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dvou 

XIII. 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), Metoděj
a sv. Kliment I.

23. listopadu si křesťané připomínají svátek svatého 
Klimenta I. Kdo to byl a co má společné s Cyrilem a Metodějem?  
To se dozvíme z dalšího příběhu těchto dvou bratří.

Cyril a Metoděj pocházeli z města Soluň v Byzantské říši.  
Byli velmi vzdělaní a moudří. Když pak Velkomoravský kníže 
Rastislav požádal byzantského císaře, aby mu poslal někoho, 
kdo by byl schopný hlásat křesťanství Slovanům v jejich jazyce,  
byli vybráni právě Cyril s Metodějem. 

Ale ještě před touto událostí byli panovníkem vysláni na cestu 
do země k Chazarům. Cesta byla velmi dlouhá a nebezpečná. 
Protože začínal podzim, rozhodli se oba bratři zůstat na Krymu. 
Věděli, že zde ve vyhnanství žil muž jménem Kliment a ten zde  
i zemřel. Mezi místním lidem se říkalo, že byl pohřben na ostrůvku 
blízko města Chersonésos, kde k jeho cti křesťané později postavili 
kostelík, ze kterého už zbyly jen trosky, které jsou dokonce  
při každém přílivu pod vodou. 

Žádná překážka ale nemohla oba bratry zastavit na cestě  
a odradit je od prozkoumání zaplavovaného kostela. Za odlivů 
pečlivě prohledávali zříceninu. Odstraňovali nánosy bahna a písku 
a prozkoumávali zbytky zdí.

Co je vedlo k tomu, že jim stálo za to se takto namáhat?  
Kdo byl vlastně Kliment?

Byl to v pořadí třetí papež. V papežském úřadě napsal jeden 
velmi důležitý list, určený lidem v městě Korintě, kterým v dopise 
připomíná, že církevní společenství má být vzorem bratrství. 
Tradice vypravuje, že Kliment I. byl pak vyhnán z Říma na Krym, 
do města Chersonésos, kde musel pracovat v lomech. Tam  
ale byl nedostatek vody. Dělníkům hrozilo nebezpečí uhynutí žízní.  
Když Kliment jednou uviděl, jak jehně na jednom místě hrabe 
kopytem, šel za ním a začal v tom samém místě hrabat rukama. 
Náhle ze země vytryskl pramen. Kliment i v tomto vyhnanství 
neustále hlásal křesťanskou víru. Císař se proto rozhněval  
a rozkázal, aby uvázali Klimentovi kotvu kolem krku a ten s ní byl 
svrhnut do moře. 

Cyril a Metoděj po úporné námaze konečně objevili Klimentovy 
ostatky, to byla velká vzácnost. Přivezli je pak s sebou na Velkou 
Moravu. Odsud se dostaly i do Čech. Díky tomu se Kliment stal 
prvním světcem, který byl v Čechách uctíván. Stal se tak patronem 
českého národa. Hned na začátku českých dějin mu bylo zasvěceno 
několik kostelů v Čechách.

Později byly Klimentovy ostatky přeneseny do Říma  
a uloženy do baziliky svatého Klimenta. Část jeho ostatku 
(čelisti) je uchovávána v chrámě sv. Víta v Praze.

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 devatenáct 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, 13. 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. 2018 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 18. 5. 2018 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 2018
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

Kliment sebe i své společníky zachránil před žízní,  
když našel vodu v místě, kde ji před tím hledalo malé 
jehňátko. 

a) Nakresli, jak Kliment našel vodu. 

Když Cyril a Metoděj nalezli ostatky papeže Klimenta,  
měli velkou radost.  

b) Nakresli, co ti dělá v životě radost. 

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

Prozkoumávat zříceninu kostela nebylo pro oba bratry 
jednoduché.

a) Nakresli, jak hledali Cyril a Metoděj ostatky Klimenta.

Cyrila a Metoděje neodradilo nic od cesty ke zřícenině 
kostela, ani od práce tento rozpadlý kostelík prohledávat. 
Stálo je to mnoho námahy a času.

b) Je ve tvém životě něco, kvůli čemu ti stojí za to  
se namáhat a věnovat tomu svůj čas? Nakresli to (může 
být i komiks).

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu 
na Velehradě v období letních prázdnin. Vernisáž proběhne 
za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2018.

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
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Mediální partneři:


