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Jaroslav JežekJaroslav Ježek

�� český hudební skladatel, český hudební skladatel, 
klavírista a improvizátorklavírista a improvizátor

�� byl téměř slepý a měl i další byl téměř slepý a měl i další 
zdravotní problémyzdravotní problémyzdravotní problémyzdravotní problémy

�� hrál swing, jazz [džez]hrál swing, jazz [džez]
�� spolupracoval s Jiřím Voskovcem a Janem spolupracoval s Jiřím Voskovcem a Janem 

Werichem Werichem –– psal hudbu k jejich textům psal hudbu k jejich textům 

�� musel odejít ze země musel odejít ze země -- zemřel v USAzemřel v USA



DíloDílo

�� „Bugatti„Bugatti--step“ step“ –– klavírní skladbaklavírní skladba

�� Písně: Písně: 
„Ezop a brabenec“ „Ezop a brabenec“ �� „Ezop a brabenec“ „Ezop a brabenec“ 

�� „Život je jen náhoda“„Život je jen náhoda“
�� „David a Goliáš“„David a Goliáš“



Osvobozené divadloOsvobozené divadlo
�� vzniklo vvzniklo v Praze Praze 

vv roce 1926roce 1926

�� Jan WerichJan Werich
a a a a 
Jiří VoskovecJiří Voskovec
psali hry (hudební revue) psali hry (hudební revue) 
dělali si legraci zdělali si legraci z bohatých, zbohatých, z politiky, kritizovali politiky, kritizovali 
Hitlera Hitlera �� museli emigrovat do USAmuseli emigrovat do USA



Zápis do sešitu:Zápis do sešitu:

Osvobozené divadlo

�� vzniklo vvzniklo v Praze vPraze v roce 1926roce 1926

�� Jan WerichJan Werich a a Jiří VoskovecJiří Voskovec psali hudební revue psali hudební revue 

�� kritizovali politiku, Hitlera kritizovali politiku, Hitlera �� museli emigrovat do USAmuseli emigrovat do USA

�� Jaroslav JežekJaroslav Ježek -- hudební skladatel, hrál swing, jazz hudební skladatel, hrál swing, jazz 
[džez], zemřel v USA [džez], zemřel v USA 

�� „Bugatti step“ „Bugatti step“ , , „Ezop a brabenec“„Ezop a brabenec“ , , „Život je jen „Život je jen 
náhoda“náhoda“



Co si pamatuješ?Co si pamatuješ?
1. Jak se nazývalo divadlo, ve kterém Ježek  hrál ?

a) Svobodné b) Osvobozené c) Národní

2. Doplň křestní jména k příjmení:

a) J_ _     Wericha) J_ _     Werich

b) J_ _ _  Voskovec
c) J_ _ _ _ _ _ _   Ježek

3. Koho ve své době nejvíce kritizovali?

____________________ 



Použité fotografie, obrázky a ukázkyPoužité fotografie, obrázky a ukázky

Ježek – obrázek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Traxler_a_Je%C5%BEek-1938.jpg (26.10.2011)

Ezop a brabenec – ukázka
http://www.youtube.com/watch?v=Vri9h_RRgNE&feature=related (25.10.2011)

David Goliáš – ukázka
http://www.youtube.com/watch?v=Mx8eK4_7aFY&feature=related (25.10.2011)http://www.youtube.com/watch?v=Mx8eK4_7aFY&feature=related (25.10.2011)

Bugatti step – ukázka
http://www.youtube.com/watch?v=fNlZQs9q2Vk (25.10.2011)

Voskovec a Werich – obrázek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Voskovec_a_Werich.jpg (25.10.2011)


