodeji zejména v letním období, kdy vhodně doplňují náš
sortiment vitaminů a nealka.
Spojení dvou firem: VITAR, s.r.o. a Leroy Cosmetics
je výhodné pro obě strany:
Leroy Cosmetics - česká firma, český majitel, poctivá česká
receptura. Značka PREDATOR® je na trhu od roku 1997.
Od této doby se zaměřuje na vývoj komplexního výrobního
programu s nejvyšší kvalitou proti dotěrnému a nebezpečnému
hmyzu. V roce 2013 se Leroy Cosmetics stal členem mezinárodní organizace EMCA (EUROPEAN MOSQUITO CONTROL
ASSOCIATION), která sdružuje vědecké pracovníky, kontrolní
a monitorovací orgány státní správy a renomované výrobce
repelentních a insekticidních výrobků na evropském kontinentě.

Konec komárů
a klíšťat
v Čechách
a na Moravě
Text: Iveta Čechová | Foto: archiv firmy

Obchodní reprezentanti VITARu mohou zase na oplátku
nabídnout skvělý distribuční systém jak do lékáren,
tak do řetězců. Díky dlouhodobým kontaktům a prodejním
zkušenostem na těchto trzích dosáhly výrobky značky
PREDATOR® několik let po sobě pozici nejprodávanějších
repelentů v českých lékárnách. Minimálně každý druhý repelent
prodaný v českých lékárnách je právě PREDATOR®. Český
zákazník věří českým tradičním značkám, také díky tomu stojí
výrobky PREDATOR® na samé špici.

Nezávislé testování
Na světě se vyskytuji až tři tisíce druhů komárů, jejichž samičky
nejen nepříjemně bodají, ale také přenášejí různé nemoci,
třeba malárii nebo žlutou zimnici. S přicházejícím létem většina
z nás řeší, jak se proti útokům tohoto obtížného hmyzu
bránit. Jednou z možnosti je použit kvalitní repelent. Stačí
pár stříknuti a na několik hodin byste měli mít od komárů klid.
Je to ale skutečně pravda? dTest ukázal, že klasické repelenty
funguji poměrně spolehlivě, byť po různě dlouhou dobu.
Náramek slibující stejnou ochranu ovšem zcela propadl.

50

{

Co je d Test?
je nezisková organizace založená v roce 1992 pod
Naše babičky zasazovaly do truhlíků dTest
názvem Občanské sdružení spotřebitelů TEST. Jejím posláním
muškáty či afrikány a po domě rozvěšo- je poskytnout spotřebiteli komplexní spotřebitelský servis.
Testování probíhá vždy pouze v odborných laboratořích
valy česnek. Rostliny mají dekorativní a zkušebnách. Vše je v rukou nezávislých odborníků a jejich
i praktickou funkci, jsou totiž přírodními předepsaných postupů. Veškeré výrobky nakupují v běžné
maloobchodní síti. Tím je zajištěna objektivita výsledků.
odpuzovači komárů a dalšího obtížného Výrobci nemají žádnou možnost ovlivnit testování.
hmyzu. Stejně působí třeba i levandule,
Jak testy repelentů probíhaly?
máta nebo bazalka. V současné době Zkoušky byly velmi náročné, mladí dobrovolníci
však stále častěji saháme po moderněj- při nich byli vystaveni atakům
dvou stovek krvežíznivých
ším a účinnějším způsobu ochrany proti komářích samiček dvou rodů.
nepříjemnému hmyzu – repelentech. Pozornost byla věnovaná
t a ké s l ož e n í a s n í m
Jejich výpary vytváří kolem člověka – souvisejícím rizikem možných nežádoucích účinků
oběti bariéru, která maskuje jeho zejména u citlivých osob
skutečný pach a hmyz ho tím pádem a také úplnosti informací na obalu.
nemůže rozpoznat.

Podívejte se, jak si na tom
jednotlivé repelenty stojí
a jak dopadl ten náš:
PREDATOR® REPELENT
FORTE.

VYSVĚTLIVKY:
ano  ne
Některá hodnocení mohou být limitována.
Při shodném hodnocení kvality pořadí podle abecedy.
1)

Autan postupně přechází pod Off. Je možné,
že v prodeji mohou být obě verze.

2)

Náramek je dodáván se dvěma destičkami,
každá z nich má týdenní účinnost.

3)

Celosvětově rozšířený tropický komár, velmi
agresivní, přenašeč žluté zimnice. Demonstruje
denní komáry. Ze stejného rodu (Aedes)
je i u nás hojně se vyskytující komár útočný
(Aedes vexans).
Celosvětově rozšířený, méně agresivní komár.
Demonstruje noční komáry. Ze stejného rodu
(Culex) je i u nás hojně se vyskytující komár
pisklavý (Culex pipiens) a komár obecný (Culex
pipiens pipiens).
Pro děti do 12 let doporučeno pouze omezené
použití.

Víte,
že…
aneb Ze života hmyzu
•

První prapředci dnešních
komárů se na Zemi objevili
před zhruba 210 milióny lety.

•

Komáři jsou považováni
za nejnebezpečnější zvíře
světa, kvůli přenosu nebezpečných chorob jsou schopni
nepřímo zabít milióny lidí
ročně.

•

Komáří štípnutí bylo v roce
323 před Kristem pravděpodobnou příčinou smrti dobyvatele Alexandra Velikého,
který podlehl malárii.

•

Jednotlivé druhy komárů
se liší vzhledem i velikostí,
obvykle váží 2 až 2,5 mg.

•

Za noc komár dokáže uletět
až 10 kilometrů a vydrží
létat 4 hodiny bez přestávky
rychlostí 1–2 kilometry
za hodinu.

•

Při letu komáři vydávají
hvízdavý tón, který způsobuje chvění křídel
a hlasivek.

•

Bodají pouze samičky, které
jsou schopny vypít až třikrát
větší množství krve než samy
váží.

•

Samička komára může
naklást až 300 vajíček
najednou. Vajíčka jsou
obvykle uložena na hladině

stojatých vod. Prvních 10 dnů
života tráví komáři ve vodě,
která je pro jejich přerod
v dospělého komára
nezbytná.
•

Samci komárů žijí jen zhruba
10 dnů, samičky 6–8 týdnů.
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4)

Konec komárů a klíšťat v Čechách a na Moravě
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Konec komárů a klíšťat v Čechách a na Moravě

Pro ty, kteří je ještě neznáte,
seznamte se s „PREDATORY“
Sortiment lékárny:
PREDATOR®
(DEET 160 g/kg (16 %), balení: 150 ml)
 vhodné pro děti od 2 let, doba účinnosti 5 hodin
PREDATOR® FORTE
(DEET 249 g/kg (24,9 %), balení: 150 ml)
 zvýšený obsah účinných látek
 vhodné pro děti od 2 let, doba účinnosti 6 hodin
PREDATOR® JUNIOR
(IR 3535, 150 g/kg, balení: 150 ml)
 vhodné pro děti od 3 měsíců a osoby s citlivou pokožkou
 neobsahuje alkohol ani DEET, doba účinnosti 4 hodiny,
obsahuje UV filtr
PREDATOR® MAXX plus
(DEET 249 g/kg, Ikaridin 251 g/kg (celkem 50 %), balení: 80 ml)
 nejúčinnější repelent na trhu
 nepostradatelný v oblastech s výskytem nebezpečných nákaz (malárie)
 dlouhodobá ochrana kůže až 8 hodin a ochrana oděvů až 1 týden
PREDATOR® OUTDOOR Impregnace
(DEET 24,9 %, Permethrin 1 %, voděodpudivé látky, balení: 200 ml)
 k impregnaci oděvu, obuvi, stanů, spacích vaků, moskytiér, apod.
 efektivní ochrana po dobu 28 dní
 bez parfemace
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Nejen v lékárnách, ale také v síti řetězců se snažíme být inovátory, kteří udávají nové
trendy. Důkazem toho jsou nové designy pro PREDATOR FORTE a PREDATOR 3D tekutá
moskytiera.*
Z dalších zajímavých výrobků na retailu nezapomeňme ještě připomenout např.:
PREDATOR® Animals
(DEET 160 g/kg (16 %), balení: 175 ml)
 vysoce účinný repelent určený pro domácí zvířata s výjimkou koček
 odpuzuje, paralyzuje a hubí komáry, klíšťata a jiný obtížný hmyz po dobu až 8 hodin
PREDATOR® 3D tekutá moskytiera
(účinná látka: PBO 1 %, Transﬂuthrin 0,1 %, balení: 300 ml)

