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Milý priateľ v ochrane života, 

letné mesiace sú ako stvorené na oddych a šport. Spoločenstvo Život ako dar už 
po 18.krát organizuje cyklistickú akciu Na bicykli za život za záchranu 
nenarodených detí. Spája pritom radosť zo športu s modlitbovou službou. 

Akcia sa začína 4. júla 2015 v Kežmarku, resp. na Levočskej hore a vyvrcholí 
31. júla 2015 v Bratislave. 

Do akcie sa možno zapojiť 

• aktívne ako cyklista – na celý čas, alebo na nejakú časť/úsek trasy. 
Účastníci si potrebujú vziať: bicykel (odporúča sa cestný), prilba, 
rukavice, spacák, karimatka, lyžica, vetrovka do dažďa, náhradná obuv 
(ideme aj v nepriaznivom počasí), reflexné pásky, kartičku poistenca, 
peniaze na stravu, peniaze na cestu z Bratislavy. K dispozícii bude 
sprievodné vozidlo. Nie je vhodné brať veľkú batožinu. 
Cyklisti mladší ako 18-rokov musia doložiť písomné vyhlásenie osoby, 
ktorá preberá plnú právnu zodpovednosť za maloletého ako aj súhlas 
rodiča. 
Je vhodné, ak svoj záujem nahlásite koordinatorovi, ktorým je Ján 
Hudáček, tel. 0911/241 703; 052/459 64 39, 
email: hudacek.jan7@gmail.com 
Duchovnú služba počas akcie bude zabezpečovať o. Dušan Škurla. 

• účasťou na programe vo vašom meste. 

• šírením informácií o podujatí. Informujte svoje okolie o programe vo 
vašom meste, pozvite ich k účasti na programe (môžete si stiahnuť 
a vytlačiť plagáty). Informácie o podujatí sú aj na Facebooku: Na bicykli 
za život 

• finančnou a materiálnou podporou (najväčšie položky: pohonné 
hmoty pre sprievodné vozidlo, tekutiny a strava pre cyklistov, výroba 
propagačných materiálov). Svoje finančné dary môžete venovať formou 
verejnej zbierky na podporu Národného pochodu za život na číslo účtu 
351 220 9151/0200. 

Viac informácií o akcii Na bicykli za život, dátumy a trasy sa dozvieš na 
webstránke Národného pochodu za život. Staňte sa súčasťou komunity našich 
podporovateľov, pridajte sa k nám na Facebook, Twitter, alebo Vimeo.  

S úctou 

Marek Michalčík 

koordinátor Národného pochodu za život 2015 

          

 


