
Krušnohorské divadlo v Teplicích – velký sál od 18 hodin 

11. listopadu 2019 

Na den přesně 30 let od první ekologické demonstrace v Teplicích 
a jako připomínka sametové revoluce v roce 1989: 

KONCERT PRO VŠECHNY SLUŠNÝ LIDI 2019  

 aneb  

TAKOVÍ JSME BYLI 

Písně Karla Kryla zahrají a zazpívají amatérští i profesionální hudebníci, kteří v Teplicích studují či 

studovali, kteří zde žijí nebo z našeho města pocházejí.  
 
Speciální hosté: Mgr. Vladimír Kořen, televizní moderátor a starosta Říčan, v roce 1989 student 
Gymnázia v Teplicích. Ze záznamu: předseda Senátu České republiky  Jaroslav Kubera. 
Fotografie zapůjčil fotoreportér Miroslav Rada, Jiří Reissig a archiv Krušnohorského divadla. 
Audio / video / a zvuk: Miroslav Košnar, Miroslav Kabát. 
Scénář, režie a moderace: Eva Pecková Stieberová 
 
 

Program: 
 
 

ZUŠ Teplice, Duchcovský pěvecký sbor a Pěvecký sbor ZUŠ Ivana Kawaciuka Duchcov pod vedením 
Jany Moravcové. Klavírní doprovod: Markéta Loskotová, violoncello Eliška Anna Žaloudková, 
kytara Enis Bennour, klarinet Albert Beneš, klávesy Anna Antonie Hrušková  a skupina (violoncello, 
el. kytara, klávesy, klarinet). 
Hosté: Taneční obor ZUŠ Teplice, uč. Renata Kiršnerová. 
- Gloria 
- Děkuji 
- Zapření Petrovo 
- Píseň pro blbouna nejapnýho 
 

Markéta Malčeková a Jan Rosenberg, Konzervatoř Teplice  
Studenti Petra Matuszka, klavírní doprovod Marie Červová. 
- Marat ve vaně 
- Hle, jak se perou 
- Morituri te salutant 
- Nevidomá dívka 
 

Ondřej Bláha, Tomáš Štefka, Konzervatoř Teplice 
Studenti Lucie Hájkové, klavírní doprovod + akordeon Marie Červová a skupina: O. Ziegler - bicí, T. 
Adam - baskytara,T. Kostka - akustická kytara. 
- Král a klaun 
- Tekuté písky 
- Pieta 
- Lásko 
 



 
Radek Votruba - zpěv, Vítězslav Kojzar - klavírní doprovod. 
- Srdce a kříž 
 

Klára + Luděk a Anežka Smetanovi – zpěv, kytara, basa, ukulele. Petr Ulip – basa. 
- Veličenstvo kat 
- Karavana mraků 
- Bratříčku, zavírej vrátka 
 

Marcela Kithiczka Nováková – zpěv, Pavla Waser Vasserbauerová – klavírní doprovod, 
Petra Kubošková – baskytara 
- Žalm 
- Strejček Strach a teta Obava 
 

Michal Kužela – zpěv, kytara 
- Od Čadca k Dunaju 
 

Pavel Houfek – zpěv, kytara 
- Jeřabiny 
- Anděl 
 

Jarmila Valentová – zpěv, Pavla Waser Vasserbauerová – klavírní doprovod 
- Maškary 
- Salome 
 

Dětský pěvecký sbor POUPATA ZŠ Maršovská 
Sbormistryně: Jana Ptáčková, Karla Waldsteinová, Marcela Kithiczka Nováková, klavírní doprovod: 
Markéta Loskotová. 
- Tráva 
- Sametové jaro 
- Září 
 
Závěr: Všichni účinkující společně za klavírního doprovodu Mařenky Červové 
 
Jaroslav Hutka – NÁMĚŠŤ: 
 

Krásný je vzduch, krásnější je moře 

Krásný je vzduch, krásnější je moře 

Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře 

Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře  

 

Pevný je stůl, pevnější je hora 

Pevný je stůl, pevnější je hora 

Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra 

Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra  

 

Pustá je poušť i nebeské dálky 

Pustá je poušť i nebeské dálky 

Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky 

Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky  

 



 

 

Mocná je zbraň, mocnější je právo 

Mocná je zbraň, mocnější je právo 

Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo 

Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo  

 

Velká je zem, šplouchá na ní voda 

Velká je zem, šplouchá na ní voda 

Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda 

Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda  
 
 
 


