Dnes se spolu projdeme po centru dávné říše,
Veligrad byl název jeho, sídlil tu sám kníže.
Na řece mocné město opevnil a zbudoval,
okolním zemím od Čech až po Maďarsko panoval.
Málokdo dnes pochybuje, každé dítě ví z hlavy,
že právě tady leželo kdys centrum Velké Moravy.
Uherským Hradištěm do Starého Města
až k pokladu zavede vás veligradská cesta.
Obtížn ost h l ed a čky:
D é l k a h l e d a č k y:
Vyba ven í n a cestu :
S ta r t:
Cíl :
Ča so vé om ezen í:

středně náročná, vhodná pro rodiny s dětmi
5,5 km, cca 2 hodiny
tato hledačka a tužka
Výšina sv. Metoděje, Uherské Hradiště
Památník Velké Moravy, Staré Město
k pokladu se dostanete pouze
v otvíracích hodinách Památníku Velké
Moravy
Ko n t a k t :
Památník Velké Moravy, Jezuitská 1 885,
Staré Město, provozní doba:
pondělí - neděle 9.00-1 2.00,1 2.30 - 1 7.00
www.slovackemuzeum.cz, 572 543 382
Městské informační centrum,
Masarykovo náměstí 21 ,
Uherské Hradiště provozní doba:
pondělí - neděle 8.00 - 1 8.00
www.slovacko.cz, 572 525 525
Tuto hledačku si můžete vyzvednout v Městském informačním centru
v Uherském Hradišti a Památníku Velké Moravy ve Starém Městě nebo
stáhnout v pdf z www.cyril-methodius.eu/putovani/, www.questing.cz
Vyplňování hledačky: postupně odpovídejte na hádanky a do tajenky
na konci zapište příslušná písmenka podle čísel v jednotlivých
políčkách.
,
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Zděný kostel tu stál dřív, než vznikla Velká Morava,
pohřbena v něm byla později významná mužská postava.
Sám arcibiskup svatý Metoděj to prý byl,
na tomto místě vyvýšeném sídlo své si ustavil.
Plno dalších hrobů kolem archeologové našli,
sruby, studnu, učebnu, kde pracovali žáci ze Soluně bratří.

Nad základy kostela stojí čtyři železné tabule. Z českého
textu opište první tři slova třetí věty:
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Zapište si, kdy na toto místo dorazili Konstantin* a Metoděj
ze Soluně. V cíli se vám letopočet bude hodit!
*těsně před smrtí přijal jméno Cyril

Z hospody, na jejímž místě stála kdysi střelnice,
stala se v třicátých letech dějinná pokladnice.
Největší objevy na území Veligradu
byly zde ukryty v uzamčeném skladu.
Dnes navštivte expozice ve výstavních sálech,
za cennostmi v trezorech však musíte jít dále.

Kdo je autorem mozaiky na boční stěně Slováckého muzea?
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Že za těmito stěnami nálezy dávné leží,
ti, co kolem prochází jen, poznali by stěží.
Tady archeologové své sídlo vskutku mají,
nad střepy a knihami dlouho do noci bádají.
Venku kdysi zněly povely
a vojáci na zeďstříleli.
Dnes kasárna jsou minulostí
a park je místním ku radosti.

Podívejte se na budovu archeologického oddělení z parku. Co
vidíte na obrázku v prvním okně zleva v prostředním patře?
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Rostislav tu Franky nechtěl,
pozval jiné učence,
co křesťanství šířit budou,
přišli bratři z Byzance.
Znali staroslověnštinu,
nové písmo přinesli,
sestavili soudní zákon,
moudrost místním přednesli.
Kdo chce bratry poznat víc,
ať navštíví budovu,
kde Cyril a Metoděj
mají svoji výstavu.

Opište z cedulky u dveří
3. řádek z textu pod názvem
Centrum slovanské
archeologie:
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Za dob Velké Moravy byly tu tři ostrovy,
řeka tehdy tekla jinak, ryby se tu lovily.
V Rybárnách hned přes cestu stálo velké opevnění,
co bránilo nájezdům a chránilo vnitřní dění.
Dnes tu žije turismus, lodičkou se můžeš projet,
Baťův kanál jistě zkus - víš, kam nejdál můžeš dojet?
Najděte na informační ceduli, odkud kam v současnosti vede
Baťův kanál:
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Vítejte na místě, co bohatou má historii,
našly se tu cihly staré téměř dva tisíce let.
Pak po rybářské osadě tu skvostný palác postavili,
odkud možná kníže říši velkomoravskou ved‘.
Kousek od paláce na místě dávné rotundy,
co zasvěcena byla Michaelu archandělovi,
stojí dnes kostel téhož jména
a kolem hřbitov, kde pohřbívá se odpradávna.

Najděte ve zdi kostela
sv. Michaela
Archanděla dvě cihly
z původní
velkomoravské
rotundy. Z které doby
cihly pochází?
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Tam, co dneska činžáky jsou, kvetla kdysi řemesla,
kovář, hrnčíř, šperkař taky, to když vládl Rostislav.
Byly tu i dílny, sklady, areál byl rozlehlý,
zda východně stál kostel Vítův, to už se nikdo nedoví.

Z cedulky „Na kostelíku a U Víta“ opište první tři slova
2. řádku:
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Rozcestí Velké Moravy tu stojí zatím krátce,
kruhové zdi skrývají lavičky i archeologů práce.
Kam dále na výlet i dějiny okolí,
všechno, co nevíte, povědí panely.
Třeba i to, že kousek odtud,
na ploše školky a střediska zdravotního,
rozléhalo se za dob Veligradu
rozsáhlé osídlení, co domovem pro elity i řemeslníky bylo.

Na jednom z informačních
panelů týkajících se
historie Starého Města
najděte popis a obrázek
nejznámějšího symbolu
Velké Moravy – terčovité
stříbrné plaketky. S čím
je na ní vyobrazen velmož
na koni?
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Od kolébky do hrobu jde život bod po bodu.
Na příběhu Mojslava je postavena výstava,
jak se žilo ve Veligradu.
A kolem kostela se našlo dva tisíce hrobů!
V památníku cesta končí, vy však nechte otevřené oči.
Jak vypadal Veligrad, běžte se dovnitř podívat.
Přeložte z hlaholice, kterou pro Slovany vytvořil Konstantin,
následující text, který vám prozradí, co můžete vidět uvnitř
památníku (pomoc hledejte ve vstupní hale budovy):

Pozn.: G=H
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Veligradu dějiny máte už v malíku,
tajenku prozraďte člověku u pultíku.
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M APA:

Veligradskou hledačku zvládli jste – a hravě?
Další poklad na vás čeká na Velehradě!

