Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky,
Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa,
MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje.
Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Zlínským krajem
a Obecním úřadem Velehrad.
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JDEME VÁM POMÁHAT.
ROZHODNĚTE KAM.
Chcete zlepšit život ve vašem kraji? Skupina ČEZ
pomůže ve všech sedmi regionech České republiky
a podpoří projekty, které si sami zvolíte.
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Tešíme se na vaši volbu!
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Dny lidí dobré vůle VELEHRAD 2012
4. - 5. července 2012
Středa 4. července 2012
10:00 – 12:00 | Soutěž ve fotbalových dovednostech
pod záštitou Antonína Panenky – kvalifikace pro
veřejnost
kde: Fotbalové hřiště
pořádá: Orel
10:00 – 17:00 | Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se
na Velehrad“
kde: Hřiště ZŠ
pořádá: Orel
10:00 – 18:00 | Aktivity pro životní prostředí
kde: Archeoskanzen
pořádá: Hnutí Brontosaurus
Program O stromech a lidech pro děti i rodiče, ochutnávka biomoštů z Hostětína.
Výstava k problematice ochrany Národního parku
Šumava.
13:00 – 22:00 | Ruční přepisování Bible ve spolupráci
s Českým katolickým biblickým dílem
kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
4. 7. od 13:00 do 22:00 hodin
5. 7. od 8:00 do 14:00 hodin
pořádá: České katolické biblické dílo
14:00 – 16:00 | Soutěž ve fotbalových dovednostech
pod záštitou Antonína Panenky – finále
kde: Fotbalové hřiště
pořádá: Orel
4
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14:00 | Stojanovo gymnázium
• 15:30 Vernisáž fotografií Jindřicha Štreita na téma
„Brána naděje“ s texty Josefa Mlejnka
• 16:00 Prezentace vybraných DMS projektů
• 16:30 Vernisáž fotografií manželů Havlenových
na téma „Cesty života a víry v odkazu sv. Cyrila
a Metoděje“
• 17:00 Prezentace církevních hnutí a komunit
• 17:30 Prezentace Papežských misijních děl
• 18:00 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické
soutěže Velehrad 2011
• 18:30 Vernisáž vítězných obrázků soutěže
v malování „Cestou dvou bratří“
14:00 – 17:00 | Velehrad dětem: Od Andulky po žížalu
kde: B pódium na hřišti ZŠ
Odpolední program pro rodiny s dětmi ve spolupráci
s Centrem pro rodinný život Olomouc:
• Škola kouzel
• Hlavolamy, hry a hádanky
• Kejklířská vystoupení
• Soutěže, hry a legrácky
• Vodnická pohádka
• Zajímaví hosté
• Fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen
pohledem dětí
16:00 | Dáda dětem s Dagmar Patrasovou
14:00 – 18:00 | S časopisem IN! na plný plyn
kde: Pódium ZŠ
Netradiční stolní hry a hlavolamy v „Klubu deskových
her“, kosmetická poradna, Fotoateliér IN!, kouzla a čáry
s Richardem Nedvědem. Po celou dobu programu
budou k dispozici redaktorky a tvůrci časopisu IN!.

29.06.12 11:03

17:00 | Kouzelnické vystoupení Richarda Nedvěda
16:00 | Mezinárodní setkání vozíčkářů
kde: Před ZŠ
• 16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené v bazilice
• 17:15 Setkání vozíčkářů – hudebně doprovází
Cimbálová muzika Pentla
17:00 | Finále turnaje v ping-pongu „Propinkejte se
na Velehrad“
kde: Hřiště ZŠ
pořádá: Orel

19:30 Večer lidí dobré vůle
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený
s prezentací významných projektů občanské společnosti.
Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 Českou
televizí a Českým rozhlasem 1 – Radiožurnálem.
Účinkující:

Jiří Pavlica a Hradišťan, Anna K., Chinaski,
Štěpán Rak a Alfréd Strejček, Filharmonie
Bohuslava Martinů Zlín a další

Čtvrtek 5. července 2012
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

Národní pouť Velehrad 2012

Mše svaté v bazilice: 6:30 • 7:30
8:30 Celebrují novokněží České republiky
9:40 Modlitba svatého růžence v bazilice
8:00 – 14:00 | Ruční přepisování Bible ve spolupráci
s Českým katolickým biblickým dílem
kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
pořádá: České katolické biblické dílo

10:30 Slavnostní poutní mše svatá
kde: Nádvoří před bazilikou
Hlavní celebrant: J. Em. kardinál Dominik Duka,
arcibiskup pražský
Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí
a Českým rozhlasem Praha.

Moderátoři: Pavel Kříž a Barbora Černošková
20:00 – 23:00 | Program církevních hnutí a komunit
kde: Bazilika – duchovní program – adorace
23:00 | Mše svatá
kde: Bazilika

5
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VELEHRAD
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Ruční přepisování Bible

11 Prezentace Arcidiecézní charity Olomouc
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Velehrad dětem - B pódium na hřišti ZŠ
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3 Stojanovo gymnázium - výstavy
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Aktivity pro životní prostředí
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Mezinárodní setkání vozíčkářů
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Dny lidí dobré vůle 2012 se představují
Ve dnech 4. a 5. července bude obec Velehrad
dějištěm tradičních Dnů lidí dobré vůle. Letošní
třináctý ročník je navíc součástí připravovaných
oslav k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu.
O pestrý program na Velehradě rozhodně nebude
nouze. Ve středu 4. července nabídnou organizátoři
návštěvníkům každoroční projekty jako Velehrad
dětem s Dádou Patrasovou, Aktivity pro životní
prostředí v Archeoskanzenu v Modré s podtitulem
O stromech a lidech, program časopisu IN! nesoucí
název S časopisem IN! na plný plyn, Soutěž
ve fotbalových dovednostech a pingpongový turnaj,
Mezinárodní setkání vozíčkářů s Filipem Tomsou
či zajímavé výstavy ve Stojanově gymnáziu. Výstavy
budou instalovány také v prostorách Velehradského
domu sv. Cyrila a Metoděje, k vidění budou například
ilustrace ke knize o životě Cyrila a Metoděje „Slyšte
slovo a zpívejte píseň“. Soutěživým dětem i dospělým
je určena fotografická soutěž nebo rodinná
cestovatelská hra Velehradský pas. Součástí bohatého
programu bude také prezentace charitativních
organizací a hnutí a komunit, interaktivní workshopy
či nejrůznější dětské hry a hlavolamy. To vše proběhne
za účasti významných představitelů společenského
a politického života.

na které může každý přispět formou DMS VELEHRAD.
Pro rok 2012 jsou vybrány: Cyrilometodějská církevní
škola Brno, Centrum pro rodinný život Olomouc,
Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro
ženy a dívky a Nadační fond ADIUVARE.
A kdo během Večera lidí dobré vůle zazpívá? „Třináctý
ročník Dnů lidí dobré vůle přivítá na Velehradě
zpěvačku Annu K., skupinu Chinaski, Filharmonii
Bohuslava Martinů ze Zlína, Štěpána Raka a Alfréda
Strejčka a samozřejmě i stálici velehradských
oslav Jiřího Pavlicu s Hradišťanem,“ uvedla Kristina
Vavríková, hlavní projekt manažerka projektu. Koncert
bude přímým přenosem přenášet Česká televize
a Český rozhlas 1 – Radiožurnál.
Dny lidí dobré vůle 2012 vyvrcholí ve čtvrtek
5. července na nádvoří před bazilikou Slavnostní
poutní mší svatou.

V 19.30 hodin začne na pódiu před bazilikou slavnostní
koncert Večer lidí dobré vůle. Během něj se divákům
a posluchačům představí čtyři charitativní projekty,
7
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Vážení a milí návštěvníci Velehradu, milí poutníci,
každoročně se s Vámi všemi setkávám zde na Velehradě v předvečer svátku Dne slovanských
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Dny lidí dobré vůle jsou oslavami porozumění, pomoci a chápání jeden
druhého. Při těchto oslavách se na Velehradě koná také večerní koncert, během kterého návštěvníci
i posluchači opět pomáhají. Pomáhají těm, kteří pomoc potřebují. Pro tuto atmosféru spolupráce,
pomoci a společného setkávání se vždy na Velehrad velmi těším a ráda jsem i letos převzala nad Dny
lidí dobré vůle záštitu.
Vám, návštěvníkům, kteří jste přijeli na Velehrad, přeji nádherný
pobyt plný zážitků, na které se nezapomíná.

