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BRNO – MUZIKÁL  TRAJA  MUŠKETIERI, 
RAJHRAD 

   
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 

TERMÍN: 13.5.2023 

Pre kolektív termín na vyžiadanie podľa záujmu  

CENA: 35 €  

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK  

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie  

Kolektív - cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, v prípade odchodu z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre  

PROGRAM:  

Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode na Moravu zastávka v malebnom vinárskom 

mestečku Rajhrad, ktoré bolo podľa legendy založené už v 10. st. Prehliadka unikátneho benediktínskeho kláštora s Pa-

mätníkom písomníctva na Morave a barokovým kostolom sv. Petra a Pavla z r. 1050. Súčasná baroková podoba vznikla 

na základe posledného projektu slávneho architekta Jana Blažeja Santini Aichela, ten sa ale dostavby nedožil. Zaujíma-

vosťou je, že celý kláštor stojí kvôli podmáčanému bažinatému podložiu na dubových pilotoch a roštoch, rovnako ako 

slávny kláštor v Plasoch. Zachovala sa veľmi rozsiahla a hodnotná knižnica s viac ako 65 tis. zväzkami, najstaršou kni-

hou je Martyrologium Adonis, napísaná francúzskym biskupom Adom na začiatku 10.st. Majestátny interiér chrámu sv. 

Petra a Pavla vyniká nádhernými stropnými maľbami, freskami a sochami. 

Odchod do Brna, prechádzka historickým centrom, osobné voľno na obed.  

  

O 14,00 hod. vynikajúci muzikál Traja mušketieri, jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších českých muzikálov. 

Slávny román Alexandra Dumasa prináša príbeh o vernom priateľstve a láske plný napätia s dynamickou hudbou Michala 

Davida a Bryana Adamse, ktorého hit „All For Love“ je ústrednou piesňou. Vďaka svojej úspešnosti sa stal legendou me-

dzi českými muzikálmi a dokázal strhnúť divákov všetkých generácií. Nádherné piesne – Přátelství na třikrát, Láska, Čas 

na lásku mít už takmer zľudoveli. 

 

V hlavnej úlohe a v alternáciách: Jan Kopečný, Peter Pecha, Josef Vojtek, Petr Ryšavý, Stanislav Hložek, Josef Vágner, 

Alžbeta Bartošová, Radka Fišarová, Linda Finková, Bohouš Josef, Martin Pošta,  Lešek Semelka, Ivan Vyskočil a ďalší 

Dĺžka predstavenia s prestávkou cca 2,45 hod.  

Po skončení predstavenia odchod na Slovensko, predpokladaný príchod o cca 20,00 hod.  

Pre kolektív prispôsobíme v prípade záujmu dopoludňajší program podľa požiadavky.  

  

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma  

Cena je kalkulovaná na základe cien dopravy z decembra 2022 
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