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Aktivity pro životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí tradičního projektu Dny lidí
dobré vůle. Čtrnáctý ročník nebude výjimkou a v Archeoskanzenu v Modré nabídne ve
čtvrtek 4. července ekologicky laděné aktivity, a to za každého počasí.
Odborníci z Hnutí Brontosaurus představí návštěvníkům pestrou škálu přístupů při ochraně životního
prostředí. Od práce sofistikovaných profesionálů až po místní drobná sdružení občanů a aktivistů.
„Přijďte se podívat na to, jak z dělníka vyrostl odborník na stavební řízení, který je trnem v oku

nepoctivých developerů, jak se z mladých studentů stávají environmentální specialisté, jak se
zahrádkářská kolonie stává komunitou nebo jak se z docela obyčejných lidí stanou úspěšní bojovníci
s ekonomickými zájmy svých radnic,“ uvedl Petr Porteš, projekt manažer Aktivit pro životní prostředí.
Chybět nebudou ani cenné informace týkající se úspory drahých energetických zdrojů či recyklace
odpadů. Pro děti jsou připraveny poznávací hry a doplňovací kvízy a žízeň zaženou lahodné
hostětínské mošty.
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Již od Velkého jubilea roku 2000 se u příležitosti státního svátku České republiky, Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, konají na
Velehradě Dny lidí dobré vůle. Jedná se o největší oslavy státního svátku u nás. Každoročně na Velehrad přijíždí přes třicet tisíc lidí, aby na tomto
historicky významném místě společně oslavili příchod soluňských bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. S působením těchto dvou bratrů jsou
spojeny počátky české vzdělanosti i státnosti.
V průběhu dalších let si oslavy státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje získaly všeobecnou prestiž. Poselství slovanských
věrozvěstů je totiž stále aktuální a tato, dnes již středoevropská kulturně-společenská událost, se snaží inspirovat lidi dobré vůle ke konkrétní
pomoci druhým v každodenním životě.