Livia Klausová,
manželka prezidenta České republiky

Foto © Jakub Ludvík
9
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Vážení hosté, milí poutníci,
všechny vás srdečně vítám na Velehradě v širokém společenství lidí dobré vůle, mezi těmi, kteří tu cítí
kořeny našeho křesťanství a přicházejí zde načerpat, duchovně se osvěžit a povzbudit se k další snaze
o budování kultury života a naděje.
Velehradský poutní areál proti loňsku změnil svou tvář. Nejsme už na staveništi, protože obnovné práce
pokročily. K úplnému dokončení ještě zbývá mnoho práce, ale věříme, že se do příštího roku, kdy
oslavíme 1150. výročí příchodu svatých bratří Cyrila a Metoděje na Moravu, vše podaří. Když pozoruji
všechny ty stavební změny, vždycky se ptám, jestli se nám to tak daří také v oblasti duchovní. Tím
nemyslím jen oblast úzce náboženskou, ale i obecně kulturní. Naše společnost taky potřebuje velké
opravy v mezilidských vztazích a postoji k hodnotám, jako je čest, pravda, spravedlnost a poctivost,
věrnost a láska, která se nebojí ani oběti. Cyrilometodějské jubileum připomínající začátky naší
křesťanské kultury je příležitostí i pro tuto obnovu. Současně ukazuje, že pokud najdeme takovou
věrnost Kristu, s jakou pracovali apoštolové Slovanů, můžeme počítat s Boží pomocí a jejich přímluvou.
Budu mít velkou radost, jestli přijmete pozvání ke spolupráci na obnově
společnosti v duchu evangelia. Úkol to nebude snadný a výsledky
nebudou přes noc. Přesto věřím, že po několika letech houževnaté
práce můžou být vidět první výsledky. Setkání na obnoveném nádvoří
s tolika lidmi dobrého srdce je výmluvným pozváním, které nám jistě
hned nevypadne z paměti.
Přeji vám bohaté zážitky při využití pestrých nabídek různých programů
a pak hodně chuti i vytrvalosti k vytváření společenství lidí dobré vůle
všude, kam přijdete.

Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký

10
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Vážení návštěvníci a poutníci,
dovolte mi, abych Vás přivítal na Velehradě, tedy na území, které patří do Zlínského kraje. Je pro
nás velkou ctí, že můžeme být společně s obcí a farností spolusprávci tohoto evropsky významného
poutního místa a podílet se na jeho obnově.
Zlínský kraj prakticky od svého vzniku podporuje opravu velehradské baziliky, prostorů kolem ní
i vybudování infrastruktury, která zlepšuje podmínky příjezdu do těchto malebných končin, z nichž
na nás dýchá dávná historie našeho národa spjatá s počátky české státnosti.
Velehrad bude centrem mimořádné pozornosti zvláště v příštím roce, kdy zde oslavíme 1150 let
od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Avšak rok co rok se vždy na počátku léta Velehrad
stává magnetem díky národní pouti i oblíbeným Dnům lidí dobré vůle, které ji doprovázejí. Rád se
osobně účastním i této milé příležitosti, při níž se potkávají tisíce lidí všech generací, profesí i různého
společenského postavení, zdraví i handicapovaní. Mohou zde zažívat to, co by mělo platit všude:
totiž že každý člověk ve své jedinečnosti a ve své lidské důstojnosti patří
do jednoho provázaného společenství, v němž se s ním počítá…
Těším se na setkání se všemi lidmi dobré vůle, kteří se na Velehrad letos
od 3. do 5. července vypraví, i na atmosféru přátelství, která tady vždy
panuje.
A přeji všem, pravidelným návštěvníkům i těm, co sem zavítají poprvé
ve svém životě, aby zde zažili krásné a obohacující chvíle!
MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

11
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Přípravy cyrilometodějských oslav 1150. výročí právě začínají
V roce 2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Jedná se o významnou mezinárodní událost,
a proto je už letos na seznamu řada zajímavých
tematických projektů. Přípravy cyrilometodějských oslav oficiálně zahájil v pátek 25. května
koncert a bohoslužba ve vatikánské bazilice
Santa Maria Maggiore.
V České republice budou přípravy oslav zahájeny letos v červenci
na Velehradě během
tradičních Dnů lidí dobré vůle. Dále budou
následovat dvě mezinárodní konference
v Praze a na Velehradě.
„První z nich se zaměří
na státně-politický význam Cyrila a Metoděje
v 9. až 18. století, druhá
na význam věrozvěstů
pro 19., 20. a 21. století,“ uvedl Jaroslav Šebek z Historického ústavu
Akademie věd ČR. Konference se uskuteční na jaře
2013 a doplní je blok výstav konaných v Brně, Praze,
Olomouci, Zlíně a na Velehradě. Na regionálních úrovních se připravují další projekty a také soutěže pro děti
a mládež s mezinárodním rozsahem.

Jedinečným projektem je také příprava celovečerního
filmu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, který
zmapuje život a dílo slovanských věrozvěstů. Premiéra
je naplánována na podzim 2013.
Cílem oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů na naše
území je vybudování obecného povědomí o Cyrilu
a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti kultury,
náboženství, písma, vzdělanosti apod. „Oslavy
nemohou být chápány jako čistě církevní, protože
věrozvěstové stáli také u počátků naší státnosti. Oslavy
nemohou být ani pouze české nebo moravské, protože
cyrilometodějská misie sehrála roli v dějinách většiny
slovanských národů,“ dodal k projektu prof. Petr Piťha,
autor dětské knihy o Cyrilu a Metoději „Slyšte slovo
a zpívejte píseň“.
V současné době je také v jednání účast papeže
Benedikta XVI. na velehradských Dnech lidí dobré vůle
v roce 2013.
Aktuální informace o všech připravovaných projektech
najdete na www.velehrad.eu.
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V Římě byly zahájeny přípravy cyrilometodějského jubilea
V pátek 25. května 2012 ve 20 hodin se v římské
bazilice Santa Maria Maggiore uskutečnil dlouho
očekávaný koncert, který zahájil přípravy cyrilometodějského jubilejního roku. Do příprav jubilea je
intenzivně zapojen Zlínský kraj, který zajistil italskému publiku jedinečný hudební zážitek.
Své umění předvedla vynikající tělesa Zlínského kraje
- Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína vedená
šéfdirigentem Stanislavem Vavřínkem a Osobnost
Zlínského kraje Jiří Pavlica s Hradišťanem. Hudební
program Porta Peregrinorum – Brána poutníků byl
komponován jako pocta sv. Cyrilu a Metoději.

Foto © Luděk Krušinský
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Programu v Římě se zúčastnili významní světští
a duchovní představitelé evropských zemí – předseda
vlády ČR Petr Nečas, ministryně kultury Alena
Hanáková, kardinálové Dominik Duka a Miloslav Vlk
či olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Zlínský kraj
prezentovali statutární náměstek hejtmana Libor
Lukáš, náměstek hejtmana Jindřich Ondruš a radní
Milena Kovaříková.
„Věřím, že akce, které se v jubilejním roce chystají,
a na nichž má i Zlínský kraj tu mimořádnou čest se
podílet, pomohou k tomu, aby se veřejnost seznámila
s těmito postavami našich i evropských dějin.
Zakotvenost v základních hodnotách a schopnost
vést dialog i s názorovými protivníky, to jsou věci,
které na své aktuálnosti nic neztrácejí ani v dnešní
době, spíše naopak,“ komentoval zahájené přípravy
cyrilometodějského jubilea statutární náměstek
hejtmana Libor Lukáš.
Náměstek hejtmana zodpovědný za kulturu, cestovní
ruch a spolupráci s církvemi Jindřich Ondruš uvedl:
„Slovanští apoštolové působili v době, kdy situace
v Evropě vůbec nebyla jednoduchá, nacházela se
na určitém civilizačním rozhraní, což vlastně prožíváme
i dnes. Odkaz soluňských bratří je tak veliký a stále
aktuální, že má i pro současnou dobu co nabídnout.“
Náměstek Ondruš již dříve promluvil o poutním místě
Velehradě, kde oslavy vyvrcholí, že má co nabídnout
i z hlediska stále oblíbenější poutní turistiky.

Před samotným koncertem proběhla v bazilice
sv. Praxedy slavnostní mše k uctění památky
sv. Cyrila, který v přilehlém klášteře žil. Mši celebroval
J. Em. kardinál Zenon Grocholewski a koncelebrovali
J. Em. kardinál Miloslav Vlk s arcibiskupem pražským
J. Em. kardinálem Dominikem Dukou, OP. O hudební
doprovod se postarala Filharmonie Bohuslava Martinů.
Důležitým bodem římské návštěvy bylo také jednání
předsedy vlády Petra Nečase s vatikánským státním
sekretářem Tarcisiem Bertonem o budoucí ratifikaci
mezistátní smlouvy ČR a Svatého stolce a osobní
audience u papeže Benedikta XVI. Petr Nečas
informoval hlavu katolické církve o průběhu příprav
České republiky na jubileum v roce 2013.
„Je třeba vážit si toho, že svatí Cyril a Metoděj jakožto
patroni Evropy představují téma, k němuž se už
nyní připravuje řada aktivit a na němž spolupracuje
stát s církvemi, s akademickým světem i s řadou
neziskových organizací. Je to téma, které společnost
sjednocuje,“ uvedl premiér Petr Nečas.

14
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Velehrad je významným duchovním centrem už od dob Velké Moravy
Velký hrad alias Velehrad dělá čest svému jménu.
Ne rozlohou, ale významem. Známé poutní místo
a duchovní centrum se pyšní jedním z největších
chrámů u nás, před více než dvaceti lety ho navštívil
tehdejší papež Jan Pavel II. a dnes je již třináctým
rokem místem konání Dnů lidí dobré vůle, oslav
spjatých s působením věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Místo není vybráno náhodně. Velehrad je s duchovním
životem svázán již od dob Velké Moravy, byl jejím
politickým a správním centrem a sídlem prvního
moravského arcibiskupa sv. Metoděje. Po zániku
Velkomoravské říše o Velehradu dlouhou dobu nebylo
slyšet, aby zde ve 13. století mohl být založen první
cisterciácký klášter na Moravě. Následně byl vybudován
rozsáhlý klášterní komplex, který poznal architekturu
románskou, gotickou i barokní. Klášter sloužil kromě
cisterciáků také řádu Tovaryšstva Ježíšova.
Z novodobějších dějin obce vyniká zejména vybudování
prvního poutního a exercičního domu u nás. Stojanov
vznikl roku 1913 a nese jméno svého zakladatele,
Antonína Cyrila Stojana, pozdějšího olomouckého
arcibiskupa. Po letech zapomnění za dob minulého
režimu ožil Velehrad znovu v polovině osmdesátých
let. Tehdy se poprvé konala cyrilometodějská pouť,
na Velehrad se sjelo okolo čtvrt milionu věřících z celé
země a slavnosti položily základy dnešním Dnům lidí
dobré vůle.

