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4.5. Lokace Archeoskanzenu Trocnov
(I-CULT)
Slavnostní zahajovací akce k připravované 
výstavbě Archeoskanzenu Trocnov. Marešova 
divadelní společnost představí postup zakládání 
středověké vsi. Připraven je bohatý doprovodný 
program pro celou rodinu a ochutnávky 
středověké kuchyně.
 
1.6. Dětský den v Trocnově
Celodenní program soutěží pro děti, divadelní 
představení, hudební produkce, skákací atrakce 
aj.
 
22.6. Kamenictví ve středověku (I-CULT)
Představení kamenictví jako středověkého 
řemesla.
 
29.-30.6. Stavba keramické pece (I-CULT)
Výstavba funkční repliky středověké keramické 
pece. Přijďte se seznámit s technologickými 
principy a postupy při výrobě keramiky.
 
7.7. Středověké hrnčířství (I-CULT)
Ukázky středověkého hrnčířství a výroba 
keramických nádob na hrnčířském kruhu, 
obtáčecí desce a lepení nádob „volně z ruky.“ 
To vše doplněné o odborný výklad lektorů.
 
19.7. Divadelní představení Návštěva mladé 
dámy
Marešova divadelní společnost představuje 
komedii Zdeňka Podskalského, která nabízí 
úsměvné pohledy do věčně napínavého soužití 
muže a ženy.
 
2.-3.8. Vypalování keramiky (I-CULT)
Výpal nádob, tedy přeměna hlíny na keramiku, 
je velice zajímavý proces. A co teprve ve 
středověku? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!

Akce označené zkratkou I-CULT 
se konají v rámci projektu 
ATCZ59 Mezinárodní kulturní 
platforma I-CULT, který je 
financován z programu 
přeshraniční spolupráce 
INTERREG V-A Rakousko – 
Česká republika.
 
 
 
 
Tyto edukační aktivity 
doprovázejí připravovanou 
stavbu archeoskanzenu v 
Trocnově.
Předmětem plánované stavby je 
vybudovat a zpřístupnit nový 
archeoskanzen prezentující 
život v období vrcholného 
středověku, stavby  a stavební 
postupy této doby. Archeopark 
vznikne v areálu Památníku Jana 
Žižky z Trocnova.

10.8. Stavba a zapálení milíře (I-CULT)
Víte, jak vzniká dřevěné uhlí? Seznámíte se 
s kompletním technologickým postupem 
pálení uhlí v milíři.
 
17.8. Rozebrání milíře + Tavba železa 
(I-CULT)
Akce navazuje na stavbu a zapálení milíře. Po 
týdenním vypalování se milíř rozebere a bude 
představen výsledek. Mimo to se seznámíte 
také s tavbou železa.
 
7.9. Trocnovské slavnosti
Každoroční velmi úspěšná akce Jihočeského 
muzea s bohatým programem pro děti i 
dospělé.
 
13.9. Divadelní představení Světáci
Hra Divadelního spolku J. K. Tyl České 
Budějovice. Parta fasádníků pracuje v Praze a 
chce si také užít bujarého života velkoměsta. 
Kdo ale mohl tušit, že natrefí na trojici 
lehkých žen... Podle původní režie J. Zajíce 
hru nastudoval J. Šupitar.
 
5.10. Středověké stavební technologie a 
středověké zpracování dřeva - tesařství a 
soustružení (I-CULT)
Přijďte se podívat, jak se stavělo ve 
středověku! Součástí ukázek bude prezentace 
speciálních nástrojů a nejrůznějších typů 
sekyr, kterými bylo možné dřevo zpracovat. 
Seznámíte se také s výrobou menších 
předmětů pomocí dlabání či středověkého 
soustruhu.
 
19.10. Mezinárodní den archeologie
Jak vzniká archeoskanzen aneb práce 
archeologa. Komentované prohlídky tzv. 
Žižkova a Mikšova dvorce.
 
 
 

Změny termínů akcí vyhrazeny. Sledujte prosím aktuální informace na 
Facebooku Jihočeského muzea a na www.muzeumcb.cz.


