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BRNO -   MUZIKÁL  MÝDLOVÝ  PRINC 

    
ZÁJAZD Z PROGRAMU CK TRIP „Spoznávame južnú Moravu“ 

 
TERMÍN: 15.4.2023 

 

CENA: 35 € 
V cene je doprava autobusom, sprievodca CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode do metropoly južnej Moravy – Brna, prehliad-

ka exteriérov dominanty mesta, hradu Špilberk založeného v 13.st. Přemyslom Otakarom II., ktorý slúžil najskôr ako pa-

novnícke sídlo, od 17.st. ako vojenská pevnosť a zároveň obávané väzenie – až do II.sv. vojny. Pokračovanie do centra, 

prehliadka katedrály sv. Petra a Pavla, významnej architektonickej a umeleckej pamiatky s nádherným barokovým inte-

riérom, 84 m vysokými vežami, klenotnicou a kryptou. V kostole sv. Jakuba môžete navštíviť druhú najväčšiu kostnicu 

v Európe s viac ako 50 tis. kostrových pozostatkov z obdobia moru, cholery a 30-ročnej vojny. Pri prechádzke centrom 

uvidíte radnicu, Námestie Slobody, renesančný Dům pánů z Lipé a ďalšie atrakcie mesta. Ojedinelým zážitkom v centre 

je Labyrint pod Zelným trhom s unikátnymi a tajomnými zákutiami stredovekých chodieb a pivníc, kde sa dozviete rôz-

ne príbehy o tienistých stránkach života v dávnych dobách, klietke bláznov, o tom, aký osôb čakal nepoctivých remesel-

níkov, kupcov a obchodníkov, uvidíte alchymistické laboratórium, aj historický pranier. 

Osobné voľno na občerstvenie. 

 

O 14,00 hod. muzikál Mýdlový princ – vynikajúca muzikálová komédia s najväčšími hitmi Václava Neckáře o tom, že 

aj keď to s nami ide niekedy z kopca, je nakoniec možné tento kopec zvládnuť... Hlavná postava – Martin to v živote 

zatiaľ nikam nedotiahol, skúša sa presadiť ako herec a spevák, aj keď na to nemá vlohy. Všetko sa však začne meniť od 

chvíle, keď je pozvaný k notárovi, aby sa zoznámil s otcovou poslednou vôľou, ktorá mu ponúka slušný majetok pod 

jednou netradičnou podmienkou... 

 

V hlavných úlohách a v alternáciách: Martin Dejdar, Sagvan Tofi, Peter Pecha, Ivana Jirešová, Václav Kopta, Braňo 

Polák, Karolina Neuvirthová, Jaroslava Obermaierová a ďalší.  

 

Skupina nad 40 osôb - ďalšie 2 miesta zdarma 

 

 

 

 

 

 

Cena je kalkulovaná podľa cien dopravy z decembra 2022 
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