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Cyklojízda Ekotopie je samoorganizované, mezinárodní
společenství, které už od roku 1990 organizuje cyklojízdy
různými částmi Evropy. Během putování navštěvujeme
různé enviromentální i sociální projekty a praktikujeme
způsoby aktivismu a udržitelného způsobu života.
Dodržujeme zásady veganství, zkoušíme konsensuální
způsob rozhodování a podporujeme sdílení dovedností.
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Peleton tvoří obvykle 20-40 lidí, vštšina účastníků jede
poprvé či podruhé a tráví s námi mezi 2 týdny a 2 mesíci.
Málokdy ovšem jedeme všichni dohromady, obvykle někdo
vyráží napřed ráno a označí cestu šipkami na cestě. Lidé
pak následují v malých skupinkách podle svého vlastního
tempa a naturelu. Vzdálenosti udržujeme takové, aby
nebyla potřeba nijak zvláštní příprava či cyklistická
zkušenost.
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Snažíme se vytvořit prostředí bez hierarchie pomocí
střídání
odpovědností,
sdílením
dovedností
a
respektováním potřeb jednotlivců. Lidé se mohou upsat
denním úlohám jako jsou vaření, tažení přívěsu, značení
cesty atp.), ale každý se rozhoduje sám za sebe, kolik toho
chce udělat. Každých pár dní se sejdeme abychom si
promluvili o dosavadním průběhu a společně učinili
důležitá rozhodnutí. Jedním z našich základních hodnot je
právě tvorba prostředí zcela bez diskriminace.
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Vaříme společně na ohni ze dřeva, sami si vezeme veškeré
vybavení a snažíme nakupovat místní potraviny v biokvalitě, případně využívat dumpster-dive. Lidé jsou
požádání o 3-5€ na den pro pokrytí nákladů na nákup
jídla, ale vítáme i účastníky, kteří prostě přispět nemohou.
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V létě 2016 povede cyklojízda přes Baltské státy, a možná
i přes sousedící. Konkrétní trasa a datum bude upřesněno
několik měsíců předem, záleží to na projektech, akcích a
kempech, které budeme navštěvovat. Pokud pro nás máš
nějaké doporučení nebo pokud se chceš zapojit do
organizace cyklojízdy napiš na 2016@ecotopiabiketour.net.
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