*

 nová 3D generace ochrany před nepříjemným a nebezpečným hmyzem
 prostorový a plošný biocid na bázi pyrethroidů s nízkou perzistencí a dalších
pomocných látek určený k aplikaci jak v interiéru, tak exteriéru

Výrobky Repelent PREDATOR® jsou testovány také přímo v terénu a to, že fungují naprosto
spolehlivě, potvrdily testy ze záplavových oblastí lužních lesů, rodišti milionů komárů a klíšťat…

PLMA Amsterdam, Nizozemí
Mezinárodní veletrh privátních značek, kterého se účastníme
pravidelně již více než deset let. Koná se v druhé polovině
května v nizozemském Amsterdamu a prezentuje se zde přes
4 000 vystavovatelů z celého světa.

Vitaminy
od VITARu
do celého světa

Vitaminy od VITARu do celého světa

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

Riga Food, Lotyšsko
Největší potravinářský veletrh v Pobaltí. Do Litvy a Lotyšska již
exportujeme šumivé vitaminy a řadu přípravků v blistrech.

Text: Jitka Pethö | Foto: archiv firmy

{
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Nejen v Česku a na Slovensku se můžete
setkat s našimi vitaminy. Celou čtvrtinu
produkce exportujeme, zejména do Evropy a Asie. Jaké jsou trendy ve světě?
Požadavky exportních zákazníků jsou velmi pestré,
ať už se týkají složení výrobků, chuťových preferencí nebo
nároků na obalový materiál. Všem ale dokážeme vyhovět,
buď nabídkou výrobků z aktuálního sortimentu VITARu nebo
přípravou receptur přímo podle přání klienta.
„Zahraniční zákazníky oslovuje nejen široká nabídka,
kvalita a cena přípravků, ale také naše rychlá komunikace
a všestranný doprovodný servis,“ říká ředitel divize exportu
a smluvní výroby Jiří Stanislav. Kromě zemí, do kterých
exportujeme naše výrobky už léta, se nám letos podařilo
prosadit na trhu Spojených arabských emirátů se šumivými
vitaminy značky Revital®.
Veletrhy, místa setkání se zákazníky
Komunikace se zákazníkem na dálku je někdy docela složitá.
Snažíme se proto být našim partnerům co nejblíže a vyjíždět
za nimi, nebo je přivítat u nás. Účastníme se proto i zahraničních veletrhů. Slouží jak k prezentaci naší produkce novým
zákazníkům, tak i k setkávání se stávajícími partnery.

BIHE Baku, Ázerbajdžán
V asijských postsovětských republikách mají české výrobky
opravdu dobrý zvuk. VITAR se zde prezentoval v rámci
společného stánku agentury CzechTrade.

Představuje se VITAR SLOVAKIA
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Představuje
se VITAR SLOVAKIA
Text: Kateřina Holíková | Foto: archiv firmy

Společnost VITAR začala působit na slovenském trhu již v roce 1994, kdy měl tento
region na starosti jeden člověk. Jeho schopnosti a aktivity se v budoucích letech tolik
rozšířily a upevnily, že bylo zapotřebí vytvořit tým, který by byl schopen uspokojovat
poptávku a vytvářet potřebnou nabídku přizpůsobenou pro tento segment trhu.
V roce 2000 byla tedy v Martině na Slovensku založena dceřiná společnost VITAR
SLOVAKIA, spol. s r.o., která se profiluje jako importér a výhradní distributor širokého
portfolia vitaminových přípravků, kosmetiky a nealkoholických nápojů.
Sídlo společnosti se nyní nachází ve Vrútkách, kde je centrální
sklad s ideální polohou pro distribuci do všech krajů Slovenska.
Produkty, které společnost nabízí, jsou volně prodejné v síti
lékáren a v obchodních řetězcích. Cílem společnosti je dodávat
na slovenský trh vysoce kvalitní výrobky a stát se u obchodních
partnerů symbolem spolehlivosti, serióznosti a prosperity.

Jak se společnost v průběhu let vyvíjela, a s jakými úskalími
se musela za dobu své existence potýkat, jsme se zeptali
Michala Mojžiše, ředitele společnosti.

•

Byl jste u zrodu společnosti? Jaké byly začátky vašeho
působení pod společností VITAR, tedy v roce 1994
a později?
Do spoločnosti VITAR SLOVAKIA – Lucie Gábová (fyzická
osoba) som nastúpil v novembri roku 2000. Do tejto doby
sa spoločnosti nedarilo výraznejšie presadiť na slovenskom
trhu. V tom čase sa spoločnosť orientovala hlavne na predaj nealkoholických nápojov v balení Tetra Pak, PET
a v plechovkách a na predaj ovocných nápojov Capri-Sonne.
Predaj sa uskutočňoval prostrednítvom veľkoobchodného
skladu Vitis Pezinok a dosahovali sa tržby cca 10 mil. Sk.

•

Představuje se VITAR SLOVAKIA
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Jak se vám dařilo budovat si jméno a postavení
na slovenském trhu? Bylo to snadné, nebo jste se potýkali
s nezjnámem a tedy opatrností obchodních partnerů?
V roku 2001 som vytvoril obchodný tím, ktorý pozostával
z troch obchodných reprezentantov. Sídlo spoločnosti
bolo v Martine, ale mali sme externú účtovnú firmu
so sídlom v Trenčíne, takže to bolo neustále cestovanie
po celom Slovensku. Začiatky boli ťažké, ale na základe
mojich dlhoročných obchodných vzťahov, prevažne zo súkromných veľkoobchodných skladov, sme dosiahli už v roku
2001 tržbu viac ako 30 mil. Sk.

Právnická forma VITAR SLOVAKIA spol. s r.o. bola založená
už v máji 2000, ale začala fungovať až po transformácii
fyzickej osoby v lete roku 2001. Situácia nebola jednoduchá,
pretože na dovoz nápojov do SR boli stanovené dovozné
kvóty a každá importujúca spoločnosť mohla doviesť len
určité množstvo tovaru. V roku 2002 sa začala vytvárať
aj divízia farmácie s jedným obchodníkom. Najťažším
momentom spoločnosti bol koniec roku 2004, kedy
sa ukončila výroba a dovoz nealko nápojov zo spoločnosti
Limova. Začínali sme takmer od začiatku len s výživovými
doplnkami. Rok 2005 bol prelomový a veľmi náročný,
ale za pomoci vedenia materskej firmy a výbornej
spolupráce s Vladimírom Poláškom jr. sme budovali našu
spoločnosť ďalej. V tej dobe sa zaoberala prevažne už len
výživovými doplnkami. Aj tu sa prejavila stará múdrosť,
že „všetko zlé je na niečo dobré“ – ukončenie nealko nápojov
a prioritou sa stali výživové doplnky.
•

Jaké jsou podmínky pro váš obchod v dnešní době?
Situácia nie je o nič jednoduchšia, ale naša spoločnosť
je dlhoročným číslom jeden v maloobchode (obchodné
reťazce a drogérie) a v alternatívnom predaji (podniky
a poisťovne). Dôležité bude v tejto dobe upevniť si pozície
v obchodných reťazcoch a alternatívnom predaji a neustále
zvyšovať predaje v lekárňach. Toto si vyžaduje mať lojálnych
a pozitívne naladených zamestnancov, hlavne v obchodnej
sfére. Myslím, že sa nám to v tejto dobe darí.

