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4. 4. 2014 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Novinky v sezoně 2014 na karlovarských státních památkách  

Památky NPÚ vstupují do hlavní sezony o prvním dubnovém víkendu. Ve Valči, na Bečově i na Kynžvartu 
bude letos spoustu novinek jak v expozicích, tak v parcích a službách i pro ty nejmenší návštěvníky. 

Novinky na hradě a zámku Bečov 
Správa státního hradu a zámku Bečov hlásí "Cyklisté vítáni!" Ke stojanům na kola budou zapůjčovány 
bezpečnostní zámky, parkoviště bude monitorováno a v případě větších skupin či nepřízni počasí správa Bečova 
nabídne i uložení uvnitř. Zatímco budou elektrokolaři na prohlídce, může se jim zdarma kolo dobít.  
Otevření nové dětské prohlídkové trasy Procházka minulostí na den dětí prvního června. Nově kromě 
bezplatného zapůjčení historických kostýmů děti dostanou zvláštní pracovní list a pohádkovou knížku Bečevské 
dávnosnění. S animátorem půjdou do zámku speciálním způsobem, například kamennou štolou tesanou ve 
skále. Podívají se též do jinak nepřístupné zámecké saly terreny. Při rodinných interaktivních prohlídkách budou 
nejmenší návštěvníci plnit zajímavé úkoly a dotýkat se vybraných replik historických nádob, mincí a jiných 
předmětů minulosti.  
Nový dětský web o hradě a zámku Bečov. Začátkem prázdnin bude zprovozněn dětský web, jehož prostředí 
bude uzpůsobeno nejmenším uživatelům. Budou zde krásné ilustrace, velké čitelné písmo, zvukové záznamy, 
videosoubory, animovaný film o relikviáři sv. Maura a další překvapení. Na přípravě speciálních dětských 
prohlídek i webu se podílí Edukační centrum Bečov. 
 
Novinky na zámku Valeč 
Valeč letos slaví pětisté výročí od jmenování městečkem. Na státním zámku a v jeho krásném parku je tento 
rok přichystáno mnoho novinek. Díky spolupráci s o.s. Povaleč se návštěvníci mohou těšit na obnovené iluzivní 
brány uzavírající hlavní barokní osu parku. Park obohatí lavičky, přibydou též a rozcestníky a stojany na kola. 
Vše bude mít premiéru na Slavnosti květů třetí víkend v květnu. Již teď je možné navštívit noční prohlídky zámku 
s lucernou. Zázemí pro návštěvníky je v novém infocentru a kavárně Prádelna. 
 
Novinky na zámku Kynžvart 
Nová expozice z numismatických sbírek. V nově zpřístupněných prostorách vznikne stálá expozice čtvrtého 
návštěvního okruhu. Ukázány zde budou vybrané mince a medaile z kynžvartského kabinetu kuriozit. Součástí 
kynžvartské numizmatické sbírky čítající 11 tisíc kusů je také soubor dvou tisíc antických ražeb. Kynžvart je spolu 
s Bečovem členem Hradní stezky (Burgenstrasse), která letos slaví 60 let od založení. Zámek zahajuje návštěvní 
sezonu tuto sobotu 5. 4.  
 
NPÚ letos pokračuje v dlouholetém projektu Po stopách šlechtických rodů. Rok 2014 byl vyhlášen Rokem pánů 
z Kunštátu, zejména díky 550. výročí diplomatických misí českého krále Jiřího z Poděbrad. Památky NPÚ se 
zapojí do celostátních i mezinárodních akcí. Milníky sezony 2014 tak tvoří tyto dny: Mezinárodní den památek 
a sídel 18. 4, Mezinárodní den muzeí 15. 5., Noc kostelů 23. 5., Víkend otevřených zahrad 14.–15. 6., 
Hradozámecká noc 30. 8., Dny evropského dědictví 6.–14. 9. Hrady, zámky a kostely se svým koncertním 
programem také připojí k Roku české hudby. 
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Výběr z kulturního programu a otevírací doba do konce dubna 
 
Bečov – hrad a zámek – soboty neděle a svátky 
www.zamek-becov.cz; +420 353 999 394; becov@npu.cz 

1. 5. Brány památek dokořán – Bečovské kvítí aneb na svatého Jiří přichází jaro  
1. 6. Procházka minulostí – nový prohlídkový okruh o bydlení na hradech a zámcích, děti 3–7 let; Mezinárodní 
den dětí – hry, poučení, zábava, divadlo 
14. 6. Svatba na zámku – slavnostně vyzdobené prostory a prezentace dodavatelů služeb 
11.–12. 7. Dobrodružství vápna a písku – technologické prohlídky hradem, středověké stavební 
materiály  

Kynžvart – zámek – soboty neděle a svátky 

www.zamek-kynzvart.eu; +420 354 691 269; kynzvart@npu.cz 

5. 4. Zahájení sezony 
3. 5. Vítání ptačího zpěvu – Český ornitologický svaz společně se zámkem Kynžvart pořádá akci 
v zámeckém parku 
7. 6. Kynžvartský zámecký jarmark – XIII. ročník tradičního řemeslného jarmarku  
21. 6. Sdílení Tai-či a meditační ráno na Kynžvartě – cvičení Tai-či s Petrem Pavelcem 
12. 7. Piknik na ostrůvku – Jen pro ten dnešní den; v případě hezkého počasí se otevře branka na 
ostrůvek, svačinku s sebou 
28. 7. Extrémně dlouhá celodenní prohlídka zámku se soutěží o titul Železný návštěvník 2014 
 
Valeč – zámek – otevřeno denně kromě pondělí 
www.zamek-valec.cz; +420 353 399 731; valec@npu.cz 

noční prohlídky s lucernou v pátek a sobotu od 23 h; zázemí pro návštěvníky v kavárně Prádelna 
5–6. 4. Kurz prořezávání vysokokmenných ovocných stromů na Biostatku ve Valči 
11. 4. Koncert Consonare v zámeckém kostele 
15. 4. – 30. 9. Rozhovory – velká výstava obrazů, plastik a fotografií – G. Egerová, H. Sequensová, 
A. Stanko a R. Kodera, vernisáž 10. května 
3. 5. Máchův Máj v zámeckém parku 
16.–18. 5. Slavnosti květů – Valeč slaví 500. výročí jmenování městečkem 
23. 5. Noc kostelů v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice 
14.–15. 6. Víkend otevřených zahrad – komentované prohlídky běžně nepřístupných míst 
 
Kontakt: 
Jana Hessová 
redakce, PR; +420 775 437 294; hessova.jana@npu.cz; www.npu.cz/ups-pr 


