
Ahoj. 
Máme za sebou dva měsíce nestandardního běhu života, což se odrazilo i v životě Pionýra. 
Mnohé pionýrky a pionýři odvedli v uplynulém čase skvělou práci – ať se již jednalo o on-
line schůzky s dětmi, o zapojení do hry Buď ideální! nebo o obecně prospěšné 
dobrovolnické aktivity.  
Děkuji všem, kdo nebyli pasivní! 
Aktuálně v nás ovšem sílí nedočkavost: Chceme už zase fungovat! Ostatně probíhající 
postupné uvolňování karanténních opatření k tomu přímo vybízí. Ale pozor: musí jít o 
promyšlený rozběh činnosti, respektující obecně nastavená pravidla. Za sebe vyjadřuji 
domněnku, že běžná činnost v rozsahu předkoronovém bude reálná až s novým pionýrským 
rokem (od září). 
Jestli proběhne letní činnost v plném rozsahu – což si jistě všichni přejeme – bychom měli 
vědět snad v nejbližších týdnech. Předpokládám, že při dodržení určitých podmínek, bude 
možné naplánované tábory uspořádat. 
Věřím, že i nastávající dny a týdny zvládneme stejně jako ty předcházející – třeba již 
s postupně se rozbíhající činností oddílů a klubů, což závisí na dohodě na vaší PS 
(dokument, ve kterém najdeš doporučení k případnému rozběhu činnosti oddílů a klubů, je 
zde a přílohou v něm zmíněnou je tento formulář s upravitelnou hlavičkou). 
Ať zvolíte jakoukoli variantu dalšího postupu – obnovení schůzkové činnosti či nějaké jiné 
kroky, dle vašich možností v konkrétních místech, přeji vám mnoho zdaru a 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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