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Anotace: 

• Digitální učební materiál je určen do výuky 

ČJ pro žáky 4. ročníku pro práci s 

dataprojektorem nebo interaktivní tabulí.  

• Prezentace slouží k rozšíření učiva, je 

součástí tématického okruhu Literární 

výchova – literární pojmy: herec. 

• Prezentace je zaměřena na seznámení s 

vybranými českými herci a herečkami. 



Čeští herci a herečky 

• Jiřina Bohdalová 

• Jiřina Jirásková 

• Stella Zázvorková 

• Libuše Šafránková 

• Aňa Geislerová 

• Tatiana Vilhelmová 

• Oldřich Kaiser 

• Miloš Kopecký 

• Simona Stašová 

• Vlastimil Brodský 

• Vladimír Menšík 

• Jiří Sovák 

• Jiří Lábus 

• Josef Abrhám 

• Iva Janžurová 

• Lenka Vlasáková 

• Vojta Kotek 

• Jiří Mádl 



Jiřina Bohdalová (1931) 

• divadelní, televizní a filmová herečka 

• významná vypravěčka pohádek a večerníčků (Pohádky 

ovčí babičky, Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček) 

• účinkovala v mnoha zábavných pořadech a scénkách 

(Televarieté) a televizních seriálech (Rumburak) 

• hrála v mnoha filmech ( Ucho, Dáma na kolejích, 

Světáci, Bílá paní, Nesmrtelná teta, Fany,…) 

• její dcera je herečka Simona Stašová 

 

• ukázka ze zábavného pořadu Televarieté ( z internetu) 

http://www.youtube.com/watch?v=byVinXvvOi8&feature=results_video&playnext=1&list=PL5EE39C6A670FF0CC


Libuše Šafránková (1953) 

• divadelní, televizní a filmová herečka 

• manželka herce Josefa Abrháma 

• její asi nejznámnější role je Popelka 

• dále hrála ve filmech Babička, Přijela k 
nám pouť, Můj brácha má prima 
bráchu,Princ a Večernice, Vrchní prchni, 
Třetí princ, Obecná škola,… 

• ukázka z filmu Tři oříšky pro Popelku ( z 
internetu) 

http://www.youtube.com/watch?v=1tWX1imliqw


Vlastimil Brodský (1920- 2002) 

• významný český herec, dlouholetý člen Divadla na 

Vinohradech 

• byl také výborný rozhlasový a dabingový herec, jako 

Hajaja předčítal pohádky v Čs. rozhlasu dětem na 

dobrou noc, namluvil taťku Šmoulu v seriálu Šmoulové 