Ahoj,
Zdravím s koncem léta ovšem s nijak novým tématem – pionýrská činnost a epidemická
situace u nás.
Aktuální stanovisko k činnosti
Nemůžeme zavírat oči před skutečností, že epidemická situace v ČR se týden od týdne
zhoršuje. Nařízení vlády je jednoznačné: Nošení roušek je povinné ve všech vnitřních
prostorách – a tím pádem i v pionýrských klubovnách a na základnách. Omlouvám se za
svůj přílišný optimismus z minulého týdne a prosím, neobcházejme toto pravidlo, hledejme
cesty, jak se s ním vyrovnat:
• Co největší část činnosti přesuňme ven, ovšem rouška musí i tak být aktuální stálou
a povinnou výbavou každého člena.
• Mysleme dopředu a buďme připraveni na krizové varianty – například prostory škol
mohou být uzavřeny. Poohlížejme se proto včas po jiných možnostech, náhradních
prostorech.
• Dbejme na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou.
• Buďme průběžně v kontaktu s rodiči a informujte se navzájem.
• Pokud někdo z dětí nebo vedoucích dává otevřeně najevo obavy a například nosí
roušku i tam, kde to není povinné, nelze to zesměšňovat ani tolerovat zesměšňování
mezi dětmi.
Nepřerušujme činnost obecně, samozřejmě ovšem reagujte na místní epidemickou situaci:
při lokálním nárůstu ji na přechodnou dobu omezte či zastavte – řiďte se, prosím, zdravým
rozumem. Zachovejme rovnováhu mezi odvahou a pokorou k pravidlům.
S jistým nadhledem a tradiční odpovědností to společně zvládneme.
Bližší informace jsou k nalezení na „webu epidemie“.
Současně ještě rád doporučím vaší pozornosti nový web projektu 72 hodin, kde můžete
nově plnit i osobní výzvy.
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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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