Dobrý den,
zasílám porci informací, které se mohou hodit – ať již jako (nový) námět nebo
osvěžení. Především upozorním na aktualizovaný web, kde mohu doporučit
k pročtení Pohled právníka na dopady epidemie, zde s výzvou máte-li nějaký obecněji
cílený dotaz, napište ho (na pionyr@pionyr.cz). Mnozí s netrpělivostí čekáte na „nějaké/
jakékoli“ zprávy k letní činnosti. Jenže zde teď není kde brát. Vše závisí na vývoji situace…
Jak jste na tom se zapojením či s obecnou propagací hry pro všechny (tedy i ty kolem
nás!) Buď ideální!? Množství příkladů (a zapojených) nasvědčuje tomu, že funguje – jako
propagace Pionýra i jako vhodná nabídka pro děti. Jde o funkční náhradu řady zrušených
akcí, viz tabulka na zmíněném webu. Hra není jednorázová záležitost, proto se oplácí i
opakování výzvy k zapojení.
V rámci pomoci bych rád připomenul i péči o „naše“ seniory, jak říkáme pionýrské
staroušky (myšleno jen v tom nejlepším!), často patří do rizikové skupiny občanů, ale i
mezi ty, kteří jsou trochu opomenutí. Asi je nezapojíme do hry Buď ideální! (byť i to je
výzva), ale pár námětů, jak je nepřehlížet, je též na místě.
Krajská setkání k přípravě Malé obsahové konference (tzv. oblastní porady) jsou
pochopitelně zrušeny. Jak to bude s MOK, se ještě uvidí, a tak stojí za to ještě někomu ve
vašem okolí, kdo nevyplnil dotazník, nabídnout, ať tak učiní.
Zopakuji i výzvu ke zpětné vazbě – máte-li dotaz či se naopak chcete pochválit (toho také
není dost) a tím přispět i k možnosti uvedení příkladů, jak přispíváme v této neveselé době
k překonávání potíží, posílejte je opět na pionyr@pionyr.cz. Rádi je předáme dál.
Nabízíme ovšem k využití přehled kontaktů na některá média. Samozřejmě neobsahuje
všechny tituly na trhu, ale může být dle vašich námětů doplňován a aktualizován.
Sem proto připíši i možnost využití tiskového času 3D tiskáren, máte-li nějakou ve svém
dosahu, můžete se přidat, blíže viz poznámka pod čarou.
Děkuji předem za aktivní přístup a šíření informací dál a přeji pevné zdraví,
Martin
---------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. 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. Pokud tebe nebo někoho od vás myšlenka osloví
a připojili byste se, ozvi se – kontakty jsou: email: pechotadusan@gmail.com, telefon: 608709757,
na detailech se domluvíte individuálně.
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
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