V dubnu roku 1990 bylo městečko na Slovácku
poctěno návštěvou samotného papeže Jana Pavla II.
Další ohlas Velehradu nejen u nás, ale i v zahraničí
přinesl počátek nového tisíciletí. V roce 2000 se poprvé
konaly červencové Dny lidí dobré vůle, nejvýznamnější
duchovní, společenská a kulturní akce u nás, spojená
se slavnou cyrilometodějskou poutí. Loni připadlo
slavnostem dvanácté výročí vzniku.
Duchovní centrum Velehrad se kromě oslav Dnů lidí
dobré vůle může pyšnit poutním domem Stojanov,
arcibiskupským gymnáziem, multifunkčním Velehradským domem sv. Cyrila a Metoděje a hlavně nádhernou barokní bazilikou, která byla společně s přilehlými
klášterními budovami v dubnu roku 2008 prohlášena
národní kulturní památkou. Obec s pouhými třinácti sty
obyvateli je i díky svému dlouholetému starostovi panu
Stanislavu Gregůrkovi velmi aktivní ve všech oblastech
společenského života. Velehrad pořádá mimo jiné
podzimní slovácké hody, vánoční štěpánský koncert
v bazilice nebo přechod a cyklopřejezd Chřibů. V těsné
blízkosti Velehradu se v obci Modrá nachází významné
archeologické naleziště. V roce 2004 na jeho místě
vznikl archeoskanzen, replika velkomoravského sídliště z 9. století.
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Z HISTORIE…
Velkomoravská říše (Velká Morava)
Moravský kníže Mojmír I. kolem roku 830 n. l. založil
říši, které dnes říkáme Velká Morava (Velkomoravská
říše). Její centrum leželo v jihomoravských úvalech
(hradiště Mikulčice a Staré Město), dále se její území
rozkládalo v oblasti Panonie, Slezska, části Slovenska
a Čech. Obývali ji naši předkové Slované, kteří se
zabývali především zemědělstvím a žili v jednoduchých,

do země zapuštěných obydlích. Z křesťanského
hlediska byli Slované pohany vyznávající různé
přírodní bohy. Mluvili jazykem, který není v písemných
pramenech doložen, říkáme mu praslovanština.
Velkomoravská říše podlehla v 10. století nájezdům
kočovných Maďarů a vnitřním sporům.
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V době vlády knížete Rastislava, druhého panovníka
Velké Moravy, visela ve vzduchu hrozba sílícího
vlivu Východofranské říše, která si chtěla území
Velké Moravy podmanit. Rastislav se proto rozhodl,
ve snaze o co největší samostatnost, zřídit na Moravě
vlastní církevní organizaci. Požádal byzantského
císaře Michala III. o vyslání křesťanských misionářů
ovládajících slovanský jazyk. Ten žádosti vyhověl
a v roce 863 dorazili na Velkou Moravu učení bratři
původem z řecké Soluně – Konstantin (později přijal
klášterní jméno Cyril) a Metoděj. A mohla se začít psát
významná kapitola českých dějin.
Cyril a Metoděj se stali učiteli a Slovanům ukázali cestu k moudrosti, naučili je číst a psát. Sestavili první slovanské písmo hlaholici a Cyril na základě slovanských
nářečí vytvořil církevní jazyk – staroslověnštinu. Do ní
oba bratři přeložili důležité části Bible. Díky těmto pokrokům se začaly vést bohoslužby ve staroslověnštině.
Poprvé tak mohli i Slované rozumět slovům při mši,
do té doby totiž kněží sloužili mše výhradně v latině.

Kdo byl Konstantin?
Mladší bratr Metoděje, řecký učenec a mnich. Vytvořil
písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk, do něhož přeložil
z řečtiny evangeliář. Poté se podílel na překladu
Bible a liturgické knihy. V roce 867 odešel s bratrem
Metodějem do Říma, vstoupil do kláštera a přijal
jméno Kyrillos (Cyril). Zemřel v roce 869 v Římě.

18
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Kdo byl Metoděj?
Starší bratr Konstantina (později Cyrila). Podílel
se na překladu Bible a liturgických knih z řečtiny
do slovanského jazyka, přeložil několik právnických
příruček jako Zákon sudnyj ljudem či Nomokánon.
Mezi lety 867 až 869 pobýval v Římě, kde ho papež
jmenoval arcibiskupem panonsko-moravským.
Na Velké Moravě položil základ samostatné církevní
organizaci a v liturgii prosazoval užívání slovanského
jazyka. Kolem roku 874 pokřtil českého knížete
Bořivoje I. a jeho choť Ludmilu. Zemřel v roce 885.
Po jeho smrti propukly spory mezi vyznavači latinské
a slovanské bohoslužby. Metodějova slovanská liturgie
byla zakázaná a jeho žáci a spolupracovníci byli nuceni
opustit Moravu, azyl jim poskytli jižní Slované.
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Velehrad za Velké Moravy
Dle tradice byl Velehrad
panovníků a arcibiskupa
archeologických nálezů lze
Veligrad byl lokalizován v

sídlem velkomoravských
Metoděje. Na základě
soudit, že velkomoravský
dnešním Starém Městě.

V katastru obce jsou archeologickými nálezy doložena
osídlení z období neolitu – lid malované keramiky,
mohylové kultury střední doby bronzové a lidu
popelnicových polí z mladší doby bronzové.
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Setkání vozíčkářů je na Velehradě tradicí
Ve dnech 4. – 5. července 2012 ožije Velehrad
oslavami Dnů lidí dobré vůle, které se konají
u příležitosti státního svátku Dne slovanských
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Součástí
bude i dvanáctý ročník Mezinárodního setkání
vozíčkářů.
Pravidelné setkávání vozíčkářů na Velehradě pořádá
již tradičně Maltézská pomoc, o.p.s. ve spolupráci
s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu
Maltézských rytířů a pod záštitou olomouckého
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.
Pro účastníky je zajištěný pestrý program. Ve středu
4. července v 16 hodin jsou všichni zváni do baziliky
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
na poutní mši pro zdravotně postižené. V 17:15 hodin
pak na nádvoří před ZŠ dorazí zajímavé osobnosti
a dobrou náladu umocní vystoupení cimbálové muziky
Pentla. „Programem provede sympatický Filip Tomsa.
Loni zazářil na Velehradě poprvé, a protože se jeho
moderování osvědčilo, pozvali jsme ho i letos,“ uvedl
Michal Umlauf, hlavní projekt manažer Mezinárodního
setkání vozíčkářů.

Maltézská pomoc. Od 21. hodiny bude pro účastníky
setkání připraveno příjemné posezení na nádvoří před
základní školou.

Setkání vozíčkářů vyvrcholí v 19:30 hodin Večerem
lidí dobré vůle. Stejně jako v předchozích letech bude
Večer lidí dobré vůle přímým přenosem vysílat Česká
televize a Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Veškerou
asistenční a zdravotní službu během večera zajišťuje
21
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Na kus řeči s Filipem Tomsou
1) Pane Tomso, jaká byla Vaše loňská premiéra
na Velehradě? Zvítězila pohoda nad nervozitou
z neznáma? Líbila se Vám atmosféra Dnů lidí dobré
vůle?
Musím se přiznat, že při moderování se necítím úplně
nejjistěji v kramflecích, ale během celého odpoledne
byla skutečně taková pohoda, že jsem na nějakou
nervozitu úplně zapomněl. A nejen setkání vozíčkářů,
ale celé Dny lidí dobré vůle jsem si náramně užil. Byl
jsem velmi potěšen, dodatečně za to děkuji a těším se
na letošní setkání.
2) Co očekáváte od letošního, třináctého ročníku?
Především doufám, že to bude stejně krásný zážitek
jako před rokem. Očekávám, že se sjede mnoho lidí
dobré vůle a společně se pokusí o to, aby byl svět
o něco krásnější a vlídnější.
3) Jak se Vám pracovalo s handicapovanými?
Úplně stejně jako s kýmkoliv jiným. Já se snažím lidi
nerozlišovat podle jejich handicapu, ale dělit je na ty
dobré a řekněme méně dobré. Navíc já sám mám
tělesně a mentálně postiženou starší sestru, takže
toto prostředí mi vůbec není cizí. Ba naopak, mám
častokrát pocit, že nějak handicapovaní lidé jsou
mnohdy lidštější a normálnější než ti „normální“.
4) Dovedete si představit život strávený na vozíčku?
Nedovedu. Domnívám se, že si to asi dost dobře
představit nelze. Dokud člověk skutečně není upoután
na vozík, tak si jen říká: „Tohle by asi bylo složitější,

