Stretnutie: Bicyklové výlety
prítomní: J. Benda, S. Medo, P. Pešek, Z. Šujanská, M. Šumšala
Rozdeliť výlety
1. Rozdelíme výlety na rekreačné a výkonnostné. Podmienkou je, že bude dostatok vedúcich výletov, čo sa
zatiaľ javí ako nie veľmi reálne. Výlety by nemali byť v ten istý deň, pokiaľ možno mali by sa striedať.
2. Pokiaľ je výlet označený ako rekreačný, potom vedúci prispôsobuje výkon najpomalšej skupinke. Vedúci
vyberá menej náročnú trase a tú potom dodržiava.
3. Pokiaľ je výlet označený ako výkonnostný, tempo sa prispôsobuje najrýchlejšej polovičke zúčastnených
bicyklistov.
4. Vedúci výletu v pozvánke na výlet uvedie aj náročnosť trasy, klasifikáciu rekreačný/výkonnostný, dĺžku trasy,
ku ktorej sú účastník musí pripočítať aj cestu domov, primeraný typ bicykla – horský/cestný, predpokladaný
vietor, prípadne aj prevýšenie. Dĺžka a prevýšenie sa dá ľahko zistiť napr. freemap.sk alebo cykloserver.cz
Výlety aj v stredu
5. Stanko Medo navrhol, že by robil výlety aj cez týždeň, s čím sme vrelo súhlasili. Vraj by to malo byť pre
dôchodcov, ale určite nie len pre nich. Držíme sa hesla: Lepší zlý deň na bicykli ako dobrý deň v robote.
Bonusy pre vedúcich výletov
6. Chceli by sme odmeniť vedúcich výletov za čas a námahu, ktoré venujú spoločným výletom ako aj za
zodpovednosť, ktorú pri tom berú na svoje plecia. Radi by sme im ponúkli nasledovné bonusy, ešte to
dohodneme vo výbore:
a. Zakúpime im turistické lekárničky, tie by sme obmieňali zhruba každé 2 roky. Toto by sme mohli
urobiť v každom prípade.
b. Zaplatíme im poriadne školenie prvej zdravotnej pomoci.
c. Ďalej napr. môžu dostať vecný dar podľa vlastného výberu: lepiaca sada, sada opravárenského
náradia, pumpička, sada na opravu reťaze, mapa a pod.
Získavanie a príprava vedúcich
7. Potrebujeme vyškoliť vedúcich výletov. Súčasťou školenia by malo byť:
a. Zdravotná príprava, hlavne praktická časť.
b. Právna príprava: prehľadné pravidlá, ktoré platia pri organizovaní výletov v KST.
c. Metodická príprava: Ako pripravovať a viesť výlety (dovolil som si doplniť – MŠ).
Finančná dotácia na prípravu výletov
8. Podľa Jozefa, môžeme preplatiť prípravu výletu: t.j. náklady na preskúmanie trás priamo na mieste –
cestovné, ubytovanie, nejaké diéty. Preplatenie nákladov by bolo asi najlepšie až po tom, čo sa výlet
uskutoční a bude mať primeranú účasť.

