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Přílohy: 
 

Příloha 1: Televizní spoty  

(fotografie, zdroj: http://www.detskavyziva.cz/reklamy) 

 

 Sunar 24, 30 vteřin  

 Sunar počasí, 10 vteřin  

 Sunar raníček, 10 vteřin  

 Sunar tučnáci, 10 vteřin  

http://www.detskavyziva.cz/player?v=spot-sunar24
http://www.detskavyziva.cz/player?v=sunar-pocasi
http://www.detskavyziva.cz/player?v=sunar-ranicek
http://www.detskavyziva.cz/player?v=sunar-tucnaci


Příloha 2: Obal z dob socialismu  

(fotografie, zdroj: http://www.facebook.com/pages/Sunar/49469746838) 

 

 

 

Příloha 3: Obaly Sunaru 

 (fotografie, zdroj: http://www.lineart.cz/brand-and-packaging/work/hero-sunar-sunarka-

sunarek/) 

   

   

    

Příloha 4: Plechová dóza na Sunar 

(fotografie, zdroj: www.kojeneckavyziva.eu) 

 

http://www.facebook.com/pages/Sunar/49469746838
http://www.lineart.cz/brand-and-packaging


Příloha 5: Sunar – zdravá budoucnost 

(tisková zpráva, zdroj: http://www.pressweb.cz/tiskove-sdeleni/11171-sunar-%E2%80%93-

zdrava-budoucnost-pro-vase-deti) 

 

Tisková zpráva           12. březen 2009 

 

 

Sunar – zdravá budoucnost pro vaše děti!  
 

Baby boom – hned po sousloví „finanční krize“ jedna z nejpoužívanějších frází 

současnosti. Ne nadarmo, vždyť kam se člověk podívá, tam vidí maminky 

s kočárkem nebo ty nastávající se zakulaceným bříškem. Ať už máte doma 

v postýlce vašeho prvního potomka nebo vám po bytě běhá dětí víc, určitě si 

občas lámete hlavu s jejich výživou. Co je pro mé dítě nejlepší? To je základní 

otázka, kterou si kladou všechny maminky. Odpověď najdou nyní na serveru 

www.vyzivaprobudoucnost.cz, k němuž se aktivně hlásí společnost HERO 

CZECH, výrobce mléčné kojenecké výživy Sunar a dalších produktů dětské 

výživy.  

 

Jak vlastně projekt Výživy pro budoucnost funguje? Tým 

praktických dětských lékařů identifikoval sedm klíčových oblastí 

dětské výživy.  Na obalech produktů značky Sunar najdete 

informaci o vitaminech, minerálních látkách a dalších 

nutrientech, které příznivě ovlivňují danou zdravotní oblast 

dětské výživy. 

 

Pro růst zdravých kostí a zubů dítěte jsou klíčovými nutrienty 

vápník, fosfor, fluor, vitaminy C a D, a fakt, že produkt 

neobsahuje sacharózu neboli přidaný cukr. Pokud tedy produkt 

splňuje tyto podmínky nebo některé z nich, najdete na jeho 

obalu následující symbol: 

 

 

 

Pokud chcete myslet nejen na to, jak své miminko co nejrychleji nasytit, ale i na jeho 

zdravý vývoj a budoucnost, sáhněte v obchodech po produktech s logem „Výživy pro 

budoucnost“. Jsou to například zmiňované produkty značky Sunar. Tu jistě netřeba 

představovat i nezkušeným maminkám, vždyť Sunar provázel i nás na cestě naším raným 

dětstvím. Na rozdíl od tehdejší doby, kdy byl k dispozici jeden druh, máme nyní pro naše 

děti výběr pestřejší. Sunar se dělí na základní, prémiovou a speciální řadu, je k dostání i 

v několika příchutích. Novinkou je i Sunar 24 pro děti do šesti let. Pro vaše dítka je 

k dispozici nejen v práškové formě - mléčný a s jahodovou příchutí, ale také tekutý, který 

je již připravený v praktické plastové lahvičce.  

 

„Jelikož naše produkty jsou zaměřeny na výživu dětí, bylo zapojení do projektu Výživa pro 

budoucnost samozřejmostí. Věříme, že nám roste generace uvědomělých maminek a 

jejich zdravých dětí,“ dodává na závěr optimisticky Katarína Balcová, brand manažerka 

značky Sunar. 

