Mezinárodní den archeologie
v Oblastním muzeu v Mostě
Archeologie o pravěku, středověku a II. světové válce
Pořádají Oblastní muzeum v Mostě a Archeologický ústav AV ČR Praha
ve spolupráci s:
Muzeem letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944 v Kovářské,
Oblastním muzeem v Lounech,
Severočeskou pobočkou České archeologické společnosti,
Společností Archeo Sever o. p. s.,
Ústavem archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě,
Vojenským historickým ústavem Praha
a skupinami „Living history“ a Kluby vojenské historie

Pátek 14. října 12.00 – 17.00 v areálu děkanského kostela v Mostě
Oživlá historie druhé světové války – „ZÁPADNÍ FRONTA 1944 – 1945“
12.00 - průjezd vojenské kolony městem (od Oblastního muzea v Mostě, Chomutovskou ul. a
tř. Budovatelů k Dopravním podnikům a tř. Budovatelů do areálu děkanského kostela
v Mostě)
13.00 – 17.00 – dynamické ukázky zbraní a vojenské techniky s výkladem (M3 Half-track a M8
Greyhound, WC 52 Dodge, Jeep Willys)
17.00 – průjezd vojenské kolony městem ul. Chomutovskou k Oblastnímu muzeu v Mostě)

Sobota 15. října 10.00 – 18.00 v Oblastním muzeu v Mostě
Průběžný program:
Oživlá historie - pozemní jednotky US Army 1944 – 1945
Komentované ukázky výstroje, výzbroje, vojenské techniky (M3 Half-track a M8 Greyhound,
WC 52 Dodge, Jeep Willys), dobové tábořiště
Skupiny „Living history“
Tkaní, předení, mletí obilí, pečení placek, výroba kamenných štípaných nástrojů, vrtání
sekeromlatů, výroba kostěných nástrojů, štípání dříví kamennou sekerou, rozdělávání ohně,
malování skalních kreseb, výroba pravěké a středověké keramiky
Keltové, Germáni, Římané – ukázky oděvů, předmětů denní potřeby, výzbroje a výstroje
Výstava
„Cesta válečnými časy.“ Americké letectvo nad Mosteckem a Krušnými horami 1944-45
- výstava částí sestřelených amerických letounů
- ukázky dokumentace archeologického výzkumu druhé světové války na předpolí
hnědouhelného lomu na Mostecku
- modely letadel, které se účastnily bitvy o palivo

Paleontologická výstava „Kučlín“
Výstava zkamenělin z jedinečné lokality období třetihor u Bíliny. Prezentovány jsou mimo jiné i
pozůstatky nejstaršího obojživelníka a obratlovce nalezené na území České republiky.
Výstava obrazových a informačních panelů spolupracujících institucí
Přednášky
11,00 – 11,30 Hrady severozápadních Čech – Mgr. Milan Sýkora
12,00 – 12,30 Příběh jednoho náletu – Radovan Helt
13,00 – 13,30 Archeologie před branou. Archeologické výzkumy Mikulovické brány v Kadani –
MUDr. et Bc.Kryštof Derner
14,00 - 14,30 Protiletadlová obrana závodu v Záluží – Mgr. Petr Čech
15,00 – 15,30 Archeologické výzkumy na Teplicku a Ústecku v roce 2015-2016 – Mgr. Aleš
Káčerik
16,00 – 16,30 Letecká bitva nad Kovářskou 11.9. 1944. Ukázka výstroje osádky letounu B-17 na
figurantech – Ing. Jan Zdiarský, PhD.

Tuto akci podpořili:
Severočeské doly
Ústecký Kraj
Statutární město Most
Archeo Sever o.p.s.
VSTUPNÉ: 50,- Kč, snížené 25,- Kč, rodinné 100,- Kč

