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Žiadosť o podporu pre charitatívny projekt – Na bicykli deťom 2014 

 

Dobrý deň 

 

chceli by sme Vás požiadať o  podporu už 5. ročníka medzinárodnej charitatívnej cyklotour 

Na bicykli deťom 2014. 

Projekt Na bicykli deťom prostredníctvom Občianskeho združenia Deťom pre život pomáha 

onkologicky chorým detským pacientom. Zakladateľ občianskeho združenia je Miroslav Bílik,  otec 

Matúška Bílika, ktorému diagnostikovali leukémiu vo veku 2 rokov. Miroslav Bílik je zároveň 

nadšený cyklista, preto sú aj naše charitatívne akcie zamerané prevažne na cyklistiku.   

Charitatívny projekt Na bicykli deťom nebude preto chýbať ani tento rok,  budeme opäť 

šliapať za dobrú vec! Je to už 5 rokov, čo sme sa začali pohrávať s myšlienkou zorganizovať 

cyklojazdu, ktorá by pomáhala malým onkologickým pacientom. V roku 2010 sme túto odvážnu 

myšlienku premenili na realitu. A tak vznikla charitatívna cyklojazda Na bicykli deťom. Cyklistickí 

nadšenci a ľudia, ktorým život ťažko chorých detí nie je ľahostajný vysadli na bicykel a za dva 

týždne úspešne absolvovali historicky prvú charitatívnu cyklojazdu po bývalom Česko-Slovensku. 

Vďaka tejto charitatívnej jazde sme vyzbierali peniaze potrebné na boj s touto zákernou chorobou. 

A keďže prvý ročník bol úspešný, rozhodli sme sa s týmto projektom pokračovať. A tak vznikla 

každoročná tradícia.  

Štart piateho ročníka je naplánovaný na 6.júna v Novej Sedlici. K cyklistickému pelotónu sa 

môžu pridávať bežní ľudia.  Projekt podporuje opäť veľa známych osobností, ktoré sa zapoja do 

niektorej z etáp. 

Na trase Nová Sedlica – Zlín - Bratislava absolvujeme 1158 kilometrov a navštívime 263 

obcí. Prechádzať budeme aj Vašim mestom/obcou, preto sa na Vás obraciame so žiadosťou 

o podporu. V niektorých mestách a obciach prechádzame cez mestské/obecné úrady, školy, 

námestia, kde nás čakajú naši podporovatelia. Projekt môže verejnosť okrem aktívnej účasti, teda 

vysadnutím na bicykel, podporiť aj finančne a to vyhlásením zbierky na Vašom úrade medzi 

zamestnancami a poslancami, či v mestských podnikoch a potom cyklistickému pelotónu osobne 
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odovzdať symbolický šek priamo počas trasy.  Boli by sme radi, ak by ste mohli zorganizovať 

krátke privítanie cyklistov a zapojiť napríklad deti zo základných škôl, ktoré by sa určite potešili 

stretnutiu s cyklistami.   

Zo zbierok plánujeme tento rok opäť zorganizovať rekondičné pobyty pre rodiny 

s onkologicky chorým dieťaťom, kde môže celá rodina  po náročnej a dlhej liečbe stráviť zopár 

krásnych dní, plných radostí a šťastia. Zároveň podporíme aj detské onkologické oddelenia 

v konkrétnych nemocniciach.  

 

 

 V prílohách prikladám ďalšie informácie o projekte, v prípade ďalších otázok alebo možnej 

spolupráce ma prosím kontaktuje. 

 

 

 

 S pozdravom 

   

Katarína Kostková – realizátor projektu  