tohle už bych nemohl, tohle bych musel jinak.“ Spoustu
věcí si se zdravýma nohama ani neuvědomíte, protože
vás prostě nenapadnou. Až když je člověk na vozíku
a nemůže vstát, a ne jenom teď nebo zítra, ale už
nikdy, a je konfrontován s každodenní realitou, která
vozíčkářům příliš nenahrává, teprve pak si podle mě
uvědomí, jak radikálně se mu změnil život.
5) Je pro Vás velký rozdíl mezi divadelním herectvím
a moderováním? U obojího máte před sebou živé
publikum.
Přiznám se, že ano. Máte pravdu, že u obojího před
sebou máte publikum, ale u divadelního představení
většinou vše jede v předem jasně daných kolejích.
Samozřejmě vás různé věci překvapují, musíte na ně
reagovat, ale vše je to pro mě jaksi jednodušší
a přirozenější. U moderování mám větší pocit
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neznáma, více otazníků. Samozřejmě je to u mě dáno
i tím, že odehraných představení mám za sebou stovky,
zatímco moderování se příliš často nevěnuji.
6) Hrajete v divadle, pravidelně se objevujete na
televizních obrazovkách. Vzpomenete si na nějaký
kuriózní zážitek z divadelního prostředí nebo televizního natáčení?
Jistě jich bylo více, ale s mou pamětí to není zrovna
nejlepší… Vzpomínám si na natáčení pohádky O víle
Arnoštce, kde jsem hrál prince a Lucka Vondráčková
Arnoštku. Jeli jsme lesem na kole a měli kličkovat mezi
stromy. Lucka se vezla na rámu a držela se řidítek.
Tak jsme si to hezky svištěli, kamera běžela a tu se
přiblížil náš osudný strom. Já ho chtěl objet zleva,
Lucka zprava, strom byl blíž a blíž, no a zbytek už si
domyslíte. Ale uklidním vás, kromě potrhaných šatů se
nic zásadního nestalo.
7) Chtěl jste už jako malý hrát na „prknech, která
znamenají svět“? Být veřejně známý?
To vůbec ne. Ani mě to nikdy nenapadlo. Já jsem si
vždycky přál být pilotem. To, že je ze mě dnes herec, je
shodou mnoha různých okolností. Ale asi to tak mělo
být.
8) Už víte, jak strávíte letošní prázdniny? Preferujete
cestování, nebo raději pořádný odpočinek?
Já je strávím především pracovně. Momentálně
zkouším pro Letní scénu Divadla Ungelt představení
Sklenice vody, které budeme v červenci i v srpnu hrát

pod širým nebem. Takže na žádné velké cestování
to nebude. Samozřejmě se najdou i volné dny, ale
domnívám se, že je budeme využívat k odpočinku
na venkově u rodičů, příbuzenstva a známých.
Děkujeme za rozhovor.

23

PET_VEL_BULLETIN12.indd 23

29.06.12 11:03

Charita 2012 – prezentace v rámci Dnů
lidí dobré vůle na Velehradě
Kromě domácí činnosti Charity představí pracovníci
také aktivity na Ukrajině (farma) a na Haiti (pomoc
po zemětřesení a Adopce na dálku). Součástí
expozice je výstava Biblické dřevořezby - Vladimír
Ptaszek. Pro návštěvníky je opět připravena kvízová
soutěž o hodnotné ceny dodané partnerem T-Mobile
Czech Republic a.s. K dispozici budou také výrobky
z chráněných dílen a ovčí farmy. Stan Arcidiecézní
charity Olomouc naleznete před základní školou.

středa 4. 7.
čtvrtek 5. 7.

10:00 – 23:00 hodin, první losování
cen po ukončení koncertu
9:00 – 13:00 hodin, losování hlavní
ceny po skončení hlavní poutní
bohoslužby

Více informací na www.acho.cz.
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Velehradský rukopis se rozroste o další strany
V rámci cyrilometodějských oslav Dnů lidí dobré
vůle se bude již poosmé ručně přepisovat Bible.
V realizaci projektu „Ruční přepisování Bible“
bude České katolické biblické dílo pokračovat
v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila
a Metoděje.
Během ručního přepisování biblického textu používáme
překlad Václava Bognera. V uplynulých letech byl opsán
Pentateuch, žalmy, prorocké knihy Izaiáš, Jeremiáš,
Ezechiel, Daniel a spisy 12 takzvaných malých proroků.
Letos budeme pokračovat v přepisování knih, které
obsahují starozákonní moudrost.

Opisovat může najednou 6 dospělých zájemců,
zároveň mohou 4 děti kreslit obrázky k příslušnému
textu. Opsané rukopisy jsou vystaveny k nahlédnutí
ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. Každý
účastník opisování bude odměněn pamětním listem.
Letošní ročník je součástí příprav na 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které
si připomeneme v roce 2013.
Opisování bude probíhat ve středu 4. července
od 13 do 22 hodin, ve čtvrtek 5. července pak mezi
8. a 14. hodinou.
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Anna K. a Chinaski zazpívají na Velehradě lidem dobré vůle
Ve středu 4. července od 19:30 hodin se
v rámci tradičních Dnů lidí dobré vůle uskuteční
benefiční koncert Večer lidí dobré vůle.
Slavnostním koncertem provede duo Pavel Kříž
a Barbora Černošková.

Michael Talbot ze Spojených států amerických a Solo
Dja Kabako z Burkiny Faso.

Během večera se divákům a posluchačům představí
čtyři charitativní projekty, na které může každý přispět
formou DMS VELEHRAD. Pro rok 2012 jsou vybrány:
Cyrilometodějská církevní škola Brno, Centrum pro
rodinný život Olomouc, Občanské sdružení ONŽ –
pomoc a poradenství pro ženy a dívky a Nadační fond
ADIUVARE.
A kdo vystoupí na velehradském pódiu? „Třináctý ročník
Dnů lidí dobré vůle přivítá na Velehradě zpěvačku
Annu K., skupinu Chinaski, Filharmonii Bohuslava
Martinů ze Zlína, Štěpána Raka a Alfréda Strejčka
a samozřejmě i stálici velehradských oslav Jiřího
Pavlicu s Hradišťanem,“ uvedla Kristina Vavríková,
hlavní projekt manažerka projektu. Koncert bude
přímým přenosem přenášet Česká televize a Český
rozhlas 1 – Radiožurnál.
Za uplynulých dvanáct let podpořila Koncert lidí dobré
vůle řada známých umělců jako Marta Kubišová, Jana
Kirschner, Jožo Ráž, Petr Kolář, Petr Bende, Ewa Farna,
Markéta Konvičková, Hana a Petr Ulrychovi, skupiny
No Name, Peha, New LifeM a Oktoich z Polska, Czech
Virtuosi Brno a mnoho dalších. V loňském roce přijali
velehradské pozvání i světově proslulí hudebníci John
26
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Anna K.
Zpěvačka a skladatelka se narodila jako Lucianna
Krecarová ve Špindlerově Mlýně. Není tedy divu,
že se jako dítě věnovala závodnímu lyžování.
Umění však zvítězilo. Už jako osmiletá holčička
excelovala na prknech divadla Semafor, a to ve hře
Kytice. Později vystudovala konzervatoř a dnes je
významnou součástí české hudební scény. Od roku
1993 vydala deset alb. Její poslední album je z roku
2011 a nese název „Relativní čas“. V roce 2005
podnikla své první hudební turné po 13 městech
České republiky. Po velkém boji s rakovinou prsu
zahájila v roce 2010 rozsáhlou kampaň „Chceš žít
jako já?“ zaměřenou na podporu prevence rakoviny
prsu. V rámci koncertů a TV spotů ukázala, jak je
důležité boj se zákeřnou nemocí nevzdat a bojovat
jak nejlépe to jde.
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HRADIŠŤAN
Cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším moravským
cimbálovým kapelám. Je ojedinělým hudebním
tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní,
nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním
repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal
folklór. Vznikla společně s tanečním souborem
v roce 1950 v Uherském Hradišti, kde pracovala
řada generací hudebníků, zpěváků a tanečníků pod
dlouholetým vedením Jaroslava Václava Staňka.
Ten posunul tehdejší chápání prezentace folklóru
od volného předvádění hudebních a tanečních čísel
směrem k propracovanějším kompozicím, které
již snesly měřítka umělecké práce. Od roku 1978
je primášem a uměleckým vedoucím Hradišťanu
tvůrčí osobnost - houslista a hudební skladatel Jiří
Pavlica, který letos v květnu získal ocenění Osobnost
Zlínského kraje 2011. Pod jeho vedením se začal
soubor postupně transformovat. Dramaturgie čerpá
z regionálních souvislostí a všímá si lidového umění
v jeho širším geografickém a historickém kontextu.
Vzrostly také interpretační nároky na členy souboru.
Vedle samostatné soustavné tvorby muziky vznikaly
i hudebně-taneční tematické projekty, např. „Byla
vojna u Slavkova“ či „Zbojné písně moravské“.
Postupně se začala významně prosazovat autorská
tvorba, která zcela převládá v posledních hudebně tanečních projektech („O Slunovratu!“, „O Člověku“ aj.),

na nichž Jiří Pavlica spolupracoval s choreografkou
a vedoucí taneční složky Ladislavou Košíkovou. Zde
se také nejvýrazněji projevuje odklon od tradičního
folklórního pojetí a přechod k volnějšímu scénickému ztvárnění. Folklór se stává inspiračním zdrojem,
přičemž jeho filosofická podstata zůstává zachována.
Hlavní náplň práce tvoří koncertní činnost, která představuje přibližně 150 vystoupení ročně. Jiří Pavlica
s Hradišťanem je doslova neodmyslitelnou součástí
programu Večera lidí dobré vůle na Velehradě, a to již
od prvního ročníku Dnů lidí dobré vůle.
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Od 1. června 2012 můžete zasílat dárcovské
SMS ve tvaru

DMS VELEHRAD

na číslo 87

777

Číslo je společné pro všechny mobilní operátory.

