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XVI. 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
a Ing. Radima Holiše
hejtmana Zlínského kraje

Ludmila – kněžna lidu milá
V 9. století v Čechách velkou část krajiny tvořily hluboké 

lesy, vodní plochy a pastviny. Lidé se živili tím, že obdělávali 
pole,  pásli  krávy,  kozy  a  ovce,  šili  oblečení,  zpracovávali 
kůže a vyráběli nádobí. Na nejvyšších kopcích stála opevněná 
hradiště. Tam žily knížecí rodiny. Jejich vládcem byl kníže 
Bořivoj.  Jeho  manželce  se  říkalo  kněžna  a  jmenovala  se 
Ludmila. Oba byli pohané. To znamená, že přírodní síly nebo 
dřevěné  sošky  uctívali  jako  své  bohy.  Přinášeli  jim  různé 
dary, které jim měly zajistit štěstí.

V  tu  dobu  přišli  na  sousední  Moravu  Cyril  a  Metoděj. 
Naučili  lidi  číst  a  psát  a  učili  je  také,  jak  být  dobrými 
lidmi a žít v míru s druhými. K tomu jim pomáhal zákoník, 
který pro ně sepsali, a Bible, kterou pro ně přeložili. Díky 
přeložené Bibli mohli Moravanům přiblížit křesťanství, které 
uctívá jediného Boha.  

Jednou  český  kníže  Bořivoj  přijel  za  moravským 
knížetem  Svatoplukem.  Při  této  návštěvě  se  setkal 
s  Cyrilem  a  Metodějem  a  rozhodl  se,  že  se  stane  také 
křesťanem  a  s  ním  celé  jeho  Čechy.  Tak  se  také  Ludmila 
stala  křesťankou.  Pozvali  do  Čech  kněze  a  postavili  první 
kostel.  Kněží  se  s  lidmi  nesetkávali  jenom  v  kostele,  ale 
pomáhali jim s hospodařením a dávali jim dobré rady. Lidé 
viděli,  že  ti,  kteří  jim  vyprávějí  o  Bohu,  který  je  stvořil 
a má všechny rád, se mezi sebou mají také rádi. Jsou spolu 
šťastní  a  mají  na  polích  dobrou  úrodu.  Proto  jim  začali 
důvěřovat  a  radit  se  s  nimi.  Ludmila  podle  jejich  učení 
pečovala o poddané, hlavně chudé a nemocné z podhradí. 
U  všech  byla  velmi  oblíbená.  Lidé  věděli,  že  to,  co  dělá, 
dělá z lásky, a že se za ně také modlí. S láskou a moudrostí 
se starala také o svého vnuka Václava. Po smrti jejího 
manžela Bořivoje a jejich syna Spytihněva se však proti ní 
spikli  lidé,  kteří  toužili  po moci,  a  ti  ji  nechali  zabít.  Lid 
na dobrou kněžnu Ludmilu nezapomněl. Přicházeli k místu, 
kde byla pohřbena, a prosili ji, aby jim i nadále pomáhala. 
Z tohoto místa vycházela nádherná vůně a prosby lidu byly 
často zázračně vyslyšeny. Stejně tak zůstala Ludmila v srdci 
svého vnuka Václava, který se díky její péči stal moudrým 
knížetem. 

Dnes,  po  1100  letech,  je  Ludmila  patronkou  Čech. 
O  pomoc  ji  prosí  babičky,  matky,  vychovatelé  a  učitelé, 
vinaři a mnozí další.

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 22 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, 16. 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 nesma-
zatelně 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. 2021 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

•  cenu  je nutné vyzvednout na Velehradě na slavnostním 
předávání 4. 7. 2021 či po individuální domluvě 

•  do  soutěže  může  registrovat  škola,  školka,  rodiče 
i příbuzní, je ale důležité, aby kontakt byl na rodiče a ne 
na školu (ani pedagoga)

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 17. 5. 2021 na adresu:
Výtvarná soutěž – Velehrad 2021
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

a) Namaluj Ludmilu se svým vnukem Václavem.

b) Namaluj sebe se svojí babičkou.

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

a) Namaluj Ludmilu, jak pomáhá svým poddaným (může 
to být i komiks). 

b) Namaluj, co dobrého si pro někoho udělal.

Vítězné  práce  budou  vystaveny  ve  Stojanově  gymnáziu 
na Velehradě 4.–5. 7. 2021. Vernisáž proběhne za přítomnosti 
významných hostů dne 4. 7. 2021.

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 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 Cyril a Metoděj

Mediální partneři:

brCestou dvou 


