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Dnes v Petržalke na bicykloch aj o 500 tričiek, dres s podpisom a dve autá na dva mesiace   

Po minuloročnej premiére akcie Zabicyklujte si s Petrom Saganom, ktorá sa stretla s veľkým 
záujmom jeho fanúšikov, ktorí sa mohli na svojich tátošoch ocitnúť vedľa aktuálne najjagavejšej 
slovenskej cyklistickej hviezdy, sa dnes Peter Sagan stretne so svojimi priaznivcami opäť. Na 
rovnakom mieste, v bratislavskej Petržalke. Podujatie odštartuje o 15.00 h na zadnom nádvorí 
nákupného centra Aupark pri Sade Janka Kráľa a okrem tradičnej jazdy Petržalkou očakáva všetkých 
prítomných aj bohatý sprievodný program. Keď sme sa pred štartom na pretekoch Paríž - Roubaix 
spýtali Petra Sagana, či sa už na toto sobotňajšie podujatie, v ktorom budú môcť jediný raz tento rok 
diváci vidieť rodáka zo Žiliny na živo na bicykli, aj keď v nesúťažnej úlohe, teší, bezprostredne 
odpovedal: "Samozrejme, som rád, že sa stretnem so svojimi priaznivcami, ktorí mi počas celej 
sezóny držia palce na pretekoch v zahraničí. Je to pre mňa určite veľkým povzbudením do ťažkých 
súbojov na tratiach najvýznamnejších podujatí. Teším sa, že sa opäť stretnem najmä s mladými 
adeptmi cyklistického športu, pre ktorých som, ako oni sami hovoria, vzorom." Prezentácia sa začína 
dnes o 14.00, akciu Zabicyklujte si s Petrom Saganom odštartuje o 15.00 starosta Petržalky 
Vladimír Bajan. Prvých 500 prihlásených sa stane majiteľmi vzácneho suveníru - zeleného trička s 
nápisom Bicyklujeme s Petrom Saganom. A pre všetkých účastníkov, ktorí si vyzdvihnú štartové číslo 
a ocitnú sa v pelotóne s naším aktuálne najlepším cyklistom na petržalských cestách, sú pripravené 
rôzne ceny. Dvaja šťastní výhercovia tých najcennejších získajú na dva mesiace automobily Citroen 
C4 Picasso. Na deti i ich rodičov čaká mnoho ďalších sprievodných súťaží. Návštevníci nákupného 
centra môžu Petrovi Saganovi ešte aj dnes pred podujatím zanechať odkaz. A ten, ktorý sa Žilinčanovi 
bude páčiť najviac, získa jeho dres s podpisom... (lč)   
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Teším sa, že sa opäť stretnem najmä s mladými adeptmi cyklistického športu.   

Vlani malo bicyklovanie s Petrom Saganom veľký úspech. FOTO TASR/MARTIN BAUMANN    

 


