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Věříme, že se Vám u nás bude líbit

a těšíme se na shledanou. 

Otevírací doba

Objednávky prohlídek pro více než 5 osob

Vstup ZDARMA

Poslední prohlídka a prodej vstupenek

60 minut před zavírací dobou.

květen | červen | září | říjen

Út–Pá 9.00–16.00 So–Ne 9.00–17.00

březen | duben | listopad | prosinec

ve dnech pořádání akcí

červenec | srpen

Út–Ne 9.00–17.00

Tel.: +420 518 332 173, +420 518 306 611

E-mail: skanzen@nulk.cz

25. 4. Zahájení sezóny

18. 5. Den muzeí

12. 9. Dny evropského dědictví

28. 9. Den české státnosti

28. 10. Den vzniku samostatného Československa

Podzim na dědině
20.–21. 9. Po–Út Program pro objednané školy

Aktivně pojatý program se zaměřením na tradiční způsoby 

hospodaření a podzimní práce na vesnici v období 19. a 20. 

století. Objednávky od 25. 8. 2021

Od adventu do svátku Tří králů. Představení obvyklých 

prací, zvyků, příprava tradičních jídel a stolování

v minulém století. Obchůzky „lucek”, tří králů, pastýře

s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Pro děti budou 

připraveny tvůrčí dílny s možností nazdobit si perníčky, 

vyrobit si figurky z těsta nebo dárky pro své blízké. Pan 

učitel vás naučí známé i méně známé koledy. Dospělí ocení 

možnost ochutnat mladá vína a zabíjačkové speciality.

Radujme se, veselme se
27.–28. 11. So–Ne

Radujme se, veselme se
29. 11.–2. 12. Po–Čt Program pro objednané školy

Zvyky a práce od adventu do Tří králů, příprava jídel

a stolování. Tvůrčí dílny pro děti s možností nazdobit si 

perníčky, vyrobit si figurky z těsta nebo dárky pro své 

blízké. Objednávky od 22. 9. 2021.

Pásmo ukázek výcviku tří armád, souboje, jezdecký 

výcvik, střelba z děl, ukázky zbraní. Akce vyvrcholí 

bitevním střetem napoleonských armád.

Napoleon–vojáci, koně, historie
2. 10. Sobota

Rok ve skanzenu

Přehled akcí 2021



Program přibližuje zvyky ze Slovácka od počátku postního 

období do Velikonoc, jako jsou vynášení smrtky, nošení 

létečka, pletení velikonočních pomlázek, malování 

kraslic, šlahačka aj.

Fašanky, fašanky, Velká noc ide
27.–28. 3. So–Ne

Masopustní tradice na Slovácku od počátku postního 

období do Velikonoc. Tanec s medvědem, příprava božích 

milostí a koblih, vynášení smrtky, nošení létečka, pletení 

velikonočních pomlázek, malování kraslic, šlahačka aj. 

Objednávky od 27. 1. 2021

Fašanky, fašanky, Velká noc ide
29.–30. 3. Po–Út Program pro objednané školy

Stavění máje je doprovázené zpěvem dívek a chlapců

z folklórních souborů ze Strážnice a okolí, za doprovodu 

spojených muzik všech zúčastněných souborů. Na 

programu je také profilové vystoupení jednotlivých 

souborů na pódiu. Vstup ZDARMA.

Stavění máje–zahájení sezóny
25. 4. Neděle

Areál muzea oživí hry a soutěže podle známých pohádek 

natáčených ve skanzenu. Nebudou chybět ukázky řemesel, 

vztahujících se k jednotlivým pohádkám. Pořad je malým 

dárkem k Mezinárodnímu dni dětí, nudit se však nebudou 

ani dospělí.

Skanzenem z pohádky do pohádky
23. 5. Neděle

Ukázky řemesel v minulosti běžných v městském

i vesnickém prostředí. Představí se výrobci ovládající již 

téměř zapomenuté technologie výroby. Nebudou chybět 

tvůrčí dílničky. Objednávky od 17. 3. 2021

Abeceda řemesel
24.–25. 5. Po–Út Program pro objednané školy

Festival probíhá nejen v amfiteátrech a na všech pódiích 

zámeckého parku, ale i v areálu skanzenu, jehož prostory 

se promění v rozlehlé jeviště. Stále větší obliba speciálních 

pořadů láká do areálu příznivce zpěvu a tance, kteří 

přicházejí jako diváci, aby se v bezprostředním kontaktu

s živým folklorem často stali účinkujícími.

75. ročník Mezinárodního folklorního festivalu

Strážnice 2021 a 38. ročník Folklorního

festivalu Dětská Strážnice 2021

24.–27. 6. Čt–Ne

Od Alíka po Maxipsa Fíka
24. 7. Sobota

Z historie do současnosti v podání hasičských sborů

z okolí Strážnice a jejich hostů. Představení historické

i současné hasičské techniky: stříkaček, cisteren, žebříků, 

houkaček. Ukázky hasičských zásahů, jednotlivých 

disciplín hasičského sportu, skoků do záchranné plachty

a také spolupráce složek Integrovaného záchranného 

systému.

Hasičská neděle
Termín akce bude upřesněn

Návštěvníci si budou moci užít jarmareční pouťové 

atmosféry – poslechnout si flašinetáře, zhlédnout mořskou 

pannu v kádi, rozličná představení pro dámy, pány i děti, 

spoustu stánků s lákavým zbožím a další atrakce, které

ke každé pouti neodmyslitelně patří.

Pouť ve skanzenu
14. 8. Sobota

Vojenský program s ukázkou rekonstrukce bojů, ukázky 

vojenských táborů a historické obrněné techniky

z vybraného období.

Vojenský den
4. 9. Sobota

Podzim na dědině
19. 9. Ne

Tradiční způsoby hospodaření a podzimní práce na vesnici 

přelomu 19. a 20. století. Ukázky budou zahrnovat např. 

způsoby a techniky orby, sklizně plodin, výklady

o plodinách, které byly typické pro hospodářství vesnice 

na jihovýchodní Moravě, jejich využití a zpracování

do pokrmů a další práce související s podzimní částí 

hospodářského roku, jako je například zpracování konopí. 

Pátek – podvečerní program 

Neděle – celodenní program 
Sobota – celodenní program 

Vstupné na festival platí i na vstup do skanzenu.

od 10.00 do 15.30 hod.
od 10.00 do 17.30 hod.
od 17.00 do 19.00 hod. 

Úplně nový rodinný program, který ukazuje, jak se 

vyvíjelo naše soužití se psy. Pes jako pomocník, ochránce

a kamarád. Kouzlení s Jirkou Hadašem, hry a soutěže.

ze Slovácka.

Oslava sklizně s tradičním dožínkovým průvodem. 

Ukázky žňových prací – sečení obilí kosou s hrabicí

a žacím strojem, mlácení obilí motorovou mlátičkou

i cepy. Nechybí ochutnávka čerstvě upečeného chleba

a koláčků z nové mouky, ale i letní speciality – kvašené 

okurky. Dožínkový průvod v podání folklorního souboru

Dožínky ve skanzenu
1. 8. Neděle
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