TISKOVÁ ZPRÁVA
Na Cestu dvou bratří se vydalo 1249 dětí
Velehrad
2. června 2014

VELEHRAD 2014: DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE (4. – 5. ČERVENCE)

U příležitosti Dnů lidí dobré vůle je každoročně již od roku 2006 vyhlašována výtvarná
soutěž pro děti od 3 do 11 let nesoucí název „Cestou dvou bratří“.
Tradiční výtvarná soutěž
Hlavním cílem soutěže je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život
v současnosti. V loňském jubilejním roce, kdy jsme si připomněli 1150. výročí příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu, se poprvé soutěže účastnily i děti z jiných zemí. „Pro úspěch jsme se

rozhodli rozšířit výtvarnou soutěž za hranice ČR i letos. Dorazily obrázky například z Německa nebo
Polska, což nás opravdu těší,“ uvedla za organizátory Kristina Vavríková.

Devátého ročníku soutěže Cestou dvou bratří se zúčastnilo 1249 dětí, obrázky pak dorazily
z 249 institucí nejen v České republice.
Kdo obrázky hodnotí?
Obrázky hodnotila odborná komise ve složení: Adolf Born (předseda komise), Jan Jemelka, Vítězslav
Koutník, Zdeňka Krejčová, Martina Špinková, Marek Trizuljak a Miroslava Trizuljaková. Záštitu nad
Cestou dvou bratří převzali olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák.
Vyhlášení výsledků proběhne během Večera lidí dobré vůle v pátek 4. 7. 2014 na Velehradě.
Seznam oceněných účastníků bude již brzy zveřejněn na stránkách www.velehrad.eu/dny-lididobre-vule.
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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.