 

 

 

 

http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/


Tipy na produkty značky Sunar: 

 

 

 

 

 

Sunar Premium je pokračovací sušená mléčná výživa určená dětem od 

ukončeného šestého měsíce. K dostání je bez příchutě nebo s přírodní 

banánovou příchutí, obsahuje vše potřebné k výživě vašeho miminka – 

symbolů Výživy pro budoucnost na něm najdete hned několik! A navíc skvěle 

chutná – chutnal nám, chutná našim dětem. 

 

 

 

Sunar Complex Premium je určen dětem od ukončeného dvanáctého 

měsíce věku, v prodeji je ve čtyřech příchutích – bez příchutě, vanilkový, 

kakaový a banánový a vaše děti ho budou prostě milovat. Sunar Complex 

Premium nasytí i toho největšího rošťáka a postará se o jeho zdravou 

budoucnost!  

 

 

 

 

Sunar 24 je novinkou, která je vhodná pro děti od dvou do šesti let. 

Připravit si ho můžete jako běžný Sunar pouhým přidáním vody. 

K dispozici je ve dvou variantách – mléčné a jahodové. Na cesty a pro 

rychlou přípravu je pak určena jeho tekutá varianta Sunar 

24 v praktické 500ml lahvičce, která  představuje denní 

doporučenou dávku mléka určenou pro tento věk. Svým 

vhodnějším složením nezatěžuje organismus dítěte tak jako 

mléko kravské. Je ideální jako zdravá svačinka a díky jeho 

balení v lahvičce jej snadno můžete vzít i na procházku nebo na hřiště.     

          

 

 

www.sunar.cz  

 

 

Pro více informací prosím kontaktujte:                                                            

 

Radka Dokulilová 
 

Public Relations 
ConPro, s.r.o.  
 

email: radka@conpro.cz  
Tel.: + 420 222 310 050 

GSM: + 420 774 303 039 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunar.cz/
mailto:radka@conpro.cz


Příloha 6: Barbora Špotáková - rozhovor 

(tisková zpráva, zdroj: http://www.pressweb.cz/zprava/9278-kazdy-muze-prozit-svou-

olympiadu-rika-bara-spotakova) 

 

Každý si může prožít svou olympiádu, říká Bára Špotáková   
Bára Špotáková se ziskem zlaté 

olympijské medaile i skvělým světovým 

rekordem na Světovém atletickém finále 

bezesporu stala současnou královnou 

sportu; atletika kraluje sportovnímu 

trůnu již hezky dlouho. Čím by však bylo 

toto krásné sportovní odvětví, kdyby se 

neobjevovaly stále nové adeptky a adepti 

na královský trůn? Corny Středoškolský 

atletický pohár je svou dlouholetou 

tradicí a pojetím ideální příležitostí, jak si 

mladí mohou změřit síly a prokázat 

sportovního ducha. Výzva je to jistě 

lákavá, zvlášť když jeho patronkou je čerstvá olympijská vítězka a světová 

rekordmanka Bára Špotáková! Letošní ročník je již 27. v řadě a právě teď 

nadešel jeho čas. A proto se s Bárou scházíme k malému popovídání o 

atletice a jejích nadějích.  

Na spojení s Corny SŠAP Bára vzpomíná: „Přebírala jsem žezlo v roce 2006 po 

Tomáši Dvořákovi, který už něco dokázal, ale já ještě ne. Dostala jsem 

divokou kartu a tu jsem hned naplnila medailí v Göteborgu.  Byla to taková 

vzájemná radost.“.  Atletická soutěž pro mladé středoškoláky probíhá ve třech 

kolech, vrcholem je, jak jinak, celorepublikové finále.  Co pro Báru znamená být tváří 

poháru?  Především se účastní soutěží a její osobní příběh je tahákem. Úspěch 

nabudí každého sportovce a je motivací i pro druhé.  

V době, která je zaměřena především na úspěch, člověka napadá, jak si stojí taková 

soutěž, jakou Corny SŠAP je? Je pro mládež zajímavá? Není jen pro úzký kruh těch, 

kdo se atletice věnují? Bářina odpověď je víc než příjemná: „ Kdepak, pohár je tu 

pro všechny všeobecně nadané děti, které si chtějí zkusit zasoutěžit a změřit 

své síly.  Zažila jsem kluka, který přišel, předvedl úžasný skok do výšky a 

pak se ukázalo, že „jenom“ hraje fotbal, žádný atlet to nebyl. Děti prožijí 

opravdovou závodní atmosféru, ač je atletika individuální sport, uplatní zde i 

týmového ducha, protože se soutěží v družstvech. A navíc – hlásí se ke své 

škole, což jim mnohdy moc neříká.“.  Z toho, co Bára říká, vyznívá, a také se na 

tom shodujeme, že vše „je v lidech“. Na jedné straně musí být děti chtivé pohybu a 

na druhé straně nadšení rodiče, učitelé, prostě kdokoliv, kdo jim nabídne alternativu 

sezení u počítače a pro sport, třeba jen rekreační, je získá.  Z těch pak vyrostou 

závodníci pro Corny Středoškolský atletický pohár i jiné soutěže.   

