
Mezinárodní den 
archeologie 

Muzeum Náchodska se i letos připojuje k Mezinárodnímu 
dni archeologie, který se uskuteční v sobotu 16. října 2021 
v budově stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě 
na Masarykově náměstí čp. 18 a ve Staré radnici čp. 1 v době od 
10.00 do 16.00 hodin. 

Celodenní program bude plný aktivit pro děti se zaměřením 
na stravování pravěkých lidí. Zájemci si budou moci vyzkoušet 
střelbu z luku na mamuta nebo výrobu obilné placky od mletí 
obilí mezi kameny, přes namíchání směsi až po samotné 
upečení placky. 

Součástí dne archeologie bude také program přednášek

10:00 – Komentovaná prohlídka ZAV v místech stavby 
budoucího Spolkového domu s archeologem Mgr. Janem 
Košťálem – sraz na místě v Hurdálkově ulici vedle kina Vesmír 
11:00 – Přednáška ZAV v trase obchvatu Jaroměře (Mgr. Sylva 
Tichá Bambasová a Mgr. Jan Košťál) 
13:00 – Přednáška „Jak jsme jedli vtipnou kaši“ (Mgr. Marcela 
Horáková) – rekonstrukce stravy našich předků na základě 
studia lidské kostry, zvířecích koster, dobových pramenů 
a analýzou nádob a nádobí
14:00 – Komentovaná prohlídka ZAV v místech stavby 
budoucího Spolkového domu s archeologem Mgr. Janem 
Košťálem – sraz na místě v Hurdálkově ulici vedle kina Vesmír 

Vstupné zdarma!

Akce proběhne ve spolupráci s MAS Stolové hory

Více informací: www.muzeumnachodska.cz a Fb Muzeum Náchodska

Muzeum Náchodska se již tradičně připojuje k Mezinárodnímu dni archeo-
logie, který se uskuteční v sobotu 15. října 2022 od 10 do 16 hodin ve výstav-
ních prostorách Muzea Náchodska a přilehlých lokalitách.  
Tento rok pro vás připravujeme archeologickou olympiádu, která vás prove-
de krátkým okruhem v centru Náchoda od budovy stálé expozice Muzea 
Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18, Staré radnice 
čp. 1, přes Park osobností a Výstavní síň Muzea Náchodska (roh Tyršovy a 
Zámecké ul.) zase zpět.   
Celý den budete moct zakusit tematické aktivity pro děti i dospělé a naučit 
se dovednostem, které museli ovládat naši předci. Třeba střelbu z luku na 
mamuta, stopování, umění rozdělat a uchovávat oheň nebo výrobu šperků.
Těšit se můžete též na odborné přednášky a komentovanou procházku 
Náchodem známým i neznámým.  

Vstupné zdarma!  

Program přednášek a komentovaných procházek:  

10:00 – Představení nového ředitele Muzea Náchodska Mgr. Oldřicha Schej-
bala a jeho přednáška Konzervace osobní zbraně gen. Heliodora Píky před-
náškový sál Muzea Náchodska v 1. patře Staré radnice na Masarykově 
náměstí čp. 1 v Náchodě.  
11:00 – Komentovaná procházka Mgr. Jana Tůmy Náchod známý i neznámý. 
Viditelné i skryté archeologické stopy dávné minulosti – sraz před Starou 
radnicí na Masarykově náměstí čp. 1 v Náchodě. 

13:00 – Přednáška Dějiny pod dlažbou ukryté Mgr. Jana Košťála o záchran-
ných archeologických výzkumech na náměstí v České Skalici - přednáškový 
sál Muzea Náchodska v 1. patře Staré radnice na Masarykově náměstí čp. 1 v 
Náchodě.  
14:00 – Komentovaná procházka Mgr. Jana Tůmy Náchod známý i nezná-
mý. Viditelné i skryté archeologické stopy dávné minulosti – sraz před Starou 
radnicí na Masarykově náměstí čp. 1 v Náchodě.  

Akce proběhne za podpory MAS Stolové hory a města Náchod


