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Peter Káčer nepoľavuje, opäť brázdi Slovensko 

číslo
28/16

3. 8. 2016

Toto charitatívne podujatie organizuje Peter 
Káčer ako správca Nadácie TA 3 a takisto 
ako minulý rok, chce osloviť čo najviac 

ľudí s dobrým srdcom. Slovenská pošta už tra-
dične podporuje tohto odvážneho športovca. 
Na poslednej etape, ktorá bude viesť z Popradu 
až k Štrbskému Plesu v nedeľu 7. augusta 2016 
budú spolu s Petrom bicyklovať aj naši kolegovia: 
Milan Kračún, Norbert Polievka, Ľubomír Ná-
ter, Stanislav Čársky a Jozef Vrábeľ. Držíme 
im palce!

Štart etapy je na Vajanského ulici v Poprade, 
vedľa OC Fórum, o 9:15 hod a cieľ na Štrbskom 
Plese vedľa Hotela FIS, medzi 13:00 – 14:00 
hodinou. Celá trasa má dĺžku 30 km a  cyklistov 
budú po celý čas sprevádzať policajti, záchranári 
a sprievodné vozidlá pre prípad problémov, či 
už technických alebo kondičných. Na Štrbskom 
Plese bude pripravený kultúrny program a ob-
čerstvenie. 

K tejto cyklistickej tour sa môžete pripojiť 
aj vy a pomôcť dobrej veci! Pre všetkých, ktorí 
sa prihlásia do piatku 5.8.2016 na adrese po-
stovezvesti@slposta.sk máme pripravené aj 
krásne tričko Slovenskej pošty.  

Minulý rok prešiel Peter Káčer na bicykli tra-
su z Bratislavy do Tatranskej Polianky a penia-
ze, ktoré sa vyzbierali, boli určené pre konkrét-
nych ľudí a nemocničné pracoviská. Tento rok 
to nie je inak.

Pomoc je určená pre: Ivetu Chalúpkovú, ktorá 
túži chodiť bez bariel a potrebuje špeciálnu re-
habilitáciu, Dom svätej Anny zo Starej Ľubovne, 
Jozefa Padycha z Kysuckého Nového Mesta, 
túžiaceho po špeciálnom bicykli, Kristiána Vladika 
z Michaloviec, ktorý kvôli svojmu hendikepu ta-
kisto potrebuje špeciálnu rehabilitáciu, neziskovú 
organizáciu Deťom s rakovinou z Bratislavy, Ka-
rin Vojtaššákovú zo Ždiaru, ktorej malá dcérka 
Karinka potrebuje špeciálnu operáciu a Bibianu 
a Timejku Kellnerové z Veľkej Lomnice, sestrič-
kám, ktoré obe potrebujú špeciálnu telocvičňu.   

Káčera na bicykli možno podporiť zasla-
ním SMS (v hodnote 1 €) na číslo 832 zo sietí 
všetkých mobilných operátorov, okrem 4-ka. 

Viac informácií nájdete na www.ta3.com.

Aj tento rok sa Peter Káčer, muž s diagnostikovanou mozgovou 
obrnou, opäť vybral na špeciálne upravenom bicykli brázdiť 
Slovensko. Počas tohto týždňa prejde trasu z Vysokých Tatier 
na východ Slovenska a späť do našich veľhôr. Pomôcť v jeho 
úsilí – získať čo najviac prostriedkov pre ľudí v núdzi môžete aj vy. 

Mapa etapy Poprad– Štrbs
ké pleso, 7. augusta 2016
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