
 

 

 
 
12. června 2021, Praha 
 
 

SPARTAN WORKOUT PRESENTED BY VZP 

 
Přijď  si zatrénovat pod vedením zkušených trenérů oficiálních tréninkových skupin a prožít skvělý den ve 
společnosti dalších Spartanů! Čeká tě trénink plný dřiny, potu, ale také skvělé zábavy!  
 
Spartan Workout Presented by VZP je tréninková akce, určená nejen všem ostříleným Spartanům, kteří již 
spartanským způsobem života žijí, ale i lidem, co se na svou spartanskou premiéru teprve chystají. Na své si přijdou 
všichni, co si chtějí zaběhat a zacvičit, nebo strávit aktivní den po boku stejně smýšlejících lidí. 
 
Datuma a místo konání 
Příbram, Nový Rybník,  10. 7. 2021 
 
Workout bude trvat asi 2 hodiny. Skládá se z rozcvičení, hlavního tréninku a protažení. Účastníci workoutu budou 
po rozcvičení rozděleni do skupin, které se budou střídat na stanovištích workoutu. Stanoviště budou zaměřeny na 
různé oblasti spartan tréninku a to – silové, rychlostní, obratnost a týmová spolupráce. Na každém stanovišti budou 
STG trenéři, kteří vás celým stanovištěm provedou a budou vás trénovat.  
 
Partnerem Spartan Workoutu je Všeobecná zdravotní pojišťovna, lídr českého systému veřejného zdravotního 
pojištění.  VZP podporuje sportovní aktivity pro zdravý životní styl, zejména aktivity zaměřené na rodiny s dětmi, 
mladistvé a amatérské sportovce. Velká část výhod a příspěvků VZP nějak oceňuje klienty, kteří dbají aktivně o své 
zdraví. Na sportovních akcí, kterých se účastní, poskytují zástupci pojišťovny zájemcům nejen informace z oblasti 
veřejného zdravotního pojištění, ale také je seznamují s aktuálními příspěvky pro klienty z fondu prevence nebo 
představují regionální partnery Klubu pevného zdraví. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna vnímá sport jako jednu z hlavních součástí prevence a zdravého životního stylu. 
Nicméně připomíná, že bychom neměli zapomínat ani na preventivní prohlídky a návštěvy u lékaře, stejně jako na 
preventivní chování. Snaží se tak motivovat klienty motivovat k tomu, aby vedli zdravý životní styl a byli v péči o své 
zdraví zodpovědní. 
 

 
 
Kontakt na médiá: 
Ing. Martina Tučeková 
 
Central Europe Spartan Race 
Tel: +421 911 845 982 

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky

