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Charitatívna cyklotúra z Anglicka do Číny viedla aj cez Slovensko
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Na charitu chcú jazdou cez dva kontinenty vyzbierať 22-tisíc eur.
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BRATISLAVA. Bicyklisti smerujúci z anglického Newbury do Hongkongu sa
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zastavili vo štvrtok aj v Bratislave.
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Anglickí študenti environmentalistiky John Lee a Micheil sa rozhodli stráviť 10
mesiacov na bicykli a prejsť na ňom cez dva kontinenty, aby vyzbierali 22-tisíc
eur na charitu. Ich cesta bude merať 17-tisíc kilometrov. Dohromady prejdú cez
18 krajín vrátane Turecka, Iránu, Uzbekistanu, či Kirgizska.
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Do cieľového Hongkongu by mali doraziť v októbri tohto roku, ich cestu môžete
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sledovať na www.hongkongcycle.co.uk.
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17 tisíc kilometrov pre pitnú vodu
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Cyklisti počas svojho štúdia zistili, že až 884 miliónov ľudí vo svete nemá

John Lee a Micheil
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prístup k pitnej vode a takmer štyritisíc detí denne umrie na chorobu
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spôsobenú zlou hygienou v oblastiach bez kanalizácie. Svojou cestou chcú na
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to upozorniť. Vyťažených 22-tisíc eur chcú použiť na zásoby pitnej vody pre
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ľudí, ktorí k nej nemajú prístup.
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Micheil a John Lee dorazili do Bratislavy v stredu večer. „Prišli sme po
cyklistickej trase z Viedne. Bola to príjemná cesta, mali sme krásne slnečné
počasie a vietor do chrbta,“ povedal John Lee.
Okrem prezentácie svojej cesty v médiách sa stihli pobicyklovať aj po meste.
„Jazdili sme po historickom centre a jeho okolí. Veľmi sa nám to páčilo. Moja
stará mama je z Českej republiky, kde som strávil dosť času a tu je to veľmi
podobné,“ povedal Micheil. „Ľudia sa mi tu zdajú veľmi priateľskí, priateľskejší
ako v Rakúsku.“
Pre jazdu po Bratislave využívali cesty pre autá. „Bicyklovalo sa nám tu celkom
dobre. Jedine sme si museli dávať veľký pozor na električky. Dobré bolo, že
doprava tu je oveľa pokojnejšia ako napríklad vo Viedni. Jazdili sme po cestách
pre autá.“ Po chodníkoch nejazdia, lebo je to pomalé a hrozí kolízia s chodcom.
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„Báť sa nie je ten správny výraz. Musíme byť obozretní. Počuli sme všelijaké zlé
príhody napríklad o Turkménsku, ale myslíme si, že je to ako s väčšinou
príbehov. Keď tam nakoniec prídete, ľudia sú veľmi milí a pohostinní. Nemyslím
si, že by nás všetci chceli okradnúť alebo nám ublížiť,“ povedal Micheil.
„Prvý týždeň bol najhorší. Naše telá si ešte len zvykali na bicyklovanie a bolo
chladné počasie. Po tom prvom týždni si telá zvykli na šliapanie, počasie sa
vylepšilo a išlo sa nám veľmi dobre,“ popisoval doterajšiu cestu John Lee.
Z Anglicka vyrazili 2. marca a John Lee už schudol šesť kíl. Počas nášho
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Páči sa mi to

Počet označení "Páči sa mi to": 14. Registrácia a pozrite, čo sa páči vašim
priateľom.
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