TISKOVÁ ZPRÁVA
Na Velehrad se letos dostanete jen s místenkou

VELEHRAD 2020: DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE (4. – 5. ČERVENCE)

Velehrad
5. června 2020

Ve dnech 4. a 5. července ožívá Velehrad tradičními cyrilometodějskými
oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. To je letos nemožné,
přesto Dny lidí dobré vůle budou. I když v omezeném režimu – pouze s
místenkou jak na benefiční koncert, tak na slavnostní bohoslužbu. Celý poutní
areál bude muset být z důvodu kapacitních opatření uzavřen. Každoroční aktivity
pro rodiny ani setkání vozíčkářů se tak letos konat nemohou.
„Samozřejmě záleží na vývoji koronavirové pandemie a s ní souvisejícím vládním opatřením,

nicméně pokud se situace nezhorší, počítáme, že Dny lidí dobré vůle letos navštíví několik
stovek lidí,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Benefiční koncert ale budou
moci zhlédnout všichni, a to díky přímému přenosu Českou televizí a Českým rozhlasem.
„Propojí nás modlitba,“ dodal Kořenek.
Benefiční koncert
Hudební hostitel Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské pódium
pozve Miroslava Žbirku, děti základních uměleckých škol nebo Pěvecký sbor Stojanova
gymnázia. Výtěžek z letošního ročníku poputuje na pomoc lidem, kteří kvůli koronavirové
pandemii přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou
použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi,
těžce nemocným, lidem bez domova, opuštěným nebo starým lidem. Sbírku organizuje
Charita ČR.
Místenky
Místenky dostanou především lidé, kteří během jarní pandemie „bojovali v první linii“.
Pozvánku tedy obdrží záchranáři, lékaři a sestry, hasiči, vojáci, policisté, dobrovolníci či
pracovníci charit. „Samozřejmě se budeme snažit vyčlenit a zajistit i místa pro tradiční

poutníky. Můžete se zkusit přihlásit pomocí formuláře na www.velehrad.eu a podle přijetí
přihlášek vás budeme kontaktovat,“ vysvětlil Kořenek. Místenek bude tolik, kolik umožní
aktuální vládní nařízení. Budou platit jak pro večerní koncert 4. července, tak pro poutní
bohoslužbu 5. července.

A důležité upozornění: Během letošních oslav nečekejte na Velehradě žádné atrakce,
stánky ani parkovací plochy. „Vzhledem k tomu, že po oba dva dny budeme muset dodržet

limit pro počet lidí, kteří se mohou setkat na jednom místě, jsme nuceni odvolat i tradiční
kolotoče a stánkový prodej,“ přiblížil další změnu Aleš Mergental, starosta. S tím také souvisí
dopravní obslužnost. „Na Velehradě ani na obchvatu Starého Města nebudeme organizovat
žádná parkoviště ani kyvadlovou dopravu pro poutníky. Počítáme s tím, že všichni budou
respektovat to, že letošní Velehrad bude probíhat především prostřednictvím symbolického
propojení,“ doplnil Mergental.
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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.

