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Obr. 1 – Milan Lasica 



Milan Lasica 

 slovenský humorista, dramatik, spisovatel, 
textař, herec, režisér, moderátor, zpěvák 

 známé jsou jeho autorské dialogy s Júliem 
Satinským 

 v současnosti píše písňové texty 



Spolupráce se Satinským 

 s Júliem Satinským tvořil komickou dvojici, 
jejich humor je založen na rozebírání 
obyčejných životních situací 

 chtěli upozornit na prázdnost jazyka 

 skeptický pohled na slovenskou mentalitu 

 jako vzor uznávali Voskovce a Wericha 



Filmové role: 

 Tři veteráni 

 Výchova dívek v Čechách 

 Pasti, pasti, pastičky 

 Saturnin 

 Obsluhoval jsem anglického krále 



 Se kterou slovenskou 
osobností vytvořil Milan Lasica 

komickou dvojici? 



 Milan Lasica tvořil komickou 

dvojici s Júliem Satinským. 



 Na čem je založen jejich 
humor? 



 Jejich humor je založen na 
rozebírání obyčejných 

životních situací. 



Doplň filmové role Milana Lasicy: 

 V_____ d____ v _____ 

 S_______ 

 P____ _____ ________ 

 T__ ________ 

 O_________ ____ a_________ k____ 

 

 



Doplň filmové role Milana Lasicy: 

 Výchova dívek v Čechách 

 Saturnin 

 Pasti, pasti, pastičky 

 Tři veteráni 

 Obsluhoval jsem anglického krále 

 

 



Július Satinský 

    herec, komik, dramatik, spisovatel a autor 
literatury pro děti             

  

 

 

Obr. 2 – památník Satinského v Bratislavě 

 



Filmové role Satinského: 

Buldoci a třešně 

S tebou mě baví svět 

Tři veteráni 

Vesničko má středisková 

Vážení přátelé, ano 
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