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Karel Kryl 

 (1944-1994) 



Karel Kryl: obr.1 –   Pamětní deska v Praze na 

Letné 



Karel Kryl 

básník 

písničkář 

grafik 

přezdívá se mu „BÁSNÍK S 
KYTAROU“  

víte, proti kterému režimu 
bojoval? 



BOJOVAL 

PROTI 

KOMUNISMU 



Jeho nejznámější píseň: 

 

Bratříčku, zavírej vrátka 

vznikla jako okamžitá reakce 

na vpád vojsk Varšavské 

smlouvy 

 

 

 



   Bratříčku,nevzlykej, to nejsou bubáci, 
vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, 
přijeli v hranatých železných 
maringotkách. 

   Se slzou na víčku hledíme na sebe, 
buď se mnou, bratříčku, bojím se o 
tebe 
na cestách klikatých, bratříčku, v 
polobotkách. 

   Ref: Prší a venku se setmělo, 
tato noc nebude krátká, 
beránka vlku se zachtělo, 
bratříčku, zavřel jsi vrátka? 



   Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami, 
nadávky polykej a šetři silami, 
nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. 

   Nauč se písničku, není tak složitá, 
opři se, bratříčku, cesta je rozbitá, 
budeme klopýtat, zpátky už 
nemůžeme. 

   Ref: Prší a venku se setmělo, 
tato noc nebude krátká, 
beránka vlku se zachtělo, 
bratříčku, zavírej vrátka! Zavírej 
vrátka! 



Karel Kryl: obr.2 – Pamětní deska v Olomouci 



Bibliografie: 

Kníška Karla Kryla (1972) 

Z mého života (1986) 

Půlkacíř (1993) 

 

 



Diskografie: 

Bratříčku, zavírej vrátka (1969) 

Rakovina (1969) 

Maškary (1970) 

Plaváček (1984) 



byl velmi nespokojen s 
polistopadovým vývojem a celkovým 
směřováním republiky 

 

 

proto se dále již nijak neangažoval… 

 



Proti jakému politickému 

zaměření byl Karel Kryl: 

K _ _ _ _ _ _ _ _ 



Byl proti: 

K O M U N I S M U 



Doplň název jeho nejznámější skladby: 

 
Bratříčku, _______ _____ 

 

   Jeho nejznámější bibliografické 
dílo: 

 

Kníška _____ _____ 

 



Nejznámější skladby: 

 
Bratříčku, zavírej vrátka 

 

            Nejznámější bibliografické 
dílo: 

 

Kníška Karla Kryla 
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