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Cestou dvou bratří je název tradiční výtvarné soutěže pro děti mezi 3. a 11. rokem. Je
vyhlašována v rámci velehradských Dnů lidí dobré vůle již od roku 2006 a hlavním cílem je
přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Letošní
osmý ročník bude výjimečný, protože se soutěž přesune i za hranice České republiky.
V roce 2013 si připomene významnou událost. Je jí 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a
Metoděj na Velkou Moravu. U této příležitosti probíhá řada akcí a i ve výtvarné soutěži Cestou
dvou bratří se toto jubileum odrazí. Na podnět MŠMT je soutěž v jubilejním roce 2013 rozšířena o
mezinárodní účast žáků ZŠ z Řecka, Slovenska, Polska a Bulharska.
České děti se mohou přihlásit hned do čtyř kategorií - 1. až 3. třída ZŠ, 4. až 5. třída ZŠ, mateřské
a základní umělecké školy. Pro děti ze zahraničí je pak vyhlášena pouze kategorie základní školy.
Zaslaná díla zhodnotí odborná komise v čele s výtvarníkem Adolfem Bornem. Vítězné obrázky budou
vystaveny v prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě, kde proběhne 4. července 2013 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.
Fantazii se meze nekladou, výtvory však musejí mít formát A3 a splnit základní téma dané kategorie.
To se týká životů slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Výtvarné práce mohou děti ve věku 3 až
11 let zasílat až do 31. května 2013 na adresu Stojanova gymnázia na Velehradě. Obálka musí být
označená nápisem CESTOU DVOU BRATŘÍ. Přehled témat, pravidla a bližší informace k soutěži
naleznete již brzy na stránkách www.velehrad.eu.
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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.