Od této úvahy je jen krůček k otázce, co sport člověku do života dává.  Vždyť ne 

každý dosáhne vysněného vrcholu, sportovní kariéru provázejí i neúspěchy. Jaký to 

má pro život přínos? S odpovědí Bára ani nezaváhá: „Smysl to samozřejmě má 

vždy! Nejpodstatnější je, že si člověk změří své síly, pozná své možnosti i 

limity. Někteří lidé k tomu nemají vůbec příležitost a nejsou soudní.  A 

vlastní prožitek se nedá s ničím srovnat! A už vůbec ne s hrami, kde má 

každý deset životů a dostává se tak trochu mimo realitu. Nemluvě o 

trpělivosti, žádný úspěch nepřijde sám a málokdy se dostaví rychle.“   

 

A teď malý bleskový dotazník 
Přednosti atletiky? 

B.Š.  Je to sport, který si může zkusit každý. Stačí vzít tenisky a jít si něco 

uběhnout, doskočit…To je na ní úžasné.   A je to spravedlivý sport – změří se 



čas nebo vzdálenost a je to.  Atletika není tak zkažená penězi.  

Je atletika stále královnou sportu? 

B.Š.  Určitě je, během atletických soutěží bylo na olympiádě stále nabito!  

Co Vás nejvíc lákalo v dětství – radost z pohybu nebo soutěžení? 

B.Š.  Oboje! Ale radost z pohybu je to hlavní. Člověku je potom dobře. 

Co vzkážete svým možným nástupcům a nástupkyním?  

B.Š.  Sport stojí za to! Olympiáda je krásný vrchol, ale každý závod na 

dlouhé cestě k němu byl důležitý! Olympiáda je něčím navíc, v čem jsem 

dostala šanci. Každý závod v mém životě mně přinesl srovnatelné prožitky, 

znamenalo to pro mě vždycky hrozně moc! I ti, kdo si zasoutěží na Corny 

Středoškolském atletickém poháru, poznají krásu závodění, radost, dojetí i 

zklamání. Jako na Olympiádě… 

 V duchu hesla...ne každý je vítěz...ale každý může vyhrát...ale někteří k tomu 

potřebují  naši pomoc...došlo na loňském finále Corny Středoškolského 

atletického poháru k vtipnému a jemnému spojení sportovního výkonu 

s charitativním počinem, které posloužilo dennímu centru pro těžce postižené Utilis. 

Za každý metr, kam doletěl oštěp vedený Bářinou rukou, poskytla společnost Hero, 

výrobce cereálních tyčinek, 1000 korun. Loni činila celková částka 57.570 korun.  

Přejeme Báře, aby letošní charitativní hod byl hodně dlouhý a světový rekord nechť 

v další sezóně překoná jen ona sama! Všem ostatním malým i větším rekreačním i 

vrcholovým sportovcům přejeme hodně sportem zanícených lidí kolem sebe, 

krásných sportovních zážitků korunovaných třeba vítězstvím na Corny 

Středoškolském atletickém poháru, na olympiádě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 7: Vyrostli jsme na Sunaru  

(tisková zpráva, zdroj: http://www.pressweb.cz/zprava/9708-vyrostli-sunaru)  

Vyrostli jsme na Sunaru 

30. Říjen 2008 - 10:30, Renata 

 

Ţivot kaţdého z nás byl kdysi spjatý se Sunarem stejně jako později s jednou stejnou  

mikinou, kterou nosily všechny děti ve školce a tím samým penálem, který si přinesli všichni 

noví školáčci do první třídy.  

Některé hodnoty, jako například právě Sunar, zůstávají, jiné, jako jednota ve všem, zase 

odcházejí. Uţ tedy nemáme jen jeden jediný Sunar, na kterém jsme všichni vyrůstali, ale 

můţeme uţ našim dětem nabídnout mnoho příchutí a druhů. Jakých? 