Velká velehradská
charitativní sbírka
Také v letošním roce se uskuteční interaktivní
charitativní sbírka, jejíž výtěžek bude rovným
dílem rozdělen mezi čtyři neziskové organizace:

Cena jedné DMS je 30,- Kč
(příjemce pomoci
obdrží 27,- Kč).
Děkujeme, že pomáháte!
www.darcovskasms.cz

• Cyrilometodějská církevní škola Brno
• Centrum pro rodinný život Olomouc
• Občanské sdružení ONŽ

– pomoc a poradenství pro ženy a dívky

• Nadační fond ADIUVARE
Tyto čtyři charitativní organizace se věnují
potřebným, pomáhají tam, kde je třeba. Pro
svou činnost, modernizaci či zlepšování
podmínek pro své klienty potřebují finanční
prostředky, kterých se jim však nedostává.
To se může změnit! Pomoci můžete i Vy!
30
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Pomáháme, kde to potřebují
Dny lidí dobré vůle každoročně pomáhají
neziskovým organizacím zlepšit a rozšířit
jejich chvályhodnou činnost. Třináctý ročník
pomůže zajistit prostřednictvím dárcovských
SMS na konto Velehrad potřebné finanční
prostředky, které budou následně rozděleny
rovným dílem mezi čtyři projekty:

Cyrilometodějská církevní škola Brno
Škola letos oslaví 20. výročí. Je otevřená všem dětem bez
rozdílu vyznání, výchovu však zakládá na křesťanských
hodnotách a podporuje inkluzivní vzdělávání, tedy
zařazení všech dětí bez ohledu na jejich předpoklady či
postižení do běžné školy. Výtěžek z velehradské sbírky
škola použije na vzdělávání v oblasti cizích jazyků.
„Naší škole chybí kvalitní jazyková učebna. Neměla
by sloužit jenom žákům, ale i rodičům, prarodičům,

kterým chceme od příštího roku nabídnout možnost
vzdělávat se v cizích jazycích společně se svými
dětmi,“ uvedla Mgr. Pavlína Vojtěchová, ředitelka
školy. Kvalitní výuka cizích jazyků je jednou z priorit
Cyrilometodějské církevní školy, stejně jako neustálé
prohlubování spolupráce s rodiči.

Centrum pro rodinný život Olomouc
Jedná se o nevládní neziskovou organizaci, která
se věnuje aktivitám zaměřeným na podporu rodin
a rodinného života. Mezi aktivity patří i kurzy
přípravy na manželství. „K přednášeným tématům
patří komunikace mezi partnery, řešení problémů
ve vztazích, důležitost odpuštění i společně
prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem
a ženou, sexualita a rodičovství a manželský slib,“
přiblížil zaměření kurzu Mgr. Josef Záboj, vedoucí
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centra. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry,
které samy procházejí přirozeným vývojem vztahu
a zrají v lásce.

Občanské sdružení ONŽ
– pomoc a poradenství pro ženy a dívky
Sdružení nabízí pomoc a podporu ženám, dívkám
i rodinám v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými
problémy. „Již 21 let působíme v sociální oblasti a pomáháme zejména ženám v tísni. Rádi bychom v této
činnosti pokračovali, přes naši snahu je však stále obtížnější zajistit pokrytí nákladů naší činnosti,“ přiblížila
využití výtěžku Mgr. Sylvie Feglerová, regionální ředitelka poraden. Cílem sdružení je poskytnout ženám
v tíživých životních etapách příznivé prostředí, podporu
a bezpečný prostor.

Nadační fond ADIUVARE
ADIUVARE znamená latinsky „pomáhat“ nebo
„podporovat“, a právě to je i smyslem nadačního
fondu – pomáhat těm, kterým vnější podmínky
brání v dosažení stanovených cílů. Nadační
fond ADIUVARE, který založil olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner, přispívá k rozvoji
duchovních a mravních hodnot při výchově
mládeže, k modernizaci výchovně vzdělávacího
procesu, k motivaci studentů pro odborné
studium a rozvoj dovedností a v neposlední řadě
také k získání vzdělání studentů z početných
a sociálně slabších rodin.
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Velehrad v hledáčku fotoaparátu
Kamarádíte se s fotoaparátem? Pak mu udělejte
radost a zvěčněte letošní atmosféru na Velehradě.
Během Dnů lidí dobré vůle máte jedinečnou příležitost
pořídit fotky z míst, kde se psaly dějiny. Neváhejte
a foťte, Dny lidí dobré vůle stojí za fotografování...
Fotografické soutěže Velehrad 2012 se může zúčastnit
každý, kdo během tří dnů (3. – 5. července 2012)
pořídí v místě konání Dnů lidí dobré vůle soutěžní
snímky a zašle je na adresu pořadatele (nejjednodušší
a nejrychlejší je elektronická cesta). Ale pozor, soutěže
se nesmí účastnit profesionální fotografové.
Veškerá pravidla a pokyny naleznete na stránkách
www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/fotografickasoutez.

„Pro rok 2012 jsou vyhlášeny tři žánrové kategorie,
a to Fotografická reportáž nebo dokument, Portrét
a Atmosféra a nálada Dnů lidí dobré vůle 2012
- výtvarný soubor. Soutěžící mohou své snímky
do Fotografické soutěže Velehrad 2012 přihlásit
pouze v podobě souborů fotografií skládajících se
minimálně ze tří a maximálně z deseti snímků pro
jednotlivé žánrové kategorie,“ uvedl Marek Malůšek,
člen poroty soutěže.
Partnerem Fotografické
soutěže Velehrad 2012:

33

PET_VEL_BULLETIN12.indd 33

29.06.12 11:04

Workshop pro registrované soutěžící
Fotografický workshop přináší účastníkům užitečné
rady a zajímavé informace z praxe profesionálů.
Učí je proniknout do oblasti fotografie, pracovat
s fotoaparátem a zachytit správný moment. Letošním
tématem bude „Reportážní záběr z události jako
první krok k uchopení tématu ve fotografickém
dokumentu“. Workshop se uskuteční ve středu
4. července od 10 do 15 hodin a povede jej
MgA. Karel Tůma.
„Během workshopu přiblížím svou práci, způsob
výběru a přípravy zpracovávaného tématu. Předvedu ukázky výsledných prezentací cyklů a příklady
uplatnění mých fotografií,“ řekl lektor Tůma.
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Sekce výstav ve Stojanově gymnáziu patří k tradiční programové nabídce
Dnů lidí dobré vůle. I třináctý ročník nabídne svým návštěvníkům pestrou
škálu nejrůznějších expozicí.
Stojanovo gymnázium
• 15:30 Vernisáž fotografií Jindřicha Štreita na téma
„Brána naděje“ s texty Josefa Mlejnka
• 16:00 Prezentace vybraných DMS projektů
• 16:30 Vernisáž fotografií manželů Havlenových
na téma „Cesty života a víry v odkazu
sv. Cyrila a Metoděje“
• 17:00 Prezentace církevních hnutí a komunit
• 17:30 Prezentace Papežských misijních děl
• 18:00 Vernisáž vítězných fotografií „Fotografické
soutěže Velehrad 2011“
• 18:30 Vernisáž vítězných obrázků soutěže
v malování „Cestou dvou bratří“
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Děti noci
Výstava s pracovním názvem „Děti noci“ vznikla
z podstatné části už v roce 2004. Jde o černobílé
portréty mužů a žen v životní velikosti. Lukáš Havlena
fotografoval odsouzené ve věznicích Světlá nad
Sázavou a Valdice za laskavé podpory a pomoci
tehdejšího hlavního vězeňského kaplana, pana
Bohdana Pivoňky. Všechny fotografie vznikly ve výkonu
trestu a jsou vystavovány se souhlasem odsouzených.
Původním poselstvím fotografií bylo využití obrazového
materiálu pro prevenci kriminality. Výstavy měly sloužit
k propagaci občanských sdružení zabývajícími se touto
problematikou. Samotná setkání s těmito lidmi však
ovlivnila autora natolik, že začal uvažovat o vězních
samotných. O jejich často marném boji uspět „tam
venku“ a o jejich konkrétních osudech. Už tehdy se
zrodila myšlenka zaměřit se na ty, kterým se podařilo
i přes veškerou nepřízeň osudu na svobodě uspět.
V roce 2011 začal Lukáš Havlena s fotografováním
druhé části výstavy. Tu tvoří bývalí vězni fotografovaní
na svobodě. Jde o barevné fotografie zachycující
je v jejich domácím prostředí nebo při práci. Mnozí
z nich připojují k portrétům i své příběhy, které vám
dovolí nahlédnout do života těch, kteří dokázali svůj
osud změnit. Výstava nemá v úmyslu propagovat
odsouzené jako hrdiny. Chce jen svým divákům
poodkrýt to, co prožívá člověk po propuštění z výkonu
trestu a poukázat na naprosto chybějící systém
postpeniterciární péče. Díky jeho absenci a absenci
možnosti jakkoliv pracovat se obrovské procento
lidí vrací zpět do výkonu trestu. Tato varianta, která
dnes funguje v ČR, je pro společnost neekonomická

a především popírá jedno ze základních lidských práv
– právo na práci.
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Papežská misijní díla
Papežská misijní díla za sebou mají téměř 200letou
historii a v současnosti koordinují činnost na všech
kontinentech. Podporují např. 42 000 škol, 1 600 nemocnic a téměř 3 000 000 chudých dětí.
PMD pomáhají těm nejpotřebnějším bez ohledu
na vyznání či barvu pleti a na mnoha místech světa
zajišťují často jedinou pomoc, které se nejchudším
dostává.
PMD jsou pod patronací papeže, řídí se stanovami,
které on schválil. Základem pro činnost je modlitba
a touha šířit radost evangelia. Projekty jsou
koordinovány celosvětově a garantem každého
projektu je místní biskup. Dohled nad využitím finanční
pomoci vykonává místní nuncius, národní ředitelé PMD
a ředitelé jednotlivých diecézí v místních oblastech
celého světa. Projekty vybírá a schvaluje celosvětové
generální shromáždění. Celosvětová propojenost
umožňuje zamezovat podvodům a odhalovat případné
podvodníky. Podporují se vždy celé skupiny dětí (školy,
sirotčince, dětské domovy a útulky, diecézní a farní
programy) a jsou vedeny k solidaritě. Nevyžadují se
od nich děkovné dopisy, jména, fotky či další osobní
data. Chudí, kterým se pomáhá, vyjadřují svoji vděčnost
modlitbou za dárce. Minulý rok přišla z ČR pomoc 8
zemím: Malawi, Zambie, Guyana, Surinam, Bangladéš,
Srí Lanka, Indonésie a Papua-Nová Guinea. Letos
bude na Velehradě k vidění devět panelů o PapuiNové Guinei a čtyři panely o projektech a misijních
materiálech, které přiblíží, co dokážou děti pro misie.
37
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Vernisáž fotografií Jindřicha Štreita
Cyklus fotografií Brána naděje s texty Josefa Mlejnka
ukazuje sakrální dimenzi našeho života, od narození
do smrti. Cyklus má mj. ekumenický charakter, neboť
se na fotografiích objevují i protestanti a pravoslavní.
Fotografie odráží víru, naději a lásku, které se
objevují v každodenních radostech a starostech.
Vernisáž začne v 15:30 hodin v prostorách Stojanova
gymnázia na Velehradě.
Projekt byl realizován Sekcí pro mládež České
biskupské konference pro kulturní festival Světového
dne mládeže v Madridu a navazuje na cyklus s týmž
názvem, který se uskutečnil v roce 2000 z podnětu
olomouckého arcibiskupství. „Je velkým uměním
nalézt a ukázat pravdu, zvlášť v tak krátkém okamžiku,
jímž fotografie bezpochyby je. Chce
to jistě vytrvalost, trpělivost, velkou
dávku pokory a snahy porozumět.
Výsledkem pak jsou obrazy, které
si skrze pohled diváka razí cestu
dál do hlubších vrstev jeho bytí.
Rezonují, inspirují, napovídají,
zanechávají stopy a výzvy,“ uvedl
Mons. Josef Hrdlička.
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Fotografická soutěž Velehrad 2011 obrazem
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Cestou dvou bratří 2011 obrazem
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O Stojanově gymnáziu
„Jsme otevřenou školou,“ uvedl Michal Hegr, ředitel
Stojanova gymnázia Velehrad, které již tradičně hostí
výstavy Dnů lidí dobré vůle. Škola je otevřená nejen
nyní, ale v průběhu celého školního roku. Vychází vstříc
zájemcům, kteří se nechávají unést velkorysými
a krásnými prostory a volí
si proto školu pro pořádání nejrůznějších kulturních
a společenských akcí.
„Především ale chceme
být kvalitní školou, která
poskytuje svým žákům
kvalitní vzdělání a umožňuje jim jejich duševní
i duchovní růst. Klademe

důraz na výuku cizích jazyků a jejich následné užívání
v praxi, k čemuž slouží četné zahraniční výjezdy studentů, letos např. do Anglie, Německa a Itálie,“ říká
ředitel. „Protože chceme postihnout celistvý růst žáka,
zařadili jsme do výuky Projekt osobnostního rozvoje.
Ten pomáhá žákům během celého studia formovat
jejich individualitu a nacházet místo ve společnosti,“
dodává P. Radim Kuchař, kaplan SGV. Stojanovo gymnázium je čtyřleté všeobecné gymnázium, jehož zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Nabízí vzdělání
věřícím i nevěřícím žákům. Škola je vybavena moderní
interaktivní technikou, její součástí je Domov mládeže a Středisko pro volný čas. Stojanovo gymnázium
na mezinárodní úrovni skvěle reprezentuje školní pěvecký sbor.
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Výstavy ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje
I letos nabídne Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
zajímavé expozice. Zrekonstruované objekty bývalé
sýpky a konírny se proměnily v multifunkční dům,
v jehož interiéru budou během Dnů lidí dobré vůle
zahájeny dvě zajímavé výstavy:
• Výstava ilustrací Kláry Folvarské-Roseové ke knize
Petra Piťhy Slyšte slovo a zpívejte píseň
Knížka pro děti a mládež „Slyšte slovo a zpívejte
píseň“ vypráví o životě svatých Cyrila a Metoděje
a o Velehradu. Vydal ji letos v únoru Poustevník
ve spolupráci s Maticí velehradskou v nakladatelství
Studio Gabreta. Autorka ilustrací ji vybavila mimořádně
bohatým obrazovým doprovodem. K vidění bude
70 barevných ilustrací. Vernisáž, jejíž součástí bude
četba ukázky z knihy za účasti jejího autora, proběhne
ve středu 4. července od 17 hodin.
• Milovat dobro a odporovat zlu
Tato výstava je věnována pražskému arcibiskupu
a politickému vězni Josefu kardinálu Beranovi, jedné
z nejvýraznějších osobností naší novodobé historie.
Autorkou je historička Stanislava Vodičková a vernisáž
se uskuteční ve středu 4. července v 16 hodin.
Dále je v prostorách možno zhlédnout další expozice
nesoucí název „Dagmar Havlíčková – Cyklus Ježíšova
modlitba“ a „Inspirace k vidění krásy - Amici di Velehrad pro kardinála Tomáše Špidlíka SJ“.
Všechny výstavy jsou přístupné do 31. srpna 2012.
Bližší informace naleznete na www.velehradinfo.cz.
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Přednášky ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje
Cyrilometodějská ikonografie
– přednáška 5. 7. 2012
Hlavní den cyrilometodějských oslav 5. července bude
na Velehradě obohacen o přednášku prof. Jana Royta na téma
Cyrilometodějská ikonografie. Zájemci o hlubší poznání úcty
k soluňským bratřím jsou zváni do Velehradského domu sv. Cyrila
a Metoděje (Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ) na 13:30 hod.
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt je český historik umění. Hlavní oblastí
jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství.

České martyrologium 20. století
– přednáška 8. 7. 2012
Dne 8. července v rámci tzv. Malé poutě se na Velehradě ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje ve 13:30 uskuteční přednáška
PhDr. Jana Stříbrného na téma České martyrologium 20. století.
Přednáška vychází z projektu Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století, který pro Českou biskupskou konferenci
zpracovává Česká křesťanská akademie, a to za podpory Renovabis.
Jeho cílem je podchytit životní příběhy mučedníků a obětí naší církve
především z času obou totalitních režimů, kteří svou věrnost Kristu,
církvi, své víře či svědomí stvrdili obětí vlastního života, vydali svědectví až k prolití krve. Zahrnuje na 270 katolických věřících - kněze,
řeholníky, řeholnice a laiky - všech národností žijících ve 20. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, tedy Čechy, Poláky a Němce
(včetně několika obětí násilností z prvních poválečných měsíců roku
1945), v jednotlivých případech i Rakušany, Židy a jednoho Ukrajince.
PhDr. Jan Stříbrný se narodil v Radimi u Jičína. Od roku 1995 je
2. viceprezidentem České křesťanské akademie zodpovědným za výzkumné projekty týkající se historie katolické církve, respektive ostatních křesťanských církví v letech 1939–1989.
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Škola lásky pro lidi dobré vůle
Novinkou třináctého ročníku velehradských Dnů lidí
dobré vůle bude netradiční kurz nesoucí název Škola
lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové. Probíhat bude
ve středu 4. července od 9 do 17 hodin v přízemí
Poutního domu Stojanov na Velehradě. Program
povede Mgr. Ing. Jan Čapek, psycholog, kouč a lektor
partnerských a rodičovských kurzů. V současné
době působí v Křesťanské psychologické poradně
v Nymburku a prošel výcvikem Terapie pevným objetím
u Jiřiny Prekopové, které se věnuje v kurzech Škola lásky
v rodině. Autorkou Terapie pevným objetím je česká

psycholožka žijící v Německu PhDr. Jiřina Prekopová.
Pevné objetí dle Prekopové pomáhá v situacích, kdy už
slova nestačí a hlavní roli mají emoce a láska (k dětem,
rodičům, mezi partnery).
Kurzu se mohou zúčastnit jednotlivci i manželské
páry. Účastnický poplatek činí 700,- Kč pro
jednotlivce a 1200,- Kč pro pár. Přihlášky se přijímají
prostřednictvím e-mailu (info@velehrad.eu), telefonicky
(585 421 152) nebo na webové stránce
www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/skola-lasky.
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Velehrad patří dětem
Dny lidí dobré vůle nezapomínají ani na ty
nejmenší, a proto i letos pro ně organizátoři
chystají program plný zážitků. Děti se mohou
těšit hned na několik projektů, při nichž se
pobaví i něco nového přiučí. Velehrad dětem,
fotografická a výtvarná soutěž, program časopisu IN! a mnoho dalšího čeká na dětské
návštěvníky Dnů lidí dobré vůle 2012.

Velehrad dětem s Dádou Patrasovou
Od Andulky po žížalu je podtitul letošního dětského
programu na Velehradě. Ten je každoročně vyhledávaným a oblíbeným místem malých návštěvníků Dnů
lidí dobré vůle. Čekají na ně písničky, soutěže, kouzlení, kejklířská vystoupení a mnoho dalšího. O veselou
podívanou se postará divadelní společnost Koňmo,
která představí Vodnickou pohádku, klasickou českou,
s vodníkem, čertem i lakomou mlynářkou. Vrcholem
dětského odpoledne bude vystoupení nestárnoucí kamarádky těch nejmenších Dády Patrasové.
Součástí dětského programu Velehrad dětem je také
Fotografická soutěž pro děti a mládež, která začne
ve 14 hodin. Je určena dvěma věkovým kategoriím.
První pro děti do 12 let, druhá pak pro děti mezi
13. a 15. rokem (více o soutěži na straně 52).
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Dagmar Patrasová
Kdo by neznal žížalu Julii nebo televizní
pořad z devadesátých let Kuřátka? Ale Dáda
Patrasová nezačala svou kariéru u dětí. Už
během studia na konzervatoři si ji vybral
Jiří Suchý do divadla Semafor, kde působila
celých 17 let. Televizní diváci si ji pamatují
například z filmů Třicet panen a Pythagoras,
Smrt stopařek, ze seriálů Návštěvníci
a Arabela, z pohádek Koloběžka první, Malá
mořská víla či O princezně, která ráčkovala.
V roce 1989 vyšla deska Pasu, pasu
písničky, kterou Dáda nazpívala s dětským
pěveckým sborem Bambini di Praga. Přišel
zlom a z herečky Dagmar Patrasové se
rázem stala zpěvačka dětských písniček.
Za svou dosavadní uměleckou kariéru vydala
20 sólových alb, která jsou v prodejnosti vždy
zlatá nebo platinová.
Kromě zpívání se věnuje i moderování
dětských pořadů (Kouzelná školka, Raníček
s Dádou, dříve Kuřátka, Baby studio aj.),
vydává časopis Dáda a po celé republice hraje
dětskému publiku svá autorská představení.
Jedním takovým bude i to velehradské.
V neposlední řadě je patronkou brněnského
Dětského domova Dagmar a pravidelně se
účastní charitativních koncertů pro nemocné
a postižené děti.
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Vydejte se „Cestou dvou bratří“
Cestou dvou bratří – to je název výtvarné soutěže pro všechny
děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. - 5. třída ZŠ). Jejím cílem je přiblížit
těm nejmenším kořeny naší kultury. Vítězné obrázky budou
vystaveny ve Stojanově gymnáziu na Velehradě, kde proběhne
4. července vernisáž za přítomnosti významných hostů. Soutěž
se inspiruje dobrodružnou cestou bratří Cyrila a Metoděje, která
se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však
také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství
předků, které stále uchováváme.
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Děti fotí náladu na Velehradě
V letošním roce proběhne již počtvrté jako součást
programu Velehrad dětem i fotografická soutěž pro
nejmenší návštěvníky Dnů lidí dobré vůle 2012.
Soutěžícím do patnácti let budou zapůjčeny digitální
fotoaparáty (po dobu jedné hodiny), se kterými si
můžou vyzkoušet, jak fotografuje umělecký fotograf
v různorodém prostředí pestrého programu oslav Dnů
lidí dobré vůle.
Cílem soutěže je zachytit náladu velehradských událostí
očima mladých a nejmladších návštěvníků. Objektiv
i pozornost soutěžících se může zaměřit libovolným
směrem. Fotografie mohou zaznamenat například
společné či jednotlivé portréty členů rodiny, symboliku
poutí či jejich pestrobarevné prostředí. K fotografování
můžeme například doporučit témata „Jak jsem
navštívil Velehrad a co jsem zde prožil“, „Po stopách

Cyrila a Metoděje“, „Kouzelný Velehrad“, „Přijela
k nám pouť“ a podobně. Je důležité připomenout, že
dobrá fotografie, která vystihuje náladu, nemusí být
bezpodmínečně technicky dokonalá ani ostrá. Ale to
už ponecháme na porotcích soutěže.
Po vrácení fotoaparátu všechny pořízené záběry
prohlédne tříčlenná porota. Ta vyhodnotí nejzajímavější
příspěvky, které budou nejlépe vystihovat atmosféru
místa a oslav Dnů lidí dobré vůle. Výsledky soutěže
budou oznámeny v závěru programu Velehrad dětem
a na autory vítězných fotografií čekají hodnotné ceny.
Z těch nejzajímavějších snímků bude sestavena
prezentace, která bude promítnuta na hlavním pódiu
před začátkem Večera lidí dobré vůle.
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S časopisem IN! na plný plyn!
Dny lidí dobré vůle každoročně lákají své
návštěvníky na pestrý a nabitý program.
Třináctý ročník nebude žádnou výjimkou.
Ve středu 4. července nabídnou tvůrci časopisu
IN! zábavný program nejen pro děvčata, který
vypukne ve 14 hodin na pódiu za velehradskou
školou a potrvá do 18 hodin.
Celé „IN!ové“ odpoledne si budou moci všichni přítomní
potrápit mozkové závity při netradičních stolních
hrách a hlavolamech v rámci „Klubu deskových her“.
V případě potřeby poradí zkušení „hermani“. Každá
slečna, maminka, babička či tetička uvítá poradnu
s profesionálními kosmetičkami, které nejen vkusně
nalíčí, ale také poradí co s problematickou pletí.
Letošní novinkou pak bude „Fotoateliér IN!“. Fotograf
bude připraven vyfotit portrét, rodinu, kamarády
i mazlíčky. Fotografovaní dostanou i možnost volby –
stanový ateliér nebo vtipné kulisy?

Časopis IN! je moderní měsíčník určený především
dívkám mezi 12. a 16. rokem. Obsah je zaměřen
na všechno, co zajímá děvčata v tomto věku – módu,
vztahy, kulturu, sport či rozhovory s výjimečnými
osobnostmi. Nechybí ani duchovní rubrika. Program
na Velehradě připravuje letos popáté.

V 17 hodin si přijdou na své všichni milovníci čar
a kouzel. „Nikdy nic není jisté, všechno se dá pokazit,
a přesto nic není ztraceno! Na Velehrad dorazí komik
a kouzelník Richard Nedvěd, který vás přesvědčí, že
šikovného člověka ani neúspěch nezabije a kdo něco
umí, že se neztratí,“ uvedla k programové skladbě
Helena Filcíková, projekt manažerka projektu.
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Kdo je Richard Nedvěd?
Kouzelník a komik, jehož specializací je tzv. „stand-up comedy magic“ (kombinace zábavy a kouzel,
která nemá v ČR obdoby) a mikromagie („table
hopping“ - kouzelník obchází stoly/stojící hloučky
lidí a kouzlí pro pobavení přítomných, často využívá půjčené předměty od diváků). Kouzlům Richard
Nedvěd propadl už v roce 1999 a od té doby jsou
jeho povoláním i koníčkem. Za svá propracovaná
vystoupení získal mnoho kouzelnických ocenění.
Richarda Nedvěda jste mohli vidět v pořadech Česko Slovensko má talent, „Na stojáka“ či v Divadle
kouzel Pavla Kožíška.
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O stromech a lidech s Brontosaurem
V rámci třináctého ročníku Dnů lidí dobré vůle
proběhnou ve středu 4. července v Archeoskanzenu v Modré „Aktivity pro životní prostředí“.
Tentokrát zavedou návštěvníky do lesů a hájů.
„Krom jiného se podíváme na tradiční staré ovocné
odrůdy a ochutnáme biomošty z nedalekého
Hostětína. Pro návštěvníky připravujeme také výstavu
k problematice ochrany Národního parku Šumava,“
uvedla Monika Hornová, projekt manažerka projektu
Aktivity pro životní prostředí.

