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Ecotopia Biketour je samostatne organizovaná medzinárodná komu-
nita, ktorá od roku 1990 každé leto organizuje cyklotúru v rôznych 
častiach Európy. Počas týchto túr navštevujeme rôzne environmen-
tálne a sociálne projekty, aktivizujeme sa a žijeme udržateľným spô-
sobom života. Máme spoločnú veganskú stravu, všetky rozhodnutia 
robíme na základe spoločného konsenzu a cez workshopy zdieľame 
naše zručnosti. Ecotopia Biketour je určená pre každého, kto sa 
zaujíma o cestovanie na bicykli, komunitný život, DIY, environmen-
talizmus a o osobný rast na základe skúseností.
Zvyčajne je v našej skupine naraz 20-40 ľudí. Ľudia sa bežne účast-
nia na dobu od 2 týždňov až po 2 mesiace a sú na tejto cyklotúre 
prvý alebo druhý krát. Pomimo špeciálnych príležitostí bicyklujeme 
v menších skupinách. Niektorí ľudia idú napred už skoro ráno a zna-
čia šípkami spoločnú trasu. Ostatní ich neskôr nasledujú vlastným 
tempom. Robíme také vzdialenosti, aby ich zvládol aj priemerný 
cyklista bez špeciálnych skúseností.
Snažíme sa o vytvorenie prostredia bez hierachického usporiadania 
striedaním povinností, zdieľaním zručností a rešpektovaním osob-
ných potrieb. Ľudia sa môžu prihlásiť na denné úlohy (varenie, ťa-
hanie cyklovozíka, značenie cesty, atď.), ale je na každého osobnom 
zvážení, na koľko sa chce podieľať. Raz za každých pár dní sa spolu 
stretávame a diskutujeme o ceste a robíme spoločné rozhodnutia. 
Jednou z našich základných hodnôt je vytvárať prostredie bez dis-
kriminácie.
Varíme si spoločné jedlá na ohni, sami si nesieme komunálne veci 
a potraviny sa snažíme nakupovať od lokálnych výrobcov alebo ich 
dumpster-diveovať tam, kde je to možné. Od účastníkov pýtame 
denný príspevok 3-5 € na pokrytie spoločných výdavkov, no sú u 
nás vítaní aj ľudia, ktorí si to nemôžu dovoliť.
Tento rok bude našou témou odpad, takže okrem bicyklovania a 
navštevovania projektov ako zvyčajne sa budeme obzvlášť sústre-
diť na recyklovanie odpadu, dumpster-diving a budeme zvyšovať 
povedomie, vymieňať si vedomosti a robiť akcie proti plytvaniu. 
Stretneme sa v polovici júna vo Varšave a budeme bicyklovať 3 
mesiace cez Minsk, Vilnius, Klaipedu, Rigu a Tartu až do Tallin-
na v Estónsku. Presnú trasu túry a harmonogram oznámime cez 
našu webovú stránku. Ber na vedomie, že na vstup do Bieloruska 
je potrebné mať víza, ktoré ti vieme zabezpečiť vrámci skupiny. 
Prosím, prečítaj si informácie na našej stránke a daj nám vopred 
vedieť, ak ich potrebuješ.
Ak máš tipy na zaujímavé miesta, projekty a udalosti, ktoré by sme 
mohli navštíviť počas našej túry, alebo ak by si sa chcel zapojiť do 
organizácie, napíš nám na 2016@ecotopiabiketour.net.
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