
SPINNING JE PSINA našel podporu u zaměstnanců Kooperativy 

V sobotu 3.12. se zaměstnanci Kooperativy (Petra Kubálková, Jana Křenková, Jiří Pinďák, Ondřej Němec) 

nenechali zahanbit a "ujeli" tříhodinový maraton spinningu na poslední akci v Praze ve sportcentru YMCA. 

Oblečeni do našich dresů se drželi statečně a s úsměvem na tváři. 

 

 



 

 

Rok 2011 byl zatím jakousi demo jízdou, ale od roku 2012 začínáme naplno!!!! 

 

 

 



Přečtěte si, jaké akce máme za sebou 

Proč jsme podpořili projekt SPINNING JE PSINA 

Kooperativa je již dlouholetým partnerem Pomocných tlapek. 

Stále hledáme způsob, jak společnost jednak finančně podpořit nebo ji zviditelnit ještě víc a pomoci jí tak získat 

nové sponzory a příznivce. 

Většina aktivit však byla jménem společnosti Pojišťovna Kooperativa. Zaměstnanci se mohli zapojit jen v 

omezeném měřítku. Nejčastěji nákupem reklamních předmětů v rámci koncertů Čechomor Kooperativa Tour nebo 

fyzickou prací v rámci Dnů pro lepší život. 

Nyní přicházíme s novým projektem, který Vám umožní aktivně se zapojit a ještě si při tom užít nějakou legraci. 

Kooperativa se stala partnerem projektu Spinning je spina, který je stavěný hodně na aktivní účasti jednotlivců 

Co je SPINNING JE PSINA  

Projekt Spinning je psina je Tour "maratónských" jízd na spinningových kolech ve fitness centrech po celé České 

republice. 

 Maratónská jízda = 3 - 6 hodin nepřetržité jízdy na spinningových kolech pod vedení zkušených trenérů  

o jízdu mohou jezdit jednotlivci, nebo se v průběhu času může prostřídat skupina lidí, kteří tvoří jeden tým  

o jezdí se na všech spinningových kolech, které jsou ve fitness centrech k dispozici (cca 15 - 25ks)  

 Projekt vznikl z iniciativy několika nadšenců - sportovců, kteří se rozhodli podpořit aktivně Pomocné tlapky.  

 Fitness centa, ve kterých probíhají tyto jízdy se vzdávají výdělku za "projeté hodiny" a věnují vstupní poplatky za 

jednotlivé závodníky Pomocným tlapkám.  

 Některá fitness centra nabízejí, že stejná pravidla budou platit i na některé další sportovní aktivity, které 

probíhají souběžně se spinningovými hodinami.  

 Poplatky musí všichni účastníci platit sami za sebe. Mohou však "přihodit" i něco navíc.  

 Akce se účastní nejen závodníci, ale i jejich rodinní příslušníci, kteří mohou jednak fandit a podporovat své 

favority, jednak se mohou zapojit do doprovodných sportovních aktivit.  

 V rámci celé akce prezentují Pomocné tlapky své aktivity a prodávají své reklamní předměty  

 Výtěžek z celé akce je předán na závěru "maratónu" zástupcům Pomocných tlapek  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spinningjepsina.cz/


Jak se můžete zapojit Vy? 

 

Kooperativa se rozhodla pomoci nadšencům zprofesionalizovat akci a otevřít ji více veřejnosti 

 Snahou je získat větší základnu nadšenců a hlavně vygenerovat větší objem finanční pro Pomocné tlapky  

 Projekt získal jednotnou komunikační podobu, která je shodná se způsobem, jakým se prezentují Pomocné 

tlapky  

 Akce získala ucelenější strukturu - oslovujeme širší veřejnost (distribuce letáků, výlep plakátů, rozesílání 

pozvánek apod.)  

 Vyčlenila se zatím 1 hodina spinningu pro širokou veřejnost a začátečníky - tedy i pro Vás  

 registrujte se na www.spinningjepsina.cz  

 

http://www.spinningjepsina.cz/