•

Jak byste si představoval ideálního obchodního partnera
nebo zákazníka?
Viete, predstava a skutočnosť sú dve odlišné veci.
Najdôležitejšie v obchode je byť serióznym a spoľahlivým
obchodným partnerom s kvalitným tovarom, dobrými
cenami a perfektným servisom. Náš obchodný partner
na druhej strane by mal byť férový, s dobrou platobnou
disciplínou. V obchodnom vzťahu je cieľom, aby boli
spokojné obe spolupracujúce strany a hlavne koncový
zákazník, ktorému pomáhame viesť zdravší život.
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Změnila se situace, když byla založena společnost VITAR
SLOVAKIA?

{

•

E-shop Naše vitaminy

E-SHOP NAŠE VITAMINY
Vitaminy přímo od výrobce!
Text: Ondřej Janů | Foto: archiv firmy
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Jak již samotný název internetového obchodu napovídá, na našem e-shopu můžete
pořídit širokou nabídku vitaminových přípravků a doplňků stravy. Ale nejen to.
Součástí nabízeného výrobkového portfolia je i vlasová terapie, repelentní přípravky
proti hmyzu, vazeliny, sladidla, ovocné nápoje pro děti či zcela nově doplňky
stravy pro vaše zvířátka. Vybírat a nakupovat své oblíbené produkty můžete přímo
z pohodlí domova.
Naše společnost se neustále snaží
reagovat na aktuální trendy v oblasti
výroby kvalitních doplňků stravy, přičemž svou nabídku výrobků převážně
směřujeme do obchodních řetězců,
vybraných druhů drogerií a lékáren. Dnes
je ale zapotřebí držet krok i s ostatními
distribučními kanály, kde můžeme své
produkty nabízet. Jedním z nich je právě
online prodej přes internetový obchod.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli,
že v lednu roku 2014 spustíme nový internetový obchod www.nasevitaminy.cz
a budeme tak držet krok nejen s naší

konkurencí, ale zároveň poskytneme
svým zákazníkům alternativu v nakupování, umožníme jim možnost zakoupit
čerstvé novinky v sortimentu, připravíme
pro ně akční slevy a výhodná balení
a v neposlední řadě jim nabídneme
nákup s 10% slevou.
Na e-shopu lze zakoupit téměř všechny
naše výrobky, které máme skladem.
Velkou výhodou je přitom přehledné
rozdělení dle zaměření – skupiny výrobků
jsou seřazeny podle vhodnosti užití a dle
druhu výrobků. V případě, že například
hledáte vhodný doplněk stravy pro váš

pohybový aparát, stačí v levém sloupci
kliknout na „Klouby“ a zobrazí se všechny
dostupné výrobky s danou tematikou.
Druhým rozdělením, dle druhu, můžete
nalézt výrobky dle jejich názvů či jednotlivých výrobkových značek.
Pro urychlení a usnadnění procesu
vyhledávání je možné použít tzv.
fulltextové vyhledávání – stačí zadat
hledané slovo „Klouby“ a vyhledávač
zobrazí všechny výrobky, které uvedené
slovo obsahují. Nově tato funkce
nabízí přehled výrobků již po napsání
počátečních písmen hledaného výrazu.

Kdo e-shop provozuje?

Hlavní výhody e-shopu

VITAR je výrobcem doplňků stravy
s více než pětadvacetiletou tradicí.
Můžeme se opřít o svůj výrobní, vývojový
a designérský tým, což nám zajišťuje nezávislost ve vytváření přípravků.
Všechny naše preparáty tak jsou navrženy a vyrobeny přímo podle potřeb
českého zákazníka. Ve výrobním závodě
v Tišnově pro vás vyrábíme veškerou naši
produkci, ať už se jedná o doplňky stravy
či nealko nápoje.

Pro zajímavost bychom rádi shrnuli
hlavní výhody, které náš e-shop svým
zákazníkům nabízí:

je trvalá a platí na aktuální a všechny
budoucí objednávky. Pro získání slevy
je zapotřebí, abyste byli vždy přihlášeni
do svého zákaznického účtu.

•

online přístup 24 hodin denně,

Direct mailing

•

dopravné zdarma nad 600 Kč,

•

možnost osobního vyzvednutí
ve výrobním závodě Tišnov,

•

online kontrola dostupnosti
výrobků,

Nedávno jsme rovněž spustili službu
přímého zasílání newsletterů. Všechny
naše registrované zákazníky tak pravidelně informujeme o probíhajících slevových akcích, novinkách na trhu nebo
o zajímavých informacích.

•

online přehled všech objednávek
včetně historie,

Jak již bylo řečeno, tak stěžejní prodejní kanál pro distribuci našich výrobků
tvoří především prodej v kamenných
obchodech. Internetový obchod je tedy
skvělým doplňkovým obchodním kanálem, který mohou využít lidé, kteří
upřednostňují pohodlné nákupy přes
internet. Nakupování online s sebou přináší spoustu výhod, například v podobě
úspory času, možnosti v klidu prostudovat všechny parametry výrobku,
nákup z pohodlí vašeho domova či doručení zboží až k vám domů.

•

možnost přímé komunikace
s obchodníkem,

•

sleva 3 % z běžných cen,

•

další sleva 10 % z běžných cen
pro registrované zákazníky
na všechny objednávky,

Na našem e-shopu můžete zakoupit
rovněž zboží, kterému postupně končí
exspirační doba. Toto zboží nabízíme
pouze zde a za velmi zvýhodněné ceny.

Registrace je bezplatná a k ničemu vás
nezavazuje. Zaregistrovat se můžete
kliknutím na ikonu, která se nachází
na hlavní stránce vpravo nahoře. Sleva

Proč ho máme

•

platba na dobírku, převodem na účet
i platební kartou.

Způsob registrace
a získání slevy 10 %

E-shop Naše vitaminy
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Výsledky online
marketingové strategie
Od začátku spuštění nového e-shopu
se nám podařilo dosáhnout uspokojivých
výsledků, zejména co se týká celkové
návštěvnosti a počtu objednávek.
•

Celkovou návštěvnost e-shopu
jsme zvýšili o 43 %.*

•

Zaznamenali jsme růst počtu
objednávek o 132 %.*

•

Tržby vzrostly o 81 %.*

•

Počet registrovaných zákazníků
vzrostl o 241 %.*

*Uvedená procenta jsou vypočítána
na základě meziročního srovnání
za prvních 7 měsíců.

Nejprodávanější výrobky:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

MaxiVita Herbal Bylinný sirup Posílení imunity
MaxiVita Premium Kloubní výživa
MaxiVita Herbal Bylinný sirup Kašlík
MaxiVita Herbal Bylinný sirup Průduškový
MaxiVita Herbal Očista jater
Vitar Vazelína lékařská
MaxiVita Magnézium 400 mg + B komplex + Vitamin C stick
MaxiVita Odkyselení organizmu

MaxiVita Multimineral šumivé tablety
Energit® drink bez cukru limetka-citron
Vitar Soda prášek
Vitar Vitamin C
Energit® drink bez cukru pomeranč
Energit® drink bez cukru lesní ovoce
Energit® drink bez cukru ledový čaj
Vitar Soda tablety

Recenze na internetovém
srovnávači cen Heureka

Modrý certifikát Ověřeno
zákazníky

Obchod Naše vitaminy získal díky
spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát „Ověřeno zákazníky“.
Recenzi na tento obchod mohou psát
pouze ověření zákazníci – tím máte
jistotu pravdivosti recenzí. Hodnocení lze
učinit vyplněním dotazníku spokojenosti,
který zákazníkům přijde po nákupu.

Modré Ověřeno zákazníky získávají
ty e-shopy, které jsou zapojeny do služby
Ověřeno zákazníky, mají skript správně
vložen a za období posledních 90 dní
získají dostatečný počet respondentů,
a to v řádu desítek hodnocení.

Zároveň pro získání certifikátu potřebuje e-shop minimálně 90 % doporučení za posledních 90 dní. Poté, pokud‚
ve sledovaném období procento dopo-ručení klesne na 88 % a méně, je e-shopu
certifikát automaticky odebrán.

