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TISKOVÁ ZPRÁVA 
o slavnostním odpoledni ke křtu publikace Relikviář sv. 
Maura 

Bečov, 20. 4. 2010 
 
V sobotu 17. dubna 2010, symbolicky v předvečer Mezinárodního dne památek a historických 
sídel, proběhlo na Státním hradě a zámku Bečov slavnostní odpoledne, jímž se neslo jediné 
téma – Relikviář sv. Maura. 
 
Odpoledne bylo zahájeno tiskovou konferencí, kde byla představena novinářům jak nová 
publikace Relikviář sv. Maura, tak myšlenka vyhlášení této vzácné zlatnické památky 
tuzemským tématem cestovního ruchu a oslav k 25. výročí jejího nalezení v rámci tzv. Roku 
sv. Maura. Záštitu nad slavností převzal ministr pro místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška, 
který se také zúčastnil tiskové konference i oslav jako čestný host. Za Národní památkový 
ústav přivítala přítomné novináře jeho generální ředitelka, Ing. arch Naďa Goryczková, a za 
představitele regionu byli přítomni hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a 
starostka Bečova nad Teplou Olga Haláková. Vedle těchto čestných hostů měli zástupci médií 
šanci vyzpovídat také např. JUDr. Františka Maryšku, vedoucího skupiny kriminalistů, která 
v roce 1985 relikviář na hradě Bečově vypátrala, ak. soch. Andreje Šumberu, za 
restaurátorský tým relikviáře sv. Maura, Hugo Šulce z nakladatelství Fornica graphics, které 
publikaci Relikviář sv. Maura za podpory Karlovarského kraje vydalo, současného kastelána 
Státního hradu a zámku Bečov, Mgr. Tomáše Wizovského, či autorský tým knihy a mnohé 
další hosty. Po tiskové konferenci a nezbytných rozhovorech pro kamery i rozhlasové 
přijímače se všichni hosté přesunuli na zámecké terasy.  
 
Zde od 15 hod. pokračovaly oslavy právě samotným křtem publikace Relikviář sv. Maura. 
Moderování slavnosti se zhostil Josef Klíma. Na úvod vystoupila se svým projevem generální 
ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naďa Goryczková, poté ministr pro 
místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška, ředitelka Odboru památkové péče Ministerstva 
kultury ČR PhDr. Anna Matoušková, hejtman Karlovarského kraje Paeddr. Josef Novotný, 
Msgre. Josef Žák z plzeňského biskupství a starostka Bečova Olga Haláková. Před samotným 
křtem byli vylosováni výherci vědomostního kvízu, který proběhl jak v tisku, tak na internetu 
od 12. dubna 2010 a vyhlásil jej Státní hrad a zámek Bečov s nakladatelstvím Fornica 
graphics. Cenami byly nově vydané publikace, multimediální CD ROMy Relikviář sv. Maura 
a volné vstupenky. Jména výherců budou zveřejněna na www.zamek-becov.cz. 
 
Publikaci samotnou a CD ROM představil zástupce nakladatelství Fornica graphics Hugo 
Šulc. Josef Klíma poté vyzpovídal autorský tým, a jakmile starostka Bečova nad Teplou 
převzala křtící balíček, mohla být kniha i CD ROM symbolicky pokřtěna pivem a vínem 
z Belgie, země původu rovněž relikviáře sv. Maura. Úspěch u čtenářů popřáli publikaci 
všichni patroni i autoři, Hugo Šulc z nakladatelství Fornica graphics předal jeden výtisk 
z exkluzivní řady knihy do sbírek Národního muzea v Praze, za něž ji převzal PhDr. Petr 
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Mašek, vedoucí Odd. zámeckých knihoven Národního muzea v Praze, a odpoledne zakončilo 
vystoupení šermířské skupiny Ladislava a Hany Silovských - Romantica na téma Tanec 
Salome, aneb ze života sv. Jana Křtitele, neboť výjevy ze života tohoto světce zdobí také 
samotný relikviář sv. Maura.  
 
Návštěvníci Bečova si mohli na závěr slavnosti nechat zakoupené publikace podepsat autory 
na podvečerní autogramiádě u hlavní brány, nebo se zúčastnit hraných kostýmovaných 
prohlídek v prostorách zámku. Dubnový křest publikace a CD ROMu Relikvář sv. Maura je 
jednou z mnoha doprovodných akcí, které budou uspořádány k letošním „Roku sv. Maura“, 
tedy k oslavě 25. výročí nalezení této světově unikátní zlatnické památky. Všechny je 
naleznete na www.zamek-becov.cz. 
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