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- scenárista, vynikající herec, textař, 

zpěvák a spisovatel 

- původně učitel českého jazyka a literatury

- učitelské povolání však vykonával pouhé 4 roky

- tvořil nerozlučnou dvojici s  Ladislavem Smoljakem- tvořil nerozlučnou dvojici s  Ladislavem Smoljakem

(v divadle Járy Cimrmana, v 70.–80. letech i jako filmový 
scenárista)

- spolupracuje se svým synem Janem (ve filmu od 90. let) 

a s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem (na písních pro 
děti a hudbě ke svým filmům)

- je držitelem dvou cen Český lev za scénář k filmům Kolja a 
Vratné lahve. 



Tvorba:
filmová -scénáře literární

Tři veteráni Radovanovy radovánky
Obecná škola Mám v hlavě myš Lenku
Kolja Jaké je to asi v Čudu
Když se zamiluje kůň Pan Buřtík a pan ŠpejličkaKdyž se zamiluje kůň Pan Buřtík a pan Špejlička
Lotrando a Zubejda
Vratné lahve
Na samotě u lesa
Ať žijí duchové
Kuky se vrací
Vrchní, prchni!
Vesničko má středisková



- skladatel filmové a populární hudby, 

zpěvák a klavírista

- vystudoval konzervatoř Jaroslava Ježka, 

původně obor dirigentství, později skladba.

- dlouhá léta spolupracuje se Zdeňkem Svěrákem –- dlouhá léta spolupracuje se Zdeňkem Svěrákem –

pořad Hodina zpěvu

- je autorem nespočtu melodií k filmům – k těm 
nejznámějším patří Vrchní, prchni!, Ať žijí duchové, Princové 
jsou na draka, Lotrando a Zubejda, Tři veteráni, S čerty nejsou 
žerty nebo Vratné lahve.

http://www.youtube.com/watch?v=rHTXr7HhTww (25.1.2012) -Zapomnětlivá



1.  Jaké bylo původní povolání Zdeňka Svěráka?

2. S jakými osobnostmi české scény Zdeněk Svěrák      

spolupracoval a dodnes spolupracuje?

3. Za jaké filmy získal Českého lva?3. Za jaké filmy získal Českého lva?

4. Uveď alespoň dva filmy Zdeňka Svěráka?

5. Jak se jmenuje pořad Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře?

6. Ke kterým filmům napsal Jaroslav Uhlíř hudbu?



http://www.schacco.savana.cz/vlastni_web/co_mam_rad/hudba.php?celkem=576&od=221 (22.1.2012)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Sv%C4%9Br%C3%A1k (22.1.2012)

http://www.osobnosti.cz/zdenek-sverak.php (22.1.2012)

http://www.sverakzdenek.cz/ (22.1.2012)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Uhl%C3%AD%C5%99 (22.1.2012)

http://zivotopis.osobnosti.cz/jaroslav-uhlir.php (22.1.2012)http://zivotopis.osobnosti.cz/jaroslav-uhlir.php (22.1.2012)

http://www.zizkovskelisty.cz/index.php/ikovske-listy-ve-co-chcete-vdt/spolenost--ve-co-vas-

zajima/rozhovor/109-jaroslav-uhli (22.1.2012)

http://knihy.abz.cz/obchod/autor-sverak-zdenek-sverak (22.1.2012)

http://www.fajnsvet.cz/uhlir-se-sverakem-partaci-na-zivot-a-na-smrt-P5-S1-I249.html (22.1.2012)

http://www.dobre-knihy.cz/romany/romany-pro-deti/kdyz-je-pekne-pocasi.html (25.1.2012)

http://www.gorila.sk/product/209522 (25.1.2012)

http://www.lidovky.cz/sverak-a-uhlir-si-utahuji-ze-sveho-veku-a-roztrzitosti-pgj-

/ln_kultura.asp?c=A111010_172016_ln_kultura_wok (25.12.2012)