{

Nejprohlíženější výrobky:
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Psů a koček je v ČR na obyvatele nejvíce v Evropě

Psů a koček je v ČR na obyvatele
nejvíce v Evropě
Text: Miroslav Sadílek | Foto: archiv firmy

Ve čtyřech a půl miliónech domácností
v České republice žijí podle odhadů
téměř dva milióny psů a milión koček.
Jednoho nebo více domácích mazlíčků
tak chová podle statistik polovina českých domácností. V počtu chovaných zvířat na počet obyvatel
jsme v Evropě na samé špičce.
Zhruba čtvrtina českých psů
má navíc doklad o původu.
Stejně jako lidé, zvířata trpí
celou řadou neduhů, kterým
se dá často velmi snadno
předejít správnou výživou
a pravidelným doplňováním vitaminů a doplňků stravy.
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Téma nemocí domácích mazlíčků
je věčné. Ne nadarmo se radí při koupi
štěňátka hodně podrobně zkoumat
zdravotní stav rodičů. Podívejme se na
nejčastější zdravotní potíže u pejsků,
se kterými se v průběhu jejich života
nejčastěji můžete setkat.

1. Zánět hltanu a hrtanu
Nejčastější příčinou je nachlazení, kdy
pes promokne nebo třeba uřícený vypije
ledovou vodu. Zvíře kašle, mění se jeho
hlas a může v důsledku zahlenění i zvracet.
Teplota může, ale nemusí být zvýšená.
Chybou je nasadit lidské léky. Naopak
zvíře by měl vidět veterinář, aby vyloučil
další problémy, například infekční onemocnění plic.

2. Zánět spojivek
U psů se vyskytuje docela často. Může
být způsoben infekcí, ale i vnějším
podrážděním oka, například drobným
poraněním nebo prachem. Nemoc
se projevuje hnisavým výtokem z očí.

Řešením je podání antibiotických kapek
nebo mastí.

3. Zubní kámen
Vyskytuje se zejména u malých plemen
i u mladých psů. Znamená zažloutlý
až nahnědlý povlak na zubech, který
může působit zánět dásní a v pokročilém
stadiu i vypadávání zubů. Na místě
je pravidelné odstraňování zubního
kamene v ordinaci, ať už mechanicky,
nebo ultrazvukem. Nově se doporučuje
pravidelné podávání mořské řasy Ascophyllum nodosum, která brání tvorbě
zubního kamene. Na to máme perfektní
řešení – Nomaad De-Plague.

4. Artróza
Jde o vleklé a bolestivé onemocnění
kloubů, které zvířeti znemožňuje pohyb.
Častěji se vyskytuje u zvířat s nadváhou
nebo vrozenými sklony. Léčí se podáváním
léků zlepšující pohyblivost kloubů. Někdy
je nutné zvolit operační výměnu kloubů.
Doporučuje se pravidelné podávání
chondroprotektiv. Náš produkt Nomaad
Artivit je pro tuto diagnózu ideální.

5. Zánět análních žlázek
Pokud je přirozené vyměšování narušeno, dojde k jejich zduření, což psa
urputně svědí, a proto tahá zadek
po zemi a olizuje si kořen ocasu. Nutné
je mechanické vyprázdnění žlázek v ordinaci nebo v psím salonu. Léčba zánětu
pak patří pouze do rukou lékaře.

6. Zánět kůže
Příčin může být celá řada, proto je vhodné
sledovat vývoj onemocnění. Mohou
se objevit strupy, vřídky i lupy, vše doprovázené svěděním. Pes si může postiženou srst lízat nebo vykusovat. Léčba
spočívá v desinfekčních koupelích, případně aplikaci přípravku s kortikoidy
nebo antibiotiky.

7. Začervení škrkavkami
Škrkavky jsou jedny z nejběžnějších
parazitů. Mohou se přenést i na člověka,
zejména děti, které si hrají na zemi a olizují
znečištěné prsty. Dospělé zvíře je nutné
2x až 4x ročně odčervovat, a to i přesto,
že je pes zdravý a nemá žádné příznaky.

8. Otočení žaludku

Nejčastějším problémem u psů jsou klouby

Dochází k němu náhle u velkých plemen. Dojde ke zvětšení břicha, zvíře
rychle dýchá a má zrychlený tep, snaží
se zvracet, ale nezvrací. Nezbytný
je okamžitý převoz k veterináři a chirurgický zákrok. Pokud nedojde k zásahu
včas, zvíře umírá.

Artritis neboli artritida je zánět kloubů. Způsobuje nepříjemnou bolest
a omezení pohybu v postižených kloubech. S přibývajícím věkem dochází
u psů stejně jako u člověka k degeneraci chrupavek. Dalo by se říci, že většina
starších psů obzvláště velkých plemen (německý ovčák, zlatý retrívr, rotvajler,
labrador atd.) trpí postižením kloubů různého stupně.

10. Zablešení
Blechy se snadno šíří při vzájemném
kontaktu s jinými psy. Napadené zvíře
se drbe, může mít na kůži začervenalé
ranky, je neklidné a v jeho srsti jsou
vidět drobné černé tečky, což je bleší
trus. Nezbytné je průběžné používání
antiparazitik, ať už v podobě obojku,
spreje nebo pipet. Nutná je i desinfekce
prostředí, včetně pelíšků a dek. Výborným
řešením je šampon Predator 4DOG, který
kombinuje okamžité zahubení parazitů
s dlouhodobým repelentním účinkem.
Na pelíšky je ideální náš Predator 3D.

V baleních
500 a 200 ml

Pohyb je pro psa velice důležitou a přirozenou součástí života. Pokud mu
pohyb způsobuje bolest, přestává běhat, vstávat, chodit do schodů, odmítá
nastoupit do auta atd. Méně pohybu má za následek vznik nadváhy nebo obezity. To zatěžuje klouby ještě více a kromě toho nadváha zatěžuje srdce, má vliv
na vznik cukrovky atd.

Příznaky
•

problémy s pohyblivostí při chůzi, běhání, skákání

•

problémy při vstávání z klidu

•

problémy při chůzi do schodů

•

bolestivost

Přičiny
1. Věk – většina starších psů má postižení kloubů různého stupně
2. Plemeno – velká plemena jsou k tomuto onemocnění náchylnější
3. Nadváha – nadváha extrémně zatěžuje klouby
4. Úrazy a poškození
5. Vrozené defekty
6. Infekce

V těchto případech
se velmi osvědčil sirup Nomaad Artivit®
Nomaad ArtiVit® Sirup obsahuje komplex látek
důležitých pro kloubní výživu.
Forma sirupu umožňuje bezproblémové podávání
i při dlouhodobé terapii. Psi i kočky jej velmi dobře snáší.
Obsažené látky tvoří pět základních mechanismů účinku:
•

výživa kloubu a kloubního pouzdra (glukosamin sulfát 2KCl
a chondroitin sulfát)

•

protizánětlivé působení (MSM – methylsulfonylmethan)

•

lubrikace (promazávání) kloubu a kloubního pouzdra
(kyselina hyaluronová)

•

obnovuje poškozenou chrupavku (hydrolyzovaný kolagen)

•

tlumení bolesti (boswelia serrata)

www.nomaad.cz
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Obvykle vzniká z nevhodné stravy,
při polknutí různých předmětů nebo při
infekci. Projevuje se nechutenstvím, žízní,
zvracením, zvýšenou teplotou a bolestmi
v oblasti břicha. Může se střídat zácpa
a průjem. Nezbytná je hladovka
a následná dieta.

{

9. Katar žaludku a střev

Artritis se vyvíjí tehdy, pokud je kloubní chrupavka opotřebována rychleji,
než může být nahrazena. Chrupavka slouží jako nárazník na ochranu kostí,
proto, je-li opotřebována, klouby zduří a bolestivost způsobuje zhoršení
pohyblivosti. Přestože tyto změny na kloubech nejsou zcela léčitelné, lze
pomocí výživy udržet zdravé chrupavky, zmírňovat bolest a zpomalit vývoj
onemocnění.

Psů a koček je v ČR na obyvatele nejvíce v Evropě

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

Představujeme firmu VITAR Veterinae

Představujeme
ﬁrmu VITAR Veterinae
Nomaad – zdraví pořád.
S tímto sloganem vstoupila na trh veterinárních přípravků naše nová produktová řada.
Za uvedením veterinární řady výrobků
na trh stojí téměř roční intenzivní vývoj
a testování. Zaměřili jsme se zejména
na psy a kočky.
„Jako jedni z mála na trhu nemáme
tyto přípravky v tabletách, ale v prášku
a v sirupu, které zvířata mnohem lépe
přijímají,“ vypočítává benefity Miroslav
Sadílek. „V současnosti je 90 % výrobků
na trhu z dovozu, v Česku je jen málo
výrobců. VITAR je jednou z prvních
významných firem, která na veterinární
trh vstupuje,“ doplňuje.
Kde všude se s výrobky značky Nomaad
setkáte? U veterinářů, ve významných
sítích pet shopů („zverimexů“), v největších českých e-shopech, které se specializují na potřeby pro zvířata, i na trhu
lékáren, kde se tomuto typu výrobků
začíná dostávat většího prostoru.
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„Schvalování výrobků příslušným úřadem

trvalo opravdu dlouho, jsem rád, že se nám
vše podařilo dotáhnout do finále. Chtěl
bych poděkovat za spolupráci všem
kolegům, kteří se mnou na přípravě
spolupracovali, zejména vývoji v čele
s Janou Pszczolkovou,“ uzavírá Miroslav
Sadílek.
Řadu přípravků Nomaad tvoří nyní pět
produktů. Základem je kloubní výživa,
tzv. chondroprotektivum, pod naší ochrannou známkou Nomaad ArtiVit.
„Artivit® je naše vlajková loď, je to to nejlepší, co jsme dosud vyrobili. Kloubní
preparát světových parametrů, který
na rozdíl od všech ostatních účinně tlumí
bolest, a to už po prvních dnech užívání,“
říká Mirek Sadílek
ArtiVit® se nabízí ve dvou podobách:
sirup o objemu 200 a 500 ml, a silnější
ArtiVit® Forte ve formě prášku v balení 70,
400 a 600 g. Přípravky na klouby užívají
zvířata dlouhodobě, proto je tekutá nebo
sypká forma lepší než tablety. Jako jediní
na trhu nabízíme přípravky, které tlumí
bolest.
Pro zdravé kosti a krásnou srst je určena
sypká směs minerálních látek Nomaad
Mineral Forte (80, 500 a 800 g). Preparát
obsahuje Aquamin F – přírodní zdroj
minerální látek vyráběných z vápenatých

mořských řas a pivovarské kvasnice.
Dobrůtkou pro každého psa i kočku
je želatinový Nomaad Multivitamin Forte.
Je vhodný u fyzicky zatěžovaných zvířat,
v období březosti, u starších psů a koček
pro zlepšení fyzické a psychické kondice.
Významně také zlepšuje kvalitu a lesk
srsti.
Nezbytností pro redukci zubního plaku
a kamene a potlačení zápachu z tlamy
je sypká směs Nomaad De-Plague
(50 a 100 g). Preparát působí přímo
v zažívacím traktu zvířete, odkud
se následně dostává do krevního řečiště,
poté do slin a tím velmi účinně působí
na zuby a dásně. Významně ovlivňuje schopnost zachycování bakterií
způsobujících zubní plak a změkčuje
existující zubní kámen, který většinou
sám odpadne nebo je velmi snadno
odstranitelný.
Nabídku doplňují antiparazitní šampon
proti blechám Predator 4DOG, což
je absolutně spolehlivý likvidátor vnějších parazitů s dlouhodobým repelentním účinkem a Predator IXO protector –
souprava ke snadnému odstranění
klíštěte.
Celý sortiment si můžete prohlédnout
na www.nomaad.cz

MVDr. Iva Lžičařová a Chira
Mistryně světa 2014 a vicemistryně světa 2015
Iva je reprezentantkou České republiky v Záchranářském sportu a dlouhodobě se umisťuje také
na předních místech v domácích soutěžích. Její
desetiletá fenka německého ovčáka Chira je příkladem zdravého a aktivního psa a my jsme moc rádi,
že můžeme obě tyto dámy podporovat v jejich
sportovních aktivitách.
A jak to vidí Iva?
„Mistrovství světa je neuvěřitelně náročné na fyzickou i psychickou kondici
psa i člověka. Já jsem moc ráda, že jsem ve VITARu našla skvělého partnera
pro naši sportovní činnost a k tomu dodávám, že jejich výrobky považuji
za českou i evropskou špičku. Moje Chira užívá sirup ArtiVit® a i ve svých deseti
letech vyhrává světové závody. Můžu říct, že to vzbuzuje obdiv, kdekoliv se spolu
objevíme. Nadále budu moc ráda podporovat tyto české výrobky, protože i díky
nim naše sportovní kariéra ještě zdaleka nekončí,“ říká Iva s úsměvem.

VITAR Sport

VITAR Sport – také
my pomáháme vést
zdravější život
aneb Kdo ví, že nás potřebuje,
má už teď výrazný náskok
Text: Aleš Máslo | Foto: archiv firmy

Jak z názvu dceřinky
vyplývá, je VITAR Sport
zaměřen především na sportovce. A to zejména vytrvalostního typu, neboť hlavním předmětem činnosti společnosti VITAR
Sport je prodej a distribuce sportovní
výživy italské značky Enervit. I my pomáháme vést zdravější život, a to, možná
kupodivu, sportovcům.
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Společnost VITAR se stala distributorem Enervitu v roce 2011
a za tímto účelem založila dceřinku VITAR Sport, s.r.o. Ačkoliv
se sportovní výživa řadí rovněž mezi doplňky stravy, od vitaminů,
minerálních látek a dalších „vitarovských“ doplňků stravy vyžaduje
zcela odlišný obchodní přístup. Klienty v naší branži jsou především
bývalí nebo stávající sportovci, kteří aktivně sportovní výživu využívají.
A na sportovce se prostě musí jinak.

KDO JSME
Od dubna 2012, kdy jsem začal ve společnosti VITAR Sport působit,
ale ještě více od ledna 2013, kdy jsem byl jmenován výkonným
ředitelem, jsme se více a více zaměřovali nejen na samotný prodej
produktů, ale jako nezbytné se ukázalo odlišení od konkurenčních
značek formou doporučeného časování. Nespokojili jsme se jen
s textací uvedenou na etiketách ohledně doporučeného dávkování,
ale naším cílem bylo a je, aby uváděným doporučením naši zákazníci
rozuměli.

Definovali a upřesnili jsme naše poslání.
Nebylo dostačující prezentovat se jen
jako specialista na výživu pro vytrvalce,
neboť takto se může nazvat kdokoliv,
i ten, komu tento titul zdaleka nenáleží.
Hledali jsme něco, co my děláme
jinak než konkurence, co je pro nás
výrazně identifikující a v jaké věci, která
má vysokou hodnotu pro zákazníky,
se odlišujeme od konkurence. Tuto věc
jsme nakonec našli a na ní jsme postavili
naše poslání:
„Pomáháme sportovcům lépe
využívat tréninkový čas a jejich
výkonnostní potenciál. Jdeme
až k samotné podstatě fungování
organizmu a tím měníme zavedený
a převažující pohled na výživu.“
Takto definované poslání v sobě odráží to,
co jsme začali dělat od 2013, tzn. stavět
naše poradenství, doporučené časování
a dávkování produktů a samozřejmě
i semináře na fyziologických základech,
na samotné podstatě fungování organizmu. Kdo pochopí tyto základy,
porozumí i sportovní výživě, Enervitu
a důvodům, proč je skutečně kvalitní
značkou.
Kromě toho jsme v roce 2014 založili
Enervit® Team, kam se může dobrovolně
přihlásit kdokoliv, kdo má v oblibě
Enervit® a kromě toho chce čerpat
i výhody spojené s partnery Enervit®
Teamu. Rozšířili jsme nabídku o vybrané
výrobky VITAR, které v portfoliu Enervit®
nejsou nabízeny, ale sportovci je zcela
jistě potřebují. Vytvořili jsme event team
složený především ze studentů TUL a zapojili jej do prezentace značky Enervit®
na mnoha sportovních akcích, díky čemuž
se stal Enervit® nejčastěji prezentovanou
značkou na vytrvalostních závodech.

Zatímco v roce 2014 jsme
byli do velké míry ovlivněni
2015 k n i h o u S i m o n a S y n k a
Začněte s proč, v roce 2015
jsme začali aplikovat doporučované kroky Timothy Ferrise Čtyřhod in ový p ra cov n í t ýd en , a to a ni ž
bychom tuto knihu předtím vůbec četli.
Začali jsme se totiž více zaměřovat
na obchodní a marketingové činnosti,
které se v předchozích letech ukázaly
jako přínosné, ty méně efektivní jsme
omezili, nebo začali dělat jinak.
Začali jsme aktivněji pracovat s jedním
u nás dosud málo využívaným prodejním
kanálem – s e-shopem. Vyvinuli jsme
nový internetový obchod, o poznání
přehlednější, který nabízí i řešení v rámci
různých obchodních skupin. S novým
e-shopem jsme rozšířili nabídku našich
služeb a doplnili tak naše portfolio
o možnost tvorby tréninkových plánů
nebo jídelníčků.
Druhým naším cílem pro rok 2015 bylo
a je začít více dodávat do sportovních
klubů. Z pohledu statistik se nám tento
cíl sice daří naplňovat, ale nikdy není
tak dobře, aby nemohlo být ještě líp
a tudíž na tuto oblast se budeme neustále
intenzivně zaměřovat i v dalších letech.

Jak dále
Do budoucna vidím jako velmi
důležité pokračovat v osvětové
práci nad rámec samotného prodeje a tím vychovávat sportovce
k p oz n á n í, že s p o r t n ení j en
o samotném tréninku.
Pro obchodní růst je důležité rozdělit
sportovní a distribuční obchodní
činnost, zahájit obchodní vztahy
s více sportovními kluby a současně udržovat obchodní vazby
s významnými obchodními partnery.
Je důležité výrazně se profilovat
v jednom sportu v ČR a když
se to povede, adekvátně tomu
upravit i seznam podporovaných
sportovců. Je třeba se začít zabývat myšlenkou, zda není čas VITAR
Sport transformovat do pozice
marketingové sportovní agentury,
která hledá nové talenty, vychovává
mladé vytrvalostní sportovce
a realizuje sportovní marketing.
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V roce 2014 jsme se ještě
více zaměřili na práci se
2014 zákazníkem, a to jak s konzumentem, tak i s distributorem. Vytvořili jsme nové
webové stránky s větším důrazem na sběr
kontaktů. Za e-mailovou adresu nabízíme
zasílání 10 nejčastějších výživových chyb
sportovců, nebo seriál o výživě a stále
pokračujeme i ve strategiích na míru.

{

Rok 2013 se tak nesl v tvorbě
různých výživových strategií
2013 pro mnoho typů sportů.
Některé jsme přebrali od Italů,
přesto jsme se neubránili
je trochu počeštit, nejen co se jazyka
týká. Na ojedinělý Enervit® seminář
pořádaný v listopadu 2012 před Jizerskou
50 jsme v roce 2013 navázali četnějšími
semináři, které pořádáme stále a kde
představujeme fungování lidského těla
během sportu. Na tomto fyziologickém základě pak stavíme doporučené
časování konkrétních produktů. Dle
ohlasů jsme v tomto výjimeční a ohlasy
od zákazníků jsou velmi pozitivní.

VITAR Sport
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Vítězství na Vasákzu mi stále uniká

Vítězství
na Vasáku
mi stále uniká
Text: Aleš Máslo | Foto: archiv Standy Řezáče

Přinášíme rozhovor se Standou Řezáčem,
sportovcem Enervit® Teamu a dlouhodobě
nejlepším českým dálkovým běžcem
na lyžích. Kolik ročně naběhá a najezdí
na kole? V čem spočívají jeho úspěchy
a jak dlouho ještě plánuje lyžovat?
A co vlastně bude dělat, až se závoděním
skončí?
V dálkových bězích se pohybujete řadu let, před vámi
je už osmnáctá sezóna. Kam byste to rád dotáhnul – zakulatil
na dvacet? Vyhrál Vasův běh?
Rád bych ještě závodil a rád bych také vyhrál Vasův běh.
Ale protože jsem měl letos na jaře pád na kole, zjistil jsem,
že člověk je nejvíce limitovaný zdravím.

Ptám se i proto, že letos vám bylo 42 let. Do kolika se dá podle
vás závodit na lyžích? A cítíte s přibývajícími léty změny?
Ano, samozřejmě, že s přibývajícím věkem pociťuji změny
v tréninku i regeneraci, ale opravdu záleží na každém
závodníkovi.
Jet téměř 100 kilometrů soupaž musí být pořádný zápřah.
Jak se na takové porce připravujete? Ať už v rámci letní
přípravy či přípravy na sněhu.
Od půlky června trénuji na kolečkových lyžích, od října už lyžuji
na ledovci, a od listopadu lyžuji na přírodním sněhu, takže mám
natrénováno mnoho kilometrů a jsem připraven na dvou a více
hodinový závod.
Kolik vlastně najezdíte kilometrů na lyžích během sezony
a na kolečkových lyžích v rámci přípravy, kolik naběháte
kilometrů, strávíte v sedle kola? Jsou čísla stejně závratná
jako v případě závodních distancí?
Na lyžích najezdím ročně 4 až 5 000 kilometrů a na kolečkových
lyžích zhruba 1 500 kilometrů. Naběhám asi 1 000 kilometrů
a v sedle kola strávím 2 000 kilometrů. Abych zvládl dlouhé
závody, musí tomu odpovídat i tréninkové dávky, takže natrénuji
mnohonásobně více.
Laufy jsou ultra vytrvalostními závody, které musí být náročné
i pro správnou výživu organizmu. Jak vypadá po této stránce
váš soutěžní den od rána, přes závod, až do večera? Ať už jde
o klasickou stravu či sportovní výživu.
Se správným nastavením výživy je to složitější, než by se mohlo
zdát. Záleží na typu ubytování a zemi, ve které zrovna probíhá
závod. Někdy jsou podmínky lepší, někdy jde o velmi prostá
jídla. Ve všech zemích, kde závodím, však mám jedno společné,
a to Enervit® před, během a po trénincích i závodech.
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PROFIL
Standa Řezáč
* 29. dubna 1973
•
•
•
•
•
•

český běžec na lyžích
specialista na dálkové běhy, patří ke světové špičce
vítěz ankety Král bílé stopy 2012, ocenění pro nejlepšího lyžaře roku
několikanásobný vítěz Jizerské padesátky
ve Vasově běhu jedenkrát druhé místo, pětkrát třetí místo, jedenkrát čtvrté místo
majitel www.penzion-rezac.cz

Vasův běh
•
•

legendární závod v běhu na lyžích na 90 km
koná se od roku 1922 ve Švédsku

{
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Vítězství na Vasáku mi stále uniká

POMÁHÁME LIDEM VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT

V otázce sportovní výživy tedy spoléháte na Enervit®.
Jaké produkty máte nejraději, kdy je zařazujete a v čem
vidíte jejich přínos?
Výrobky Enervit® využívám během tréninků, a to zejména
iontový nápoj Enervit® G sport a občas energetickou tyčinku
Enervit® Power sport. Během závodů využívám energetické gely
Enervitene sport gel a tablety Enervit® GT sport. Po trénincích
i závodech si dávám regenerační drink Enervit R2 sport.
Velmi důležitou fází je regenerace, často se říká, že s přibývajícím věkem ještě více. Jak přesně regenerujete vy?
Na regeneraci nemám mnoho času – v přípravném období
mám hodně práce kolem domu a věnuji se rodině. V závodním
období mi hodně času také zabere příprava lyží a cesty
na jiné závody. Takže kromě již zmíněné regenerační R2
se mezi tréninky snažím co nejvíce odpočívat a spát.

