
 

 

 
V prosinci 2008 zahajuje dlouhodobá hra Pionýra „Poselstvo krále Jiřího“ inspirovaná 

historickou snahou krále Jiřího z Poděbrad o vytvoření Evropského mírového společenství. Protože tato 
myšlenka je dnes, v době Evropské unie, zcela aktuální, rozhodlo se občanské sdružení Pionýr v období 
českého předsednictví EU uspořádat hru pro děti, která by jim přiblížila nejen tento Jiříkův státnický 
počin vpravdě více než evropského rozsahu, ale právě i současnost dnešní neválčící (v rámci EU) ale 
spolupracující Evropy. 

Hra je určena zejména pro týmy – skupinky dětí, zvané poselstva, jež budou symbolicky kráčet 
ve stopách onoho skutečného dávného poselstva vedeného panem Lvem z Rožmitálu. Při této pouti 
budou plnit hravé úkoly i odpovídat na vědomostní otázky s vazbou k evropským zemím (jejich 
minulosti i současnosti), v nichž se právě budou „nacházet“. Jejich cílem bude vždy získání spojenectví 
panovníka pro země české. Budou-li naši poslové úspěšní, zasadí se tak obrazně o sjednocení Evropy a 
prosazení ideálu mírové spolupráce. 

Věříme, že jde o kvalitně připravenou zábavnou i poučnou hru a chceme ji nabídnout co 
největšímu počtu dětí. Také proto, že je založena na zásadách, které je dobré stále zmiňovat: 
ve spolupráci je síla, mírové řešení je lepší, i různorodí partneři spolu mohou spolupracovat… Je 
příležitostí připomenout si, že myšlenky hrdosti na naši zemi – vlastenectví ale i evropanství jsou živé a 
nám blízké a především jasně ukázat, že mohou kráčet ruku v ruce a rozhodně nestojí proti sobě. 

Dalším dokladem, že Pionýr myslí své zapojení do evropských aktivit vážně, je fakt, že bude 
po dobu předsednictví České republiky v Radě EU hostit a vytvářet podmínky pro působení zástupce 
Evropského fóra mládeže (YFJ - což je celoevropská síť neziskových organizací pracujících s dětmi a 
mládeží). Jeho členy jsou národní rady mládeže z jednotlivých evropských států a mezinárodní 
organizace mládeže působící v rámci Evropy. 

Výjimkou ze států EU jsou Polsko, Bulharsko a ČR, jejichž národní rady členem YFJ zatím 
nejsou, proto patřil Pionýr mezi oslovené organizace k převzetí úlohy hostitele. Výzvu jsme přijali a 
připravili projekt, s nímž jsme na YFJ uspěli. Na to jsme byli vybídnuti k zorganizování konkursu, 
během něhož byl reprezentant vybrán – jeho vítěz od listopadu úkoly převzal a roli představitele, 
zástupce Evropského fóra mládeže (YFJ) v předsednické zemi, plní. 

Hlavními společnými tématy mládeže dle YFJ jsou: politika vůči mládeži v Evropě, lidská práva 
a rovnoprávnost, zdravotnictví, vzdělání a uznávání neformálního vzdělávání, trvale udržitelný rozvoj a 
otevřená metoda koordinace, neboli strukturované zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů 
v Evropě. Věříme, že spoluprací s Evropským fórem mládeže i Pionýr přispěje k otevřené debatě 
o těchto tématech a současně podpoří všechny aktivity tak, aby předsednictví ČR přineslo posun 
v jejich řešení. 
 

  Blíže: 
www.poselstvo.pionyr.cz 
www.youthforum.org 
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občanské sdružení dětí, mládeže a dospělých 
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