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Cestou 
dvou 

XVII. 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

Dlouhá cesta
Cyril a Metoděj dorazili na Velkou Moravu v roce 863. 

Doprovázeli je řečtí a slovanští spolupracovníci, císařští 
vyslanci a ozbrojenci. Měli s sebou také koně a povozy. Jejich 
cesta začínala v Konstantinopoli, městě, které dnes známe 
pod jménem Istanbul. Kudy tenkrát bylo možné na Velehrad 
dojít? Výprava měla na výběr dvě cesty. Jedna z nich byla 
kratší, ale rozhodli se ji raději nevyužít, protože by museli 
projít územím, které bylo osídleno Bulhary. Bulhaři totiž 
byli velkými odpůrci křesťanství a kdyby naše cestovatele 
potkali, pravděpodobně by je všechny zabili.

Druhá cesta byla sice delší, ale bezpečnější a dobře 
udržovaná. Vedla přes Soluň horskými průsmyky až na 
pobřeží Jaderského moře do přístavu Dyrrhachion, které leží 
v Albánii a dnes se jmenuje Drače. Zde se nalodili a pluli 
až do italských Benátek. Plavba na lodi byla pohodlnější 
než cesta pěšky. Hrozilo jim však, že jejich koráb ohrozí 
pirátský kmen Nerevanů. Oni se ale nebáli, protože měli 
s sebou silný vojenský doprovod. V Benátkách pokračovali po 
Jantarové stezce. To je obchodní cesta, která se po mnoho 
století využívala pro převážení zlatavě žlutého minerálu 
jantaru. Vedla přes rozhraní dnešního Rakouska a Maďarska 
a dále přes Moravu, Slezsko a dnešní Polsko až k Baltskému 
moři, ale tam Cyril a Metoděj jít nepotřebovali, takže se 
na Moravě odpojili a zamířili na Velehrad. Celá trasa byla 
dlouhá asi 2300 kilometrů.

I přes to, že cesta byla velmi namáhavá, byla jistě také 
krásná. Celá výprava totiž cestovala nádhernou přírodou. 
Viděli mnoho západů slunce, hvězdnou oblohu, hory, lesy, 
moře, řeky. Mnohokrát nocovali pod širým nebem.

Byl/a jsi někdy na výletě v přírodě? Pokud ano, tak víš, 
že po cestě krajinou je také někdy třeba vynaložit námahu. 
Možná tě budou bolet nohy, možná budeš vyčerpaný/á 
a unavený/á. Ale stojí to za to. Protože takovou krásu 
na vlastní oči doma na gauči nikdy neuvidíš. 

Křesťané věří, že příroda je dar od Boha a že ji máme 
chránit. Víš, jak můžeš pomáhat chránit přírodu?

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 23 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, 17. 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. 2022 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. 2022 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. 2022 na adresu:
Výtvarná soutěž – Velehrad 2022
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  Cyrila  a  Metoděje,  jak  obdivují  nádhernou 
přírodu po cestě na Velkou Moravu.

b) Namaluj sebe na svém oblíbeném místě v přírodě.

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

a) Namaluj Cyrila a Metoděje s jejich výpravou, jak nocují 
v přírodě v některé části cesty na Velkou Moravu.

b) Namaluj sebe, jak děláš něco pro ochranu přírody.

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu 
na Velehradě 4.–5. 7. 2022. Vernisáž proběhne za přítomnosti 
významných hostů dne 4. 7. 2022.

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 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 