V závodní kariéře jste už dosáhl na řadu úspěchů. Máte ještě
nějaký nesplněný sen?
Přestože ze seriálu Swix Ski Classics jsem vyhrál už téměř
všechny lyžařské maratony, stále mi uniká Vasův běh.
Letos jsem se na „Vasáku“ zase po třech letech dostal na stupně
vítězů a byl jsem třetí, měl jsem z tohoto výsledku velkou
radost, jako bych vyhrál, protože jsem porazil téměř všechny
špičkové světové závodníky.
V Bedřichově máte penzion. Je právě penzion tím
kde se chcete realizovat po skončení závodní kariéry?
Nebo ještě jinak – jaké vlastně máte plány do budoucna?
Ano, po skončení závodní kariéry plánuji se plně věnovat
práci kolem penzionu a těším se, že budu trávit i více času
s rodinou.

Jak na 60 minutový výkon

Jak na 60 minutový výkon
Text: Aleš Máslo | Foto: archiv firmy

Máme-li doporučit vhodný sportovní
„jídelníček“, pak si dovolím předpokládat, že většina čtenářů tohoto magazínu uvažuje v řádu minut. Ale i na sportovní výkon, který trvá pouhou hodinu,
se vyplatí organizmus řádně připravit.
Většina sportovců ví, že není dobré
na náročný, byť krátký trénink, vyrazit
nerozcvičeni, neprotaženi a nezapracováni. A že je třeba se zabývat výživou.
Zde nám však nestačí řešit ji těsně před
začátkem výkonu.

Přinášíme návod na výživu při lehkém tréninku trvajícím
celkem 60 minut. To může být například 60 minutový běh,
60 minutové kolo apod., kterému nepředchází žádné rozcvičení
a trénink je kontinuální, bez přestávek, více méně s konstantní
úrovní zátěže.
Kdo se chce vydat na delší tratě, měl by svoji cestu začít s několikadenním předstihem nejdříve na stránkách www.enervit.cz,
kde se dozvíte časování pro delší, třeba i šestihodinové
sportovní zážitky.
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Potravinové želé s nízkým glykemickým
indexem Enervit® PRE Sport

Iontový nápoj Enervit® G Sport
(namíchaný v dávce 15 g prášku
na 500 ml vody, tzn. hypotonicky
naředěný)

•

doplní energii s dlouhodobým a postupným uvolňováním

•

aktivuje tukové zásoby pro podporu energizace během
výkonu (zapojení tuků jako zdroje energie
je při vytrvalostních výkonech velmi důležité)

•

•

nerozhází hladinu krevního cukru, proto správně připraví
tělo na dlouhodobý výkon

zajistí doplňování energie a protikřečových minerálů
ztrácených během výkonu potem

•

•

nezpůsobí hypoglykémii (nízkou hladinu krevního cukru)
v čase začátku výkonu, která je běžná po konzumaci
sladkých potravin

především doplňuje tekutiny a pomáhá tak udržovat
hypotonicitu (správnou hustotu) tekutin vnitřního
prostředí organizmu

•

•

velmi dobře stravitelný (obsahuje pouze sacharidy),
nezatěžuje žaludek zbytečnými tuky či těžko
stravitelnými bílkovinami

je nutné si uvědomit, že jen během jedné hodiny sportu
vypotíte kolem 1 litru tekutin (v teplých dnech i více)
a jejich nedoplnění pomocí iontového nápoje vyvolává
samo o sobě pocity únavy, vyčerpání a možných křečí

Lehký trénink trvající
celkem 60 minut

Během výkonu:

Po výkonu:

•

určitě pít iontový nápoj
Enervit® G sport (hypotonicky
naředěný)

•

jako regenerační nápoj postačí
Enervitam sport (aminokyseliny
BCAA s obsahem sacharidů)

•

během prvních 30–60 minut
postupně i dopít zbylý iontový
nápoj, případně si namíchat nový

1–3 hodiny před tréninkem:
•

již žádné jídlo

•

•

průběžně zavodňovat organizmus
(čistá voda, případně s citronem;
ne sladké limonády)

neměla by přijít žádná energetická
krize (té předchází právě pití
iontového nápoje)

•

•

1–2 hodiny před tréninkem přijmout
Enervit® PRE sport pro optimální
nastavení metabolismu

přesto, především v případě
náročných tréninků předcházejících
tomuto lehčímu, se může problém
s pocitem únavy objevit i při lehčím
tréninku – v takovém případě
přijmout energetický koncentrát
(Enervitene® sport koncentrát)
nebo energetické tablety
(Enervit® GT sport)

V poslední hodině před tréninkem:
průběžně po doušcích pít vodu

•

není nutné přijímat nic jiného

•

jsou-li však příznaky hladu, lze ještě
sníst Enervit® PRE sport (čím dříve
v tomto časovém úseku, tím lépe)

{
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Energetické tablety Enervit® GT Sport
(2–4 ks, rozkousat, nechat rozplynout
a rovněž zapít)

Energetický gel Enervitene® Sport gel
(určitě jej vždy dvěma doušky zapít)
•

doplnění rychle využitelné energie

•

energetické tablety pro rychlé doplnění energie

•

•

sodík a další minerály pro oddálení křečí

zároveň dodá pomaleji se uvolňující zdroje energie
(vydrží cca 45 minut)

•

•

vitamíny pro podporu energizace organizmu

obsahuje BCAA pro ochranu svalových vláken
a podporu energizace organizmu

•

tabletová forma je dobře skladná a snadno použitelná

•

lze přijmout 5–10 minut před závodem nebo tréninkem
(určitě NE dříve) a dále dle doporučení každých
30–45 minut

www.enervit.cz

Kaleidoskop

Kaleidoskop událostí
Text: Kateřina Holíková | Foto: archiv firmy

Letní rádiová kampaň – Energit®
Před začátkem školních prázdnin jsme spustili letní rádiovou kampaň, která byla
tentokrát zaměřena na představení nové výrobkové řady vitaminových tablet
Energit®. Navázali jsme tak na jarní kampaň, která cílila na novinky MaxiVita stick-pack. Následná podzimní rádiová promo akce pak byla zaměřena na celkový sortiment výrobků MaxiVita.
Frekvence 1 odvysílala dne 1. a 29. června Minutovou rubriku, kde jsme představili Energit® Pro řidiče v nové sběratelské retro řadě.
V týdnu od 15. do 19. června probíhala v Ranní show na Evropě 2 letní
soutěž s legendární značkou vitaminových tablet Energit®. S Leošem
a Patrikem se soutěžilo o poukázku na pohonné hmoty na dovolenou
v hodnotě 5 000 Kč. K tomu obdržel posluchač, který se dovolal jako
první a odpověděl na položenou otázku, hodnotný balíček výrobků
značky Energit®. Soutěžní otázky bylo možné poslouchat vždy
ráno mezi 7. a 9. hodinou ranní a rozhodně bylo o co stát. Dokládají to i kladné reakce od našich zákazníků a nákupčích, kteří
uvedenou relaci v daný týden zachytili.
Do třetice Energit® sponzoroval ranní vysílání s Liborem
Boučkem na Frekvenci 1. V týdnu od 22. do 28. června
jste mohli celkem 56krát v průběhu dne zaslechnout
10 vteřinový sponzorský vzkaz, který se nesl v duchu
navození příjemného rána: „Dobré ráno a pohodičku
ke kafíčku vám přináší vitaminové tablety Energit®“ :-)
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Mladí hudebníci
z Luhačovic
Na přelomu července a srpna se každoročně koná Akademie
Václava Hudečka v Luhačovicích. Jedná se o projekt, jemuž společnost VITAR každoročně věnuje mimořádnou pozornost.
V rámci projektu se kromě současných studentů představují
i vítězové předchozích ročníků a známí hosté. Za uplynulé ročníky prošlo akademií přes 300 studentů. Řada z nich nyní studuje v zahraničí, jsou koncertními mistry či profesory. Studenti
ve věku od 14 do 25 let absolvují individuální hodiny pod vedením pana Václava Hudečka či jeho asistenta Jana Mráčka. Na různých reprezentativních místech v Luhačovicích a přilehlém okolí
se konají koncerty, které si rádi chodí poslechnout nejen lázeňští
hosté, ale i široká veřejnost, či odborníci hledající nové talenty.