Řada Sunar se dělí na základní a prémiovou: 

 Základní sloţení všech mlék Sunar se vyznačuje obsahem mléčného tuku, vyváţeným 

obsahem vitaminů a minerálů, optimální hladinou jodu a ucelenou skupinou 

antioxidantů.  

 Prémiová řada obsahuje u jednotlivých produktů nad rámec základního sloţení mlék 

Sunar další významné nutrienty, např, prebiotikum – oligofruktózu, betakaroten, 

navýšenou hladinu vápníku, maltodextrin a fluor. 

Rozcestník produktů řady Sunar podle věku:  

Dítě starší šesti měsíců 

 Sunar Premium (balení 300 g, 135,90 Kč; balení 600 g, 

249,90 Kč) 

 Sunar Premium banán (balení 600 g, 249,90 Kč) 

Dítě starší deseti měsíců 

 Sunar Originál (balení 400 g, 135,90 Kč; balení 800 g, 

249,90 Kč) 

Dítě starší dvanácti měsíců 

 Sunar Complex Premium (balení 600 g, 249,90 Kč) 

http://www.asistentka.cz/files/1111_11_1.jpg


 Sunar Complex Premium banán (balení 600 g, 249,90 Kč) 

 Sunar Complex Premium vanilka (balení 600 g, 249,90 Kč) 

 Sunar Complex Premium kakao (balení 600 g, 249,90 Kč) 

"Samozřejmě se snaţíme našim zákaznicím nabídnout stále něco nového, ale zase nechceme 

produkty doslova chrlit. Dbáme na tradici, které si velice povaţujeme – Sunar je na českém 

trhu svou stálostí spíše výjimkou. Proto je pro nás na prvním místě udrţet jeho jméno a 

dobrou pověst, čehoţ dosahujeme kvalitou, chutí a také zmíněnými novinkami jako jsou 

příchutě banán, kakao a vanilka," říká Jiří Zedek ze společnosti Hero, která je výrobcem a 

dodavatelem značky Sunar i dalších produktů z řad dětské výţivy.    

 

Nápomocny jsou novým maminkám, které si občas přece jen nevědí se svým miminkem rady, 

také webové stránky společnosti Hero, kde pod odkazem www.sunar.cz najdou mnoho 

uţitečných informací. A pokud nevíte, jak vaše děťátko zabavit v době, kdy studujete 

informace o jeho růstu a výţivě, pusťte mu třeba oblíbenou ukolébavku ze "Sunar rádia", 

které najdete v sekci zábava.  

 

Nechme další generaci vyrůst na Sunaru!  

Historie a současnost společnost HERO  

Společnost HERO byla zaloţena v Lenzburgu v roce 1886 Gustavem Henckellem a Gustavem 

Zeilerem. V roce 1889 byla přejmenována na "Henckell und Roth" po tehdejších 

společnících. Z prvních dvou písmen jejich jmen pak později vznikl název společnosti, jenţ je 

uţíván dodnes: HERO. Dnes je HERO přední švýcarská potravinářská společnost s 

významnou pozicí na evropském trhu dětské výţivy, zpracování ovoce a cereálních výrobků. 

Společnost HERO v ČR a SR 

Společnost HERO Group přebrala v dubnu roku 2004 značky tradiční dětské výţivy Sunar, 

Sunarka, Sunárek a Gravimilk. Vzhledem k této skutečnosti byla v Praze zaloţena pobočka 

HERO CZECH s.r.o.  a v Nitře HERO SLOVAKIA s.r.o. Od 1. března 2005 přebrala 

společnost HERO CZECH a HERO SLOVAKIA rovněţ zodpovědnost za své značky 

cereálních tyčinek Corny a dţemů Schwartau na českém a slovenském trhu.   

Více na: www.hero.cz  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunar.cz/
http://www.hero.cz/


Příloha 8: Vyrostli jsme na Sunaru - Pohlreich 

(fotografie tištěné reklamy, zdroj: časopis Maminka, ročník 2008)  

 

 

 

 

 



Příloha 9: Vyrostli jsme na Sunaru - Špotáková 

(fotografie tištěné reklamy, zdroj: http://www.detskavyziva.cz/reklamy)  

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 10: Vyrostli jsme na Sunaru - Macháček 

(fotografie tištěné reklamy, zdroj: http://www.detskavyziva.cz/reklamy)  

 

 


