
Ahoj  
Není běžné, abychom se z vedení Pionýra obraceli přímo na všechny instruktory. Ale doba 
je neobvyklá, tak zkoušíme spojení  a přicházíme se dvěma přímými výzvami i pro tebe. 
Pionýr vyhlásil pro děti, ale i všechny ostatní členy Pionýra (instruktory, vedoucí), i 
přátele, rodiče a lidi kolem nás, hru „Buď ideální!“. Asi nejsem první, kdo tě o ní 
informuje, ale rozhodně se chci přimluvit k zapojení do ní a ideálně též k šíření 
informací o ní v rámci oddílu, pionýrské skupiny, ale ještě více mezi kamarády a známé 
mimo Pionýr. Můžeme tím – všichni společně – udělat něco i pro šíření dobrého jména. 
Druhá věc, s níž se na tebe obracím, je možnost přiložit ruku k dílu – instruktorská věková 
kategorie má k technickým novinkám rozhodně blízko. A tak třeba i ty nebo někdo v tvém 
okolí disponuje 3D tiskárnou, a tak by bylo možné se zapojit do naší výzvy k výrobě 
součástek pro obličejové štíty. Uvaž to, není to úplně složité. 
Ať se zapojíš do jedné či druhé aktivity z uvedených, nebo do obou (bližší informace jsou 
níže, pod čarou), přeji ti pevné zdraví a věřím, že se na nějaké akci Pionýra můžeme 
potkat přímo. 
Budu se těšit. 
Dušan 
 
---------- 
 
Tiskový čas 
Mnoho členů Pionýra se přidalo k různým iniciativám, a přispěli svým dílem ke zvládnutí mimořádné 
situace. Skutečností je, že zásobování zdravotnictví se zlepšuje jen pozvolna a ochranný materiál 
stále chybí. Díky firmě Průša (výrobce 3D tiskáren) se povedlo vymyslet a vyrobit ochranný štít 
vhodný do zdravotnictví. Firma Průša v současné době těchto štítů vyrábí 2000 denně, ale ani to pro 
spotřebu České republiky nestačí. Obracím se na Vás s prosbou. Máte doma 3D tiskárnu, a nebo víte 
o někom, kdo ji má? Jsme schopni zajistit materiál pro tisk, ale chybí nám "tiskový čas". Vytištění 
jedné "čelenky" trvá zhruba 90 - 130 minut. Je tedy nutné počítat i s obsluhou. Je to ideální, pokud 
pracujete z domova, a nebo pokud máte školu doma. Pokud tě tahle myšlenka oslovila a máš chuť 
se připojit, ozvi se, na detailech předávání se domluvíme individuálně. (Kontakty jsou zde i níže: 
email: pechotadusan@gmail.com, telefon: 608709757.) 
 
Pomoc při prezentaci - následující zprávu můžeš sdílet a rozeslat všem svým kontaktům  - díky za 
pomoc! 
Hra „Buď ideální!“ je inspirována Ideály Pionýra a ke každému z nich je připraveno 30 úkolů – a 
většinu z nich mohou ty i děti plnit samostatně nebo s rodinou – a ty, u kterých je nutné počkat, 
jsou označeny. Návod na použití najdete v tomto článku, který obsahuje také zprávu pro přeposlání 
dětem či jejich rodičům nebo třeba odkaz na grafiku ke stažení. Hlavní je ale web samotné hry: 
www.budidealni.cz 
 
 
Dušan Pěchota 
člen VV ČRP - KORONAŠTÁB 
tel.: 608 709 757 
e-mail: pechotadusan@gmail.com  

 
Před 30 lety – v lednu 1990 – byla obnovena samostatná činnost Pionýra. 
Díky tomu dnes na stovkách míst nabízíme činnost skvělých oddílů a klubů, připravujeme báječné akce, 
pořádáme opravdu dobré tábory. A navíc po svém. 

 
Pionýr, z. s. 
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