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Tlačová správa 
Káčer pomáha ľuďom aj počas pandémie, na bicykel nasadol už ôsmy raz 
 
Bratislava, 22. jún 2021 – Peter Káčer, ambasádor projektu Káčer na bicykli a správca Nadácie TA3, sa 
opäť vydal na cestu. Od nezištnej pomoci pre ľudí v núdzi ho neodradil pretrvávajúci koronavírus ani 
horúce počasie. Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia bude podobne ako minulý rok bicyklovať sám, 
bez prítomnosti verejnosti. Generálnym partnerom nadačného projektu je aj tento rok COOP Jednota 
Slovensko, 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 ôsmeho ročníka bicyklovať sedem dní, aby podporil desať rodín, ktoré sa 
obrátili na Nadáciu TA3 so žiadosťou o pomoc.  
  
„Koronavírus nám už rok a pol dokazuje, aký krehký je život človeka. V tomto mimoriadne náročnom 
období však nemožno zabúdať ani na ľudí, ktorí už dlhodobo čelia ťažkým zdravotným a sociálnym 
problémom. Títo ľudia potrebujú našu pomoc a som veľmi rád, že na Slovensku máme stále hrdinov, ktorí 
aj napriek vlastnému ťažkému osudu nezabúdajú na ostatných. Človekom s veľkým Č je aj pán Peter Káčer, 
ktorý už niekoľko rokov  s veľkým odhodlaním a niekedy aj s vypätím všetkým síl bicykluje po celom 
Slovensku, aby verejne poukázal na dôležitosť podpory ľudí s ťažkým osudom.  Teší ma, že hrdým 
generálnym partnerom tohto ušľachtilého projektu je opäť COOP Jednota Slovensko,“ uviedol Gabriel 
Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko  a zároveň nositeľ Krištáľového krídla za 
filantropiu, rovnako ako Peter Káčer. 
 
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 ôsmeho ročníka.  
  
Počas celého týždňa sa bude verejnosť aj prostredníctvom televízie TA3 zoznamovať s desiatimi príbehmi 
ktoré môžu diváci podporiť prázdnou SMS v hodnote 1 € do 11. júla 2021. Počas doterajších siedmich 
rokov sa Nadácii TA3, ktorá projekt zastrešuje, podarilo vyzbierať viac ako jeden milión eur. Keďže tento 
rok oslavuje Nadácia TA3 svoje desiate výročie, symbolicky sa počet rodín, ktorým pomôže, navýšil 
z pôvodnych siedmich rodín na desať. 
 
„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 
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oslovia širokú verejnosť, ktorá sa zapojí do tohto jedinečného projektu,“ povedal Ján Bilinský, generálny 
riaditeľ COOP Jednoty a správca Nadácie COOP Jednota.  
 
 

 


