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Již od počátku návštěvnické sezóny je v ceníku SHZ Bečov nabízen v pravidelných termínech speciální 

prohlídkový program pro děti ve věku I. stupně ZŠ k relikviáři svatého Maura – "Relikviář pro 

každého". 

Díky dotykovému modelu relikviáře ve velikosti 1:1, který provází skupinu během celé 

prohlídky, jsou dětem přístupnou formou vysvětleny výrazy, které se vztahují k dané 

problematice – relikviář, relikvie, světec apod. Děti se aktivně zapojují do prohlídky – 

objevují simulovaný obsah skutečného relikviáře, za pomoci lektora správně umisťují 

jednotlivé části výzdoby a díky komiksu, který si odnesou z prohlídky domů, se dozví vše o 

osudu této památky. Prohlídka pro děti kopíruje trasu I. návštěvního okruhu a stejně tak končí 

v trezorové místnosti, kde je skutečný relikviář svatého Maura vystaven. 

 

Bečov nad Teplou - děti u dotykového modelu relikviáře sv. Maura. 

Oproti ostatním měsícům, kdy je pravidelná prohlídka „Relikviář pro každého“ 

nabízena ve středu a v neděli, od 1.8. do 2.9.2012, je možné se této prohlídky zúčastnit 

denně od úterý do neděle vždy ve 14:30 hod. Program je vhodný pro děti I. stupně ZŠ.  

Od 21.7. je na pokladně zámku možné zakoupit publikaci Pohádka o bečovském dávnosnění. 

Tato půvabná knížka, sepsaná na motivy příběhů a legend z Bečova a okolí je nejen 

pohádkovým příběhem, ale především netradičním průvodcem po dějinách hradu a zámku 

Bečov, města i krajiny. Publikace je doplněna o osobité ilustrace, písničkami a notami a slouží 

i jako omalovánky. K pohádce je možné zakoupit také pexeso. Nejmenší návštěvníci si tak 
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kromě zážitků z návštěvy hradu a zámku mohou odnést i zajímavý suvenýr, který je může 

podnít k dalším návštěvám a poznávání kraje. 

Již od 31.3.2012 jsou v nabídce rodinám s dětmi doplňkové služby: 

 nově bylo vybudováno místo pro přebalování nejmenších návštěvníků 
 rodiče mohou svým dětem půjčit zdarma kostým, který byl při výrobě inspirován skutečnou 

módou zejména 17. století (kostým lze doplnit pěnovým mečem nebo korunkou) 
 během čekání na prohlídku se mohou děti zabavit objevováním prolézačky – hradu, nebo 

nabídkou drobnějších činností, např. vybarvováním postavičky "Mauříka" – maskota 
programů pro děti a dalších 

 na II. prohlídkovém okruhu – zámecké interiéry, je pro děti připraven úkol – hledání ovečky, 
která představuje činnosti, kterými se panstvo zabavilo 

 na I. prohlídkovém okruhu – relikviář svatého Maura, jsou děti pomocí panelů umístěných v 
úrovni jejich očí přístupnou formou seznámeny s pojmy, které během prohlídky slyší, navíc se 
mohou tématicky laděnými činnostmi zabavit během dlouhého výkladu průvodce 

 každý dětský návštěvník získává na konci prohlídky nobilitační glejt, kterým je povýšen do 
šlechtického stavu. Úkolem nově pasovaného šlechtice je vytvořit si erb. S touto nelehkou 
úlohou mu mohou opět pomoci panely umístěné u dětského koutku v návštěvnické 
místnosti. A jako odměnu získá nápoj zdarma v nedaleké restauraci Stará pošta. 

 

Bečov nad Teplou - dětský koutek v návštěvnické místnosti. 

Kontakty a více informací: 

 Státní hrad a zámek Bečov, 364 64 Bečov nad Teplou 
Tel./Fax: 353 999 394; GSM: 606 659 637 
E-mail: info@zamek-becov.cz 

 Mgr. Kateřina Rozinková – zástupce kastelána, tel. 721 904 334  
 Alena Švehlová – vedoucí návštěvnického provozu, tel. 725 712 362 
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