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Žiadosť o podporu pre charitatívny projekt – Na bicykli deťom pre život 2017 

 

Dobrý deň, 

chceli by sme Vás požiadať o  podporu už 8. ročníka charitatívnej cyklotour Na bicykli 

deťom pre život 2017. Tento projekt 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.   

Je to už 8 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, ktorá sa stala už júnovou tradíciou. 

Projekt Na bicykli deťom nebude preto chýbať ani tento rok, budeme opäť šliapať za dobrú 

vec! Opäť sadáme na bicykel, aby sme spoločne prešli celým Slovenskom a Moravou, 

navštívili presne 217 miest a obcí a najazdili takmer 1000 km. 

Počas ôsmych dní, od 17.júna do 24.júna, prejdeme trasu z Bratislavy, cez Moravu až 

na východ Slovenska. Ani tento rok nevynecháme návštevu nemocníc a onkologických 

oddelení, kde sa malí pacienti liečia. Prisľúbenú máme aj účasť viacerých známych tvári z 

kultúrneho i športového života. 

Prechádzať budeme aj Vašou obcou/mestom, 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 obecných podnikoch, inštitúciách a potom 

cyklistickému pelotónu osobne 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, pokračovať chceme tiež vo financovaní individuálnej dopravy 

pre detských onkologických pacientov zdarma po celom Slovensku a zároveň podporíme aj detské 

onkologické oddelenia v konkrétnych nemocniciach.  

 

V  prípade ďalších otázok alebo možnej spolupráce ma prosím kontaktuje. 

 S pozdravom 

   

Katarína Kostková – realizátor projektu 
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