Děti se mohou těšit na velkou „bednu plnou
jehličí“, v níž se skrývají poznávací hry, doplňovačky
a interaktivní kvízy o stromech a lesních ekosystémech.
Aktivity pro životní prostředí jsou tradiční součástí Dnů
lidí dobré vůle a každoročně nabízejí zajímavý program
týkající se přírody kolem nás a její ochrany. Autory
projektu jsou členové Hnutí Brontosaurus.
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O Hnutí Brontosaurus
Dnes už nevládní nezisková organizace byla založena
v roce 1974 a jejím cílem je přiblížit dětem a mládeži
do 26 let možnosti ochrany přírody, seznámit
je s přírodním kulturním dědictvím a aktivně je
zapojit do programů na podporu trvale udržitelného
rozvoje společnosti. „Zájemci o naši činnost mohou
s Brontosaurem kosit vzácné orchidejové louky,
udržovat naučné stezky, pomáhat na biofarmách,
vysázet les či novou alej, opravovat staré prameny,
boží muka, podílet se na zajištění zřícenin hradů,
starat se o zámecké parky a spoustu dalších přírodě
blízkých činností,“ upřesnila aktivity Brontosaura
Monika Hornová.

veletrzích a dalších velkých akcích v ČR), Ekoporadna
(v prostorách „Brontosauří“ kanceláře), Máme rádi
přírodu (výtvarná, literární a fotografická soutěž),
Prázdniny s Brontosaurem (letní tábor) a Vzdělávání
(kurzy pro začínající i pokročilé organizátory akcí pro
děti a mládež).
Hnutí Brontousarus může podpořit kdokoli – jako
účastník akcí či jako dobrovolník. Více informací
na www.brontosaurus.cz.

Děti i mládež se s přírodou sbližují prostřednictvím
nejrůznějších tematických her či realizací vlastních
projektů. Svůj volný čas tak tráví v přírodě a kolektivu
svých vrstevníků, což jim dává pocit sounáležitosti,
uznání a seberealizace. „Brontosauři“ společně
připravují výstavy, soutěže, celoroční programy,
pravidelné činnosti dětských oddílů, zážitkové či
vzdělávací akce.
V současné době mají na seznamu projekty jako
je Akce příroda (dobrovolnické víkendové akce
na téma ochrana přírody), Brontosauří dětské oddíly
(oddílové schůzky, jednodenní výpravy, dlouhodobé
ekovýchovné programy, akce pro veřejnost), Ekofór
(soutěž kreslených a fotografických vtipů s tematikou
životního prostředí), Ekostan – ekoporadna na cestách
(informační „stan“, který putuje po různých festivalech,
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Sportem ku zdraví, Velehrad to zařídí
Testování fotbalových dovedností s Antonínem
Panenkou
Soutěž ve fotbalových dovednostech bude i letos
součástí třináctého ročníku Dnů lidí dobré vůle
na Velehradě. Finále se uskuteční ve středu
4. července na fotbalovém hřišti. Patronem projektu
je legendární Antonín Panenka, který bude sledovat
a posuzovat výkony malých fotbalistů.

Od 10 do 12 hodin proběhne workshop, který umožní
návštěvníkům Dnů lidí dobré vůle vyzkoušet si svůj
fotbalový um. Tato část bude zároveň pojata jako
kvalifikační kolo pro finále. Soutěž má sedm disciplín,
a to člunkový běh, tapping nohou, vedení míče
v prostoru, samostatné nájezdy, slalom s míčem,
střelba pokutových kopů a střelba na branku.
Z velehradského kvalifikačního kola postoupí tři
nejlepší do velkého finále.
Mezi 14. a 16. hodinou se uskuteční finále, závěrečná
část Soutěže ve fotbalových dovednostech. Finálovému
kolu předcházejí kola kvalifikační. „V měsících květnu
a červnu budou probíhat kvalifikace pod záštitou
orelských jednot. Výsledky zveřejníme nejpozději
do 27. 6. 2012 na stránkách www.orel.cz/gol,“ uvedl
Ing. Stanislav Juránek, starosta organizace Orel.
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Soutěž ve fotbalových dovednostech je projekt,
jehož cílem je umožnit mladým sportovcům objevit
své fotbalové schopnosti. Jednotlivé disciplíny byly
vytvářeny ve spolupráci s odborníky a prvoligovými
trenéry, díky čemuž je zaručeno, že mladí fotbalisté
si opravdu ověří všechny své dovednosti a případně
v sobě objeví dosud dřímající talent. Organizátorem je
křesťanská sportovní organizace Orel.

Propinkejte se až na Velehrad
Další možností jak na Velehradě rozhýbat tělo bude
tradiční pingpongový turnaj. Uskuteční se mezi
10. a 17. hodinou na hřišti základní školy. Stejně jako
Soutěž ve fotbalových dovednostech jej pořádá Orel.
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Rozhovor s výherci Velehradského pasu
Dny lidí dobré vůle na Velehradě přinášejí každoročně
řadu zajímavých projektů pro celou rodinu. Jedním
z nich je také netradiční cestovatelská soutěž.
S Velehradským pasem soutěžící projdou celkem
6 stanovišť „velehradských zemí“, kde „celníkům“
zodpoví kvízovou otázku nebo splní zadaný úkol.
Vítězná rodina pak může vyhrát zájezd k moři. Loni
se z výhry radovala čtyřčlenná rodina Janotova
z Otrokovic. Položili jsme jim několik otázek a tady
jsou odpovědi:

Loni jste na Velehradě zvítězili v cestovatelské
soutěži, cestujete jako rodina rádi?
Ano, cestujeme velice rádi, momentálně však
nepodnikáme žádné velké výpravy do vzdálených zemí,
ale spíše výletujeme po krásách naší země či Slovenska
s ohledem na věk a zájmy našich dětí.

Navštěvujete červencové Dny lidí dobré vůle
pravidelně?
Pokud nám to dovolí časové možnosti, rádi na Velehrad
vyrazíme. Už jsme se zúčastnili mnoha ročníků Dnů lidí
dobré vůle a nelitovali jsme. Program je opravdu nabitý
a spoustu věcí jsme ještě nevyzkoušeli...

Kdy a kde jste poprvé slyšeli o Dnech lidí dobré
vůle?
Na Dny lidí dobré vůle jsme jezdili už jako studenti, se
sborem Ave jsme zpívali na poutní mši svaté.

Které projekty se vám (dětem i rodičům) líbí
na Velehradě nejvíce?
Líbí se nám toho spousta: úkoly Velehradského pasu,
ruční přepisování a ilustrování Bible, Archeoskanzen

Oslavili jste své vítězství? Zájezd k moři je krásná
cena, kam jste se vypravili?
Z vítězství jsme měli obrovskou radost! Finanční
příspěvek jsme opravdu využili na rodinnou dovolenou
u moře. Vypravili jsme se do Chorvatska, do Bašky
na ostrově Krk a parádně jsme si to užili!

Soutěžíte a vyhráváte často?
Soutěžení se nebojíme, i když štěstí nám doposud
moc nepřálo. Proto nás také vítězství ve Velehradském
pasu velmi příjemně překvapilo.
59
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v Modré, výstava výtvarných prací, požehnání
v bazilice… Děti nadchl program a soutěže pro děti,
společenské hry, vystoupení Michala Nesvadby
a samozřejmě kolotoče. Třešinkou na dortu je potom
večerní koncert.

Plánujete navštívit Velehrad i letos? Zkusíte
opět své štěstí s Velehradským pasem?
Rádi opět na Velehrad zavítáme, je lákavý nejen
programem, ale také krásným prostředím a úžasnou
atmosférou. Pokud vyjde i počasí, je to krásně strávený
den s rodinou. Pokoušet štěstí s Velehradským pasem
tentokrát asi nebudeme, je to přece jen časově
náročné a taky chceme dát šanci ostatním rodinám...
Láká nás ale fotografická soutěž.

Které úkoly pro vás byly v rámci Velehradského
pasu nejtěžší? A které nejzábavnější?
Nejtěžší bylo, když jsme dostali nějakou soutěžní
otázku, na kterou jsme neznali odpověď. Organizátoři
naštěstí byli shovívaví. Nejzábavnější byly soutěže a hry
pro děti v Zemi hrajících si dětí a v Zemi časopisu IN!

Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu zajímavých
rodinných výletů a cestovatelských zážitků.
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Fotografické ohlédnutí za Velehradem 2011
Připomeňme si loňskou atmosféru Dnů lidí dobré vůle – Velehrad 2011
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Restaurant Symfonie
Letní terasa
Wellness pobyty
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www.augustian.cz
Luhačovice
Tel.: + 420 577 113 666
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Pověřený výrobce mešních vín v ČR
Production of mass wines
Herstellung von Messweinen

Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž s.r.o.,
produkce mešních vín
Na kopečku 1487, 767 01 Kroměříž
e-mail: arci.vino.km@quick.cz

www.arcibiskupskevino.cz
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www.renault-kromexim.cz
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Kvalita prověřená časem
KO N T I S L I T KY :: B LO KY
:: BRAMY :: SOCHORY
:: KOLE JNICE
:: DROBNÉ KOLE JIVO
:: ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉ
: : K R U H O VÁ , Č T V E R CO VÁ
A ŠESTIHRANNÁ OCEL
: : T Y Č E TA Ž E N É A L O U PA N É
:: P LO C H Á A Š I R O K Á O C E L
: : V Á L C O V A N Ý D R ÁT
:: BETONÁŘSK Á OCEL
:: O C E LO V É B E Z E Š V É T R U B KY

MORAVIA STEEL a.s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec
tel.: +420 558 537 301, +420 558 532 066, fax: +420 558 324 355, www.moravia-steel.cz
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