
 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze | Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
T +420 274 008 111 | F +420 274 008 112 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČ 75032333 | DIČ CZ75032333 
 

 

 

29. 5. 2014 

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA  

První dětský web pro malé návštěvníky památek zve na hrad a zámek Bečov 

Mezinárodní den dětí 1. 6. 2014 poskytuje příležitost k oficiálnímu spuštění originální webové stránky pro nejmenší. 
Současně správa hradu a zámku Bečov otevře návštěvnický okruh Procházka minulostí určený speciálně pro děti.  
 
Nový dětský web srozumitelným jazykem přibližuje základní 
informace o hradu, zámku i relikviáři sv. Maura. Nabízí poslech 
kramářské písně pojednávající o dramatických osudech 
relikviáře, animované filmy, stažení omalovánek a pracovních 
listů a poskytuje tipy na další netradiční volnočasové aktivity 
v okolí Bečova nad Teplou.  
 
Slavnostní spuštění webu první červnovou neděli je součástí 
akce Dětský den na zámku, kdy bude příležitost si poprvé projít 
novou dětskou trasu Procházka minulostí. Děti se během ní 
zábavnou formou dozvědí, jak se bydlelo na hradech a zámcích. 
„Nově kromě zapůjčení kostýmů dostanou i pracovní list 
a pohádkovou knížku. Půjdou do zámku neobvyklou cestou, 
třeba kamennou štolou tesanou ve skále. Podívají se též do jinak 
uzavřené sally terreny,“ přibližuje specifika nové trasy určené 
dětem do sedmi let kastelán Tomáš Wizovský. Při těchto 
interaktivních prohlídkách budou nejmenší návštěvníci plnit 
zajímavé úkoly a budou si i moci osahat vybrané repliky 
historických nádob, mincí apod. Celodenní doprovodný program 
Dětského dne na zámku dále láká na divadelní představení, 
zkoušky rytířské zbroje, povídání o módě, erbech a archeologii, 
živé představení kramářské  písně i speciální prohlídky Relikviář 
pro každého. 
 
Nové dětské webové stránky http://prodeti.zamek-becov.cz/  
využívají výstupů vzniklých při tvorbě úspěšných průvodců pro 
nejmenší z edice Památky pro děti. Web vznikl ze spolupráce 
NPÚ a výtvarnice a autorky průvodců Evy Chupíkové, technicky 
ho zajišťuje společnost Galileo corporation, s. r. o. Provoz 
dětského webu, jeho aktualizaci a komunikaci s uživateli bude 
mít na starost Edukační centrum Bečov zřízené v rámci 
projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: 
Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví 
České republiky“, financovaného z programu NAKI. Více viz na 
www.pamatkynasbavi.cz.  
 
Kontakt a více informací: 
Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov, +420 606 666 423, 
wizovsky.tomas@npu.cz     www.zamek-becov.cz   
Mgr. Eva Chupíková, Památky pro děti, +420 606 847 273, 
info@pamatkyprodeti.cz       www.pamatkyprodeti.cz 
Mgr. Václav Lintner, Galileo Corporation s. r. o., +420 608 740 450, 
Vaclav.Lintner@profesionalita.cz   www.profesionalita.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


