Zdravím
a nejdřív vysvětlím slova z předmětu zprávy: Kypřím hlínu … abych mohl zasít řeřichu,
blíže viz úkol 91. ze hry pro každého Buď ideální! A nyní několik aktuálních informací.
Omezení volného pohybu osob v ČR je prodlouženo do 1. 4., a obávám se, že nejde o apríla
a přijde ještě další protažení termínu. Tím spíše se nabízí přicházet se vstřícnými podněty –
mezi nimi nejakčnější je pro děti:
Buď ideální!
Hra je součástí oslav 30. výročí obnovení Pionýra, ale nyní je to především aktivita, kterou
můžeme nabídnout všem – členům i nečlenům, dětem (i rodičům). Zkuste tak učinit
všemi cestami.
Hra je inspirována Ideály Pionýra a ke každému z nich je připraveno 30 úkolů – a většinu
z nich mohou 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
Medializace pomoci
Zní hlasy, že bychom měli v médiích „prodat“, co všechno pionýři dělají. Proto znovu
prosíme, pište o tom, co děláte, do médií a v kopii i na pionyr@pionyr.cz, ať můžeme
informovat za Pionýr. Nabízíme k využití přehled kontaktů na některá média. Samozřejmě
neobsahuje všechny tituly na trhu, ale může být dle vašich námětů doplňován a
aktualizován.
Na závěr znovu doporučím sledování průběžně doplňovaného epidemiwebu a vedle toho,
třebaže již mnozí na stránkách Malé obsahové konference vyplnili dotazník, další ještě k
vyjádření názorů zveme, zde.
Pevné zdraví!
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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.
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