Febiofest

Kaleidoskop
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Energit® materiálně podpořil festival Febiofest. 22. ročník
pražského filmového festivalu představil filmy známých
i neznámých tvůrců z celého světa. Poslední ročník festivalu navštívil například populární britský herec Alan
Rickman (profesor Snape z Harryho Pottera) nebo hollywoodská legenda s českými kořeny Kim Novak. Energit®
byl u toho!

NEO CUP je pro ty, kteří
bojují od první minuty

by jinak přijímalo od matky v děloze. Děti, kterým je pak individualizovaná péče poskytována, jeví výrazně lepší výsledky
psychomotorického vývoje v pozdějším věku – oproti dětem,
kterým je poskytována standardní péče.

Největším přáním dětí a rodičů je být spolu. Není tomu tak
ale vždy. Zhruba 10 % narozených dětí se rodí předčasně
a ihned směřují na jednotku intenzivní či intermediální péče.
Tyto děti musí bojovat o svůj život od první minuty narození.
Přicházejí o první doteky svých rodičů, o pocit bezpečí v jejich
blízkosti.

Proto jsme se zapojili do projektu NEO CUP, který je jednou
ze součástí podpory pro Malé mimi a díky našim příspěvkům
se podmínky předčasně narozených dětí změní k lepšímu
a posunou se o kousek blíže ke svým rodičům.

Na zlepšení péče o tyto děti a možnost rodičů být jim co nejblíže vznikl projekt Malé mimi, který se zaměřuje na tzv. individualizovanou péči o nezralé novorozence a péči zaměřenou
na rodinu. Podstatou je umožnění co nejintenzivnějšího kontaktu rodičů s dítětem (i extrémně nezralým). Dítě prostřednictvím kontaktu s rodiči získává potřebné zevní impulsy, které

Finanční prostředky budou využity na přestavbu pokojů pro
předčasně narozené děti v neonatologickém centru Krajské
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
Za přispění částky 15 000 korun jsme se zúčastnili fotbalového turnaje NEO CUP, organizovaného pod záštitou MUDr.
Jozefa Macka Ph.D., primáře novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Stali jsme se tak partnery společného projektu.

Kaleidoskop

Podporujeme taneční sport,
plavce, volejbalisty a další
sportovce
Když jsou děti vedeny ke sportu, je to jen dobře. A když se k tomu sportu
přidá i pevné zdraví, tak je nadšení z pohybu ještě větší. Proto jsme rádi,
když můžeme podpořit úsilí těchto sportovců a pomocí našich vitaminů
jim upevnit fyzickou kondici a pomoci k vyšším výkonům.
Podporujeme sportovce všech věkových kategorií v co nejširším spektru
sportů. Ceny v podobě vitaminových balíčků si vybojovali volejbalisti,
tanečníci, plavci, fotbalisti, hokejisti, tenisti a další.
Hodnotné vitaminové balíčky si odnesou sice jen ti nejlepší, ale malým
vitaminovým vzorkem se snažíme odměnit všechny sportovce, i ty, kteří
nejsou tolik úspěšní, ale jejich úsilí je patrné.

Vitaminy
v brněnské ZOO
V brněnské ZOO oslavili 31. 10. svátek Halloween tradičním, ale velmi zábavným způsobem. Organizátoři nakoupili obrovské množství dýní a návštěvníci
se, za zvuků hudební skupiny PAKA, dali do práce.
Vydlabalo a vyřezalo se mnoho výtvorů, ale jen
ty nejoriginálnější a současně nejkrásnější dýně byly
odměněny.
Na programu se podílelo také Zábavní vědecké centrum VIDA a o úchvatnou světelnou show s ohňostrojem se postarala skupina Magnis.
Na tvář se malovaly strašidelné obličeje a pro gurmány byla určena ochutnávka specialit vyrobených
z dýní.
Večer jste si mohli projít celou ZOO ozdobenou svítícími dýněmi a odměnou každému dítěti byly naše
The Simpsons Multivitaminy s kolostrem.
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Pomáháme s NADĚJÍ
Potřebným lidem by se mělo pomáhat. Proto jsme rozvinuli spolupráci s organizací NADĚJE, která ve své otrokovické pobočce poskytuje sociální služby lidem
s mentálním a kombinovaným postižením, zlínská je zase zaměřená především
na seniory a sociálně handicapované lidi.
Snažíme se šířit povědomí o jejich aktivitách, jako jsou například kabelkové veletrhy, jarmarky, pohádkové slavnosti, dobročinné bazary apod. Naše produkty
zpestřují jejich eventy - dětské dny, koncerty nebo společenské večery.
Stánky s produkty a pracemi, které vznikly právě v prostorách NADĚJE,
jsme mohli obdivovat i nakoupit v rámci zábavného odpoledne na akci
Den s VITARem, který se konal 2. října 2015 před budovou VITAR centra ve Zlíně
Loukách.

Ze zákulisí
Text: Kateřina Holíková | Foto: Jiří Zápalka
a archiv firmy

„Nejen prací živ je člověk“, a tak,
v duchu tohoto rčení, se ve VITARu
pořádají různé akce, na kterých
se všichni společně dobře bavíme.
Podívejte se, co vše se skrývá „pod
pokličkou“ naší společnosti :-)
Den s VITARem
V říjnu 2015 jsme oslavili 25. výročí založení společnosti VITAR. Abychom o sobě dali patřičně vědět,
uspořádali jsme před budovou VITAR centra ve Zlíně
akci s názvem Den s VITARem. Návštěvníci se hravou
formou seznámili s tím, co naše společnost vyrábí, kam
své produkty prodává a kde si je mohou naši zákazníci
koupit. Nechyběly různá kreativní, vědomostní, sportovní, nebo jen zábavná stanoviště. Při malování na textilní tašky a korálkování probíhala soutěž o nejkrásnější
výtvor. Vítězové byli odměněni bohatým vitaminovým
balíčkem. Akce se návštěvníkům i organizátorům natolik líbila, že ji budeme každým rokem opakovat.

Ze zákulisí
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Ze zákulisí
Firemní dětské dny
Dětské dny v Tišnově jsou čím dál oblíbenější a navštěvovanější. Děti
se těší na dobrou zábavu a dospělí se nemohou dočkat podvečerního
pivečka a posezení u grilovaných pochoutek. Za splněné úkoly si děti
odnesou zajímavé ceny.

Vánoční večírky
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S uplynulým rokem se vždy loučíme večírkem.
Zhodnotíme, jak se daný rok podařilo plnit
stanovené plány, odměníme ty, kteří byli
nejvíce prospěšní naší společnosti, ale hlavně
se bavíme. Připravena je hudební zábava,
rautové stoly plné jídla, barmanská show,
tombola, fotokoutek a další atrakce. Velmi
oblíbené jsou míchané nápoje, které jsou
vyrobeny z pitíček Capri-Sonne.

DOPLŇTE TĚLU,
CO MU CHYBÍ
Revital®

ŠUMIVÉ
VITAMINY
» skvěle chutnají
» obsahují rozpustnou vlákninu
» nepřekyselují žaludek

Doplňky st

ravy

