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Cestou 
dvou 

XII. 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
Jiřího Čunka, 
hejtmana Zlínského kraje

Konstantin (Cyril) a Metoděj – 
co se dělo, než přišli na Velkou 
Moravu

Příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu byl pro naši zemi velmi významný. Učili lid v jeho 
slovanském jazyce, předávali mu moudrost, podporovali 
vzdělanost a uváděli ho do života podle křesťanských zásad. 

Pro svou moudrost a vzdělanost byli panovníkem posíláni 
i na jiné cesty, které podnikli ještě před tím, než přišli na území 
Velkomoravské říše. Na jednu takovou cestu se s nimi nyní 
vydáme.

Cyril a Metoděj pocházeli z přístavního města Soluň 
v Byzantské říši, která byla mocnou a tehdy známou zemí. 
Měla také mnoho nepřátel, kteří se ji snažili zničit. Proto císař 
Michal III. hledal spolehlivého spojence, který by mu pomohl 
proti nepřátelům. Podařilo se mu ho najít v tureckém národu – 
Chazarech. Ti toto spojenectví uvítali. 

Chazaři měli ale ještě jeden problém: neobávali se jen 
nepřátel s mečem v ruce, ale i početného židovského obyvatelstva 
uvnitř říše. Bohatí židé chtěli vládnout. Druhou skupinou, která 
chtěla mít moc, byli vyznavači Mohameda. Chazarský kagan (císař) 
se obrátil na císaře Michala s prosbou, aby mu poslal nějakého 
učeného muže, který by vedl s židy a muslimy rozhovor a dokázal 
svou moudrostí nad nimi zvítězit a ukázat tak křesťanské hodnoty. 
Císař Michal vyslal své nejschopnější učence a učitele – Cyrila 
a Metoděje. Oba byli velmi nadaní – Metoděj vystudoval práva, 
Cyril studoval filozofii a teologii. Jejich cesta měla tedy dva cíle: 
cíl náboženský a cíl uzavřít smlouvu o vzájemné pomoci.

A tak se oba bratři za velkého doprovodu diplomatů, 
služebnictva a odborníků vydali na dalekou cestu. S nimi 
samozřejmě také silný vojenský doprovod, protože plavba přes 
Černé moře byla plná nebezpečí. Ze dvou stran hrozil útok 
nepřátelských národů. Další cesta přes Azovské moře již byla 
bezpečnější. Protože však začínal podzim a zkušení mořeplavci 
znali dobře nebezpečí blížících se zimních bouří, rozhodla 
se výprava dál v cestě nepokračovat a přes zimu zůstala 
na poloostrově Krymu. Cyril a Metoděj využili této zastávky 
k hlásání a upevňování víry mezi tamními obyvateli. Když zimní 
bouře pominuly, celá výprava se opět vydala na cestu. Po dlouhé 
cestě konečně dorazili do cíle – k Chazarům, kde se jim dostalo 
velkolepého přijetí.

Zde také mohli Cyril s Metodějem prokázat svou moudrost 
a učenost. V rozhovorech s nimi židé ani muslimové neuspěli 
– oba bratři dokázali před nimi své názory obhájit. Cyril pak 
pokřtil na 200 lidí. Kagan byl velmi spokojený. Cyrilovy výklady 
křesťanského učení skutečně dosáhly toho, čeho potřeboval.

Cesta domů byla radostná, protože cíl cesty byl splněn – byla 
uzavřena spojenecká smlouva mezi oběma zeměmi k oboustranné 
spokojenosti.

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 osmnáct 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.

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, 12. 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. 2017 na Velehradě.

Hodnotící komise:
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 nebo grafika

II. kategorie (4. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika

kategorie MŠ (3 až 6 let): malba, kresba nebo grafika

kategorie ZUŠ (1. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika

•  formát A3

• autoři výtvarných prací musí zaslat kopii rodného listu 
(týká se pouze vítězných obrázků)

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. 2017 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 2017
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

Dobrý panovník válku ve své zemi nechce. 

a) Nakresli, jak by měla vypadat země, ve které by ses 
cítil šťastně a bezpečně.

Cyrila a Metoděje ani nebezpečí neodradilo od poslání, 
ke kterému byli vyvoleni. 

b) Namaluj jejich cestu přes moře.

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

V Bibli ve Starém zákoně najdeš větu: Věrný přítel je pevná 
ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad. (Sírachovec 6,14). 
Každý člověk potřebuje někoho, na koho se může spolehnout 
a kdo se může spolehnout na něho, s kým bude prožívat 
dobré i zlé. Stejně jako to prožívali Cyril s Metodějem. 
I císař Michal potřeboval spojence.

a) Nakresli, jak si představuješ opravdové přátelství 
(může být i komiks, symboly).

Cyrilovi a Metodějovi pomohla k vítězství nad židy a muslimy 
moudrost, víra a láska, nikoliv zbraně.

b) Jak může moudrost a láska měnit svět kolem nás? 
Odpověď nakresli.

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu 
na Velehradě v období letních prázdnin. Vernisáž proběhne 
za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2017.

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 apod. 

7.–10. místo  CD písničky, pohádky

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

brCestou dvou 

Mediální partneři:


