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  MUZIKÁL – LÁSKA NEBESKÁ 

 
 
Waldemar Matuška - Láska nebeská / Originální nahrávky 1961–1980 / Nový muzikál – a největší WM hity v 

původních verzích k tomu 

V pražském Divadle Broadway pokračují v úspěšné tradici aktuálních příběhů s legendárními písničkami. Na 

Václava Neckáře, Karla Gotta nebo Helenu Vondráčkovou nyní navazuje Waldemar Matuška (1932–2009). Na 

konci září proběhne premiéra, Supraphon k ní souběžně nabízí autentické verze slavných songů z let 1961 až 1980. 

Od semaforských začátků přes Slavičí medaile až po spolupráci s KTO je to čtrnáct největších hitů na vinylu a hned 

třicet tři na dvojcédé. Jejich výčet je fascinující přehlídkou skladeb ze zlatého fondu československé populární 

hudby, svázaných zejména se šedesátými a sedmdesátými roky, ale dodnes nezapomenutelných. Vousatý bard si 

vytvořil jedinečnou pěveckou kategorii sám pro sebe. Písně špičkových domácích skladatelů a textařů, ale také 

skvěle vybrané cover verze americké, francouzské nebo italské, jsou stále nepřekonané. „Walda“ se oprávněně stal 

miláčkem národa a jeho písničky v pravém slova smyslu znárodněly. Jeho postavení v paměti lidí nemohla oslabit 

ani emigrace do USA, po roce 1989 naštěstí brzy nahrazená hvězdnými návraty. Zářijový muzikál bude důstojnou 

oslavou jeho blížících se nedožitých devadesátin, tato LP a 2CD jsou pak mohutnou dávkou nestárnoucí muziky.¨ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA 

Cena zájezdu 1190,-Kč 

Číslo zájezdu 422 

Datum zájezdu 5.3.2022 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 

nástupních míst spojenou s návštěvou a prohlídkou 
KUTNÉ HORY A PRAHY 

 
 

 
SVOZOVÁ MÍSTA AUTOBUSU Čas 

FRÝDEK MÍSTEK - bus TESCO-Frýdek Místek, ulice Collo-louky      
(49°40'20.3"N 18°19'52.5"E) 

4:10 

JABLŮNKA Restaurace u Martinků směr Vsetín 5:20 

VSETÍN              (49°20'05.4"N 17°59'45.4"E) Autobusové nádraží , 
ulice Nádražní, zastávka č.1 

5:30 

BRUMOV-BYLNICE bus zastávka u Mezu 4:50 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY–autobusové nádraží 5:10 

HORNÍ LIDEČ, bus zastávka u kostela, Pod nádražím 5:20 

LIDEČKO-RIVIERA TOUR 5:30 

VALAŠSKÁ POLANKA-benzinová stanice 5:50 

ZLÍN 6:30 

OTROKOVICE, bus zastávka tř. Osvobození-u mostu 6:50 

KROMĚŘÍŽ 7:15 

VYŠKOV 7:45 

BRNO 8:20 

Ranní snídaně v buse  

KUTNÁ HORA- prohlídka   10:00 

Kafičko na cestě do Prahy  

PRAHA - příjezd 14:30 

Osobní volno nebo procházka s průvodce po centru Prahy  
Vrchlického sady- Senovážné náměstí-Prašná brána-Celetná- 
Pražský orloj-Havelské tržiště-Václavské náměstí-  
 
Můžete využít i k osobnímu volnu a pobytu v Praze 

14:30 

Představení LÁSKA NEBESKA 19:00 

Odjezd z Prahy dle nástupních míst 22:45 

 
 
 


