
„A  proto  toužíce  po  tom,  aby  takové  války,  loupeže,  zmaty,  požáry 
a vraždy, jež, jak – ó běda – s bolestí uvádíme, zachvátily samo křesťanství 

již  skoro  ze  všech  stran,  jež  pustoší  pole,  ničí  města,  drásají  země  a  jež 
nesčetnými stranami hubí království a knížectví, přestaly a úplně byly vykořeněny 

a chvályhodnou jednotou do potřebného stavu vzájemné lásky a vzájemného bratrství 
byly uvedeny,  rozhodli  jsme  se na  základě naší  spolehlivé  znalosti,  po předchozím 

zralém uvážení, vzývavše k tomu milost Ducha svatého a po poradě a souhlasem našich 
prelátů, knížat, velmožů, šlechticů, a doktorů božského i lidského práva – vytvořit takový 

svaz  spojenectví, míru, bratrství  a  svornosti,  jenž by pro úctu k Bohu a pro  zachování  víry 
neotřesitelně trval a  jenž by pro nás, dědice a budoucí naše nástupce po věčné časy zůstal…“

Všeobecná mírová organizace podle návrhu českého krále Jiřího z let 1462 – 1464
(český překlad Jaromír Kincl)

Co se skrývá za názvem 
Poselstvo krále Jiřího?

Dlouhodobá hra inspirovaná snahou Jiřího 
z Poděbrad vytvořit evropské mírové společenství, 
které by zabránilo válkám uvnitř Evropy a zajistilo 
společnou obranu proti turecké expanzi. 

Legendu tvoří kniha Aloise Jiráska Z Čech až 
na konec světa, pojednávající o diplomatické cestě 
pana Lva z Rožmitálu, jež začala 26. listopadu 1465 
a trvala až do roku 1467. Václav Šašek z Bířkova, 

jeden z účastníků poselstva, 
ve svém deníku realistiky 
popsal celou cestu a zachytil 
zejména zvyky, život a zeměpis 
navštívených zemí. 

Úkolem účastníků bude 
postupně „navštívit“ evropské 
země, jež kdysi procestovali 
čeští poslové pod vedením pana 
Lva z Rožmitálu, a v každé plnit 
úkoly.

Pro koho hra je?
Je doporučena pro družstva – poselstva o počtu 
5 – 10 dětí ve věku kolem 10 – 14 let, jež musí 
být vedena dospělou osobou. Zapojit se ale může 
kdokoli – poselstvo můžou utvořit minimálně tři 
členové včetně vedoucího, takže třeba i rodič 
se dvěma dětmi. Pokud někdo zrovna nemá po ruce 
vhodné druhy na cestu, může se zapojit i jako 
jednotlivec do hry Evropan, jež je součástí projektu.

Hra Poselstvo krále Jiřího je součástí činnosti 
občanského sdružení Pionýr, ale vzhledem k tomu, 
že téma hry je dnes, obzvlášť s ohledem na české 
předsednictví v Radě EU, velmi aktuální a společné 
všem, byla otevřena všem zájemcům.

„Jednotná  v  rozmanitosti.“
Motto Evropské unie



Mohou se hry účastnit 
i jednotlivci?

Pro jednotlivce je určena hra Evropan, která startuje 
v lednu 2009. Mohou ji hrát členové poselstev ale 
i samostatní zájemci. Prostřednictvím internetových 
stránek budou jednou za čtrnáct dní plnit jednotlivé 
úkoly a zodpovídat otázky na téma evropské 
spolupráce a Evropské unie. Za úspěšné plnění 
úloh získají bronzové, stříbrné nebo zlaté ocenění 
Evropan. Doporučený věk je 10 - 14 roků, ale 
předem vyloučeno ze hry není žádné dítě školního 
věku (6 - 15 let).

Kdy probíhá?
Od prosince 2008 do června 2009. Nová poselstva 
se mohou přihlásit až do konce března 2009 
a zájemci o hru Evropan se mohou zapojit do konce 
dubna 2009. 

Od ledna do června bude na ČRo 2 – Praha probíhat 
ranní soutěž o ceny pro dětské posluchače. 

Kdo je to ten 
kancléř?

Jeho celé jméno zní Lukáš 
z Hunce, pán na Vlaštovčí 
věži. Není skutečnou 
historickou postavou, 
i když má historický základ 
– hrad Hunec (v dnešním 
Kamýku nad Vltavou). Jeho 
úloha spočívá v praktickém 
řízení hry a komunikaci 
s poselstvy.

Jak to všechno funguje?
Úkoly pro poselstva na každý měsíc jsou 
uveřejňovány na internetových stránkách. Zde je 
i řada dalších souvisejících informací a také mapa, 
na které mohou všichni sledovat svůj postup ve hře. 
Z úkolů je vždy některý povinný a ostatní volitelné 
– z nich stačí splnit jen část. Ve chvíli, kdy poselstvo 
splní potřebný počet úkolů, prohlásí jeho vedoucí 
etapu za splněnou a podá o tom zprávu kancléři, 
který poté poselstvo „posune“ dále na mapě. 

Jak je vidět i z tohoto způsobu hodnocení, Poselstvo 
krále Jiřího není soutěž, kde by se bojovalo 
o desetiny bodů v přesně měřitelných disciplínách, 
ale spíše hrou, která oceňuje zájem o věc a aktivní 
hravý přístup.

Kdo hru vymyslel?
Občanské sdružení Pionýr, které pracuje s dětmi 
v jejich volném čase a hra obecně je pro něj 
prostředkem výchovy. Podobných aktivit má 
Pionýr více, ale tato byla z výše uvedených důvodů 
otevřena všem zájemcům i mimo sdružení.

Důležitým partnerem hry je Český rozhlas 2 – Praha, 
který jí bude poskytovat informační podporu.

Kde najdu více informací?
Kde jinde, než na internetu – poselstvo.pionyr.cz.

Hru organizuje: Hlavní mediální partner:


