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Cestou 
dvou 

XI. ročník výtvarné 
soutěže pro děti I. stupně 
ZŠ, MŠ a ZUŠ
Putujeme společně, kreslíme společně 
a soutěžíme společně.

Pod záštitou:

Mons. Jana Graubnera, 
arcibiskupa olomouckého
MVDr. Stanislava Mišáka, 
hejtmana Zlínského kraje.

Příběh dvou bratrů
Když se v daleké řecké Soluni na počátku devátého století 
narodil Konstantin (Cyril), bylo jeho staršímu bratru 
Michalovi (Metoděj) už 12 let. Veliká radost, že po všech 
holčičkách je v rodině zase kluk, ale netrvala dlouho. 
Maličký chlapec byl velice nemocný – první dva roky se 
denně o jeho život obávali. A tak hned u jeho kolébky se 
zdravý a silný starší bráška rozhodl, že ho bude celý život 
chránit a pomáhat mu. Svého rozhodnutí nikdy nelitoval. 
Už malý čtyřletý Konstantin se od něj dychtivě učil písmena 
a v pěti letech překvapil celou rodinu svou schopností 
plynule číst a všechno si pamatovat. Co mu chybělo 
na fyzické kondici, to mu přebývalo v oblasti ducha. Žasli 
i jeho učitelé, nejen v Soluni, ale pak také na univerzitě 
v hlavním městě Byzance – v Konstantinopoli. Jeho vysoká 
inteligence spojená s hlubokou zbožností z něj udělaly génia 
světového formátu. Svou velikou moudrostí dokázal úspěšně 
dovést k vítězství i ta nejsložitější diplomatická jednání. 
Všechno, co znal, dával ochotně k dispozici druhým, dělil 
se s nimi o své nadání. Kde nestačily jeho lidské síly, modlil 
se k Bohu o nadpřirozenou pomoc. Takto vznikla například 
hlaholice – úplně nové písmo, které vytvořil pro Slovany 
na Velké Moravě, aby stejně jako jiné veliké národy světa 
mohli číst a psát, aby měli svou kulturu a duchovní život. 
A protože život Ježíše Krista může spojit lidi na celém světě, 
jako první v této nové abecedě přeložil z Bible Janovo 
evangelium. Abeceda měla 38 písmen, pro jejich tvar se 
inspiroval řečtinou, koptštinou, hebrejštinou a dalšími 
starověkými jazyky. Vytvářel také nová slova, protože 
zemědělsky pracující Slované neměli příliš bohatý slovník. 
Při takové práci zapomínal Konstantin na spánek i na jídlo. 
Zvláště na cestách jenom díky Metodějově ochraně a péči 
mohl dokončit, co bylo potřeba. Jednou je přepadli 
kočovní bojovníci Uhrů a hrozila jim smrt. Nikdo útočníkům 
nerozuměl. Jen zázrakem se Konstantinovi podařilo nějak 
je ubezpečit, že bude lepší, když odjedou v míru. Vůbec 
se nebál, protože se soustředil jen na nezvyklou řeč Uhrů, 
která ho zajímala. Jeho zdraví se však neustálým cestováním 
rychle zhoršovalo, cítil, že se blíží jeho konec. Proto 
požádal Metoděje, aby po jeho smrti pokračoval v psaní knih 
i v překladech literatury pro Moravany. Metoděj bratrovu 
prosbu neodmítl, a když se stal prvním arcibiskupem 
na našem území, přeložil z řečtiny zbývající knihy Nového 
zákona i celý Starý zákon a mnoho dalších důležitých knih, 
přestože toto jejich dílo mělo mnoho nepřátel.

Metodika
Milí rodiče, vychovatelé, učitelé a animátoři, otevřeli jste 
materiál, v němž vám předkládáme nabídku, díky které 
můžete pomocí výtvarného projevu přiblížit dětem státní 
svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů.

•  prosíme o přečtení a následné převyprávění příběhu 
o svatém Cyrilu a Metoději

•  vyzdvihněte hlavní myšlenky rozhovorem s dětmi
•  rozhovorem s dětmi se ujistěte, zda příběhu rozuměly
•  popovídejte si s nimi o vhodných námětech, které mohou 

výtvarně zpracovat
•  k výtvarnému zpracování připojte prosím jeho krátký 

popis či charakteristiku autora, které budou součástí 
katalogu a připravované výstavy

Dny lidí dobré vůle
Již sedmnáct let se konají na Velehradě oslavy státního 
svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, 
jejichž hlavním cílem je postavit most mezi všemi lidmi 
dobré vůle. Program návštěvníkům představuje hlavní oblasti 
občanského života a neziskového sektoru. Výtvarná soutěž 
Cestou dvou bratří je jednou z celé řady doprovodných 
aktivit této mimořádné události.

Více informací a podrobný program naleznete na adrese:

 www.velehrad.eu



U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky 
Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje vyhlašujeme, 
v rámci Dnů lidí dobré vůle, 11. ročník výtvarné soutěže pro 
všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1.–5. třída ZŠ + ZUŠ).
Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se 
nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může 
však také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak 
bohatství předků, které stále uchováváme.

Vyhlášení výsledků:
během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2016 na Velehradě.

Hodnotící komise:
Adolf Born (předseda), Jan Jemelka, Vítězslav Koutník, 
Zdeňka Krejčová, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, 
Martina Špinková, Jan Zemánek, Soňa Zemánková

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

I. kategorie: 1. až 3. třída malba + kresba + grafika

II. kategorie: 4. až 5. třída malba + kresba + grafika

kategorie MŠ: 3 až 6 let malba + kresba + grafika

kategorie ZUŠ: 1. až 5. třída malba + kresba + grafika

•  formát A3

• autoři vítězných výtvarných prací musí zaslat kopii 
rodného listu

Nezapomeňte přiložit stručný  popis  námětu obrázku 
a na zadní stranu obrázku napište svoji adresu,  třídu, 
do které chodíte, věk,  telefonický  kontakt domů 
a e-mailovou adresu.

Výtvarné práce prosím zasílejte do 20. 5. 2016 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 2016
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc 

(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme.)

Cílem výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ je přiblížit 
dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro 
život v současnosti. Soutěž je primárně zaměřená na děti, 
ale neobejde se bez aktivní spolupráce rodičů, učitelů, 
vychovatelů či animátorů. Jejich úkolem je přiblížit dětem 
státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů 
(5. červenec).

I. kategorie (1.–3. třída) + kategorie MŠ

Metoděj celý život pomáhal svému bratrovi.

a)  Nakresli,  jak  ty  pomáháš  svému  sourozenci  (nebo 
kamarádovi).

Cesta z Byzance na Moravu byla dlouhá a také nebezpečná.

b)  Jak asi vypadalo popsané setkání byzantského průvodu 
s bojovnými útočníky?

II. kategorie (4.–5. třída) + kategorie ZUŠ

Janovo evangelium začíná slovy: „Na počátku bylo Slovo, to 
Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“

a)  Pokus  se  vytvořit  ozdobná  písmena,  kterými  tento 
text napíšeš, a vyzdob stránku kolem textu tak, aby 
působila jako úvodní strana knihy.

Konstantinův vynález nové abecedy znamenal záchranu 
celého národa.

b)  Jakou  věc  bys  chtěl  jednou  vymyslet,  aby  byla 
opravdovou pomocí pro mnoho lidí (pro svět)?

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu 
na Velehradě v období letních prázdnin. Vernisáž proběhne 
za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2016.

Pořadatel: Organizační výbor projektu Dny lidí dobré vůle

Kontakt: info@velehrad.eu

Informace: www.velehrad.eu

Ceny v jednotlivých kategoriích

I. + II. + ZUŠ KATEGORIE
1. místo  počítač 

2. místo  mobilní telefon 

3. místo  lego 

4.–6. místo  společenská hra pro děti 

7.–10. místo  kniha 

11.–15. místo  předplatné časopisu Pastelka nebo Nezbeda  
 a puzzle sv. Cyril a Metoděj 

MŠ KATEGORIE
1. místo  koloběžka 

2. místo  Kouzelné čtení a elektronická tužka 

3. místo  lego 

4.–6. místo  společenské hry 

7.–10. místo  kniha 

11.–15. místo  předplatné časopisu Duha nebo Nezbeda  
 a puzzle sv. Cyril a Metoděj
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Hlavní mediální partner:

Mediální partneři:


