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Tlačová správa 
Káčera nezastaví ani koronavírus, už po siedmykrát nasadne na bicykel, aby pomohol ľuďom v núdzi   
 
Bratislava, 15. jún 2020 – Peter Káčer, ambasádor projektu Káčer na bicykli a správca Nadácie TA3, sa 
opäť vydá na cesty. Ani pandémia mu nezabráni v tom, aby verejne upozornil na potrebu nezištnej 
pomoci pre ťažko zdravotne postihnutých. Vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu bude po prvý 
raz bicyklovať sám, bez prítomnosti verejnosti. Generálnym partnerom nadačného projektu je aj tento 
rok COOP Jednota, ktorá program podporuje sumou 60 000 eur. 
 
Projekt, počas ktorého Peter Káčer cestuje po Slovensku na špeciálne upravenom bicykli a motivuje 
zdravých ľudí pomáhať, spojil v minulých rokoch celú krajinu. Inšpiratívny muž trpiaci detskou obrnou 
bude aj počas tohtoročného siedmeho ročníka bicyklovať sedem dní na podporu siedmych rodín, ktoré sa 
obrátili na Nadáciu TA3 so žiadosťou o pomoc.  
  
„Uplynulé mesiace naplno ukázali, aký krehký je život človeka a akí nesmierne dôležití sú pre nás lekári, 
záchranári, policajti, hasiči či predavači. K hrdinom dnešných dní, ako sme si ich zvykli nazývať, by som rád 
pridal aj  ľudí na prvý pohľad nenápadných, no s obrovským srdcom a vôľou nezištne pomáhať. Takýmto 
človekom s veľkým Č je aj pán Peter Káčer, ktorý už niekoľko rokov s vypätím všetkým síl bicykluje po 
celom Slovensku, aby verejne ukázal, že medzi nami žijú ľudia, ktorí potrebujú pomocnú ruku nás všetkých. 
Veľmi ma teší, že COOP Jednota je každoročne hrdým partnerom tohto projektu. Myšlienka vzájomnej 
pomoci stála za zrodom družstevníctva a som rád, že jej hodnota rokmi nevybledla,“ uviedol Gabriel 
Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a zároveň, rovnako ako Peter Káčer, nositeľ 
Krištáľového krídla za filantropiu.     
 
Peter Káčer najazdí počas siedmich etáp stovky kilometrov. Napriek tomu, že sám potrebuje intenzívnu 
zdravotnú starostlivosť, pomoc druhým povýšil nad vlastné potreby. „Dosah pandémie na našu spoločnosť 
je obrovský po zdravotnej, sociálnej aj ekonomickej stránke. Medzi nami však žijú ľudia, ktorí s osudom 
dennodenne bojovali aj pred novým koronavírusom a obmedzením lekárskej starostlivosti sa im ešte 
priťažilo. Na pomoc druhých sú doslova odkázaní, preto nás potrebujú ešte viac, ako kedykoľvek predtým,“ 
zdôvodnil Peter Káčer štart siedmeho ročníka. 
 
Počas celého týždňa sa verejnosť bude aj prostredníctvom televízie TA3 zoznamovať so siedmymi 
príbehmi, ktoré môžu diváci podporiť prázdnou SMS v hodnote 1 €. Počas doterajších šiestich rokov sa 
Nadácii TA3, ktorá projekt zastrešuje, podarilo vyzbierať viac ako jeden milión eur. 
 
„Koronavírus našu spoločnosť po každej stránke silno zasiahol. Zároveň však ukázal, že v ťažkých chvíľach 
si vieme byť vzájomne oporou. Verím v ľudské dobro a preto verím, že obdivuhodné činy pána Káčera 
oslovia širokú verejnosť, ktorá sa zapojí do tohto jedinečného projektu,“ povedal Ján Bilinský, generálny 
riaditeľ COOP Jednoty a správca Nadácie COOP Jednota.  
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