Už jste poznali, jak hrad a zámek vypadají a kdo v nich bydlel.
Teď máte možnost si vše podle svého vymalovat.

Procházka
minulostí
Procházka minulostí
pro malé i velké

pro malé i velké

se vám na prohlídce ještě něco? Zkuste to namalovat nebo zapsat sem!

ou botanickou zahradu? I v ní můžete
poučení!
ka.cz, 50°4'53.318"N, 12°49'39.448"E

Navštívili jste speciální prohlídku „Relikviář pro
každého“? Nebo chcete poznat jiný památkový
objekt? Zkuste stránky www.pamatkynasbavi.cz !

Otevři dveře do dávných časů!
Navštívili jste sp
eciální prohlídk
u
”Relikviář pro
každého“?
Nebo chcete po
znat jiný památko
vý objekt?
Zkuste stránky
www.pamatky
nasbavi.cz !

Už jste viděli Be
čovskou botanick
ou zahradu?
I v ní můžete na
jít spoustu zába
vy i poučení!
www.becovska
botanicka.cz
50 04‘53.318“N, 0
12 49‘39.448“E

Kontakty: Národní kulturní památka, 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, www.zamek-becov.cz, www.castlebecov.eu, GPS: 5005´6.656“N, 12050´21.678“E

kulturní památka, Státní hrad a zámek Bečov, 364 64 Bečov nad Teplou, tel/fax: 353 999 394, gsm: 606 659 637,
ek-becov.cz, GPS: 50°5´6.656“N, 12°50´21.678“E
Materiál je výstupem projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“,
který je ﬁnancován z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI). Námět - SHZ Bečov, ilustrace Dagmar Svobodová.
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Otevřete

Jaké další budovy
musely být okolo hradu?

Najdete na zámku
podobného lva?

Najdete v zámku nápady,
jak vybarvit erby pánů
z Questenberka
a Beaufort-Spontinu?

Na koho a na co se ještě
muselo myslet?

Hrady jsou většinou vysoké,
rozlehlé a hranaté. Sloužily
jako sídlo hradního pána.
Hrad poznáte podle toho, že...

Zámky jsou zpravidla
zdobnější než hrady.
A taky barevnější!

GOTIKA JE
VYSOKÁ
A ŠTÍHLÁ

BAROKO JE
KULATÉ
A ZAOBLENÉ!

Z čeho asi
zámecký
pán pil?
Jak
vypadalo
jeho
nádobí?

Na zámku je knihovna,
kaple a taky...

Na bečovském hradě
žili pánové z Rýzmurka,
neboli Hrabišici
a Pluhové z Rabštejna.
Poznáte, který znak
patří kterému rodu?

START
Bergfrit je kulatá věž,
anebo heslo ke vstupu
do dávných dob!

CÍL
Už jste poznali všechno
zvenku i zevnitř?
Tak pojďte za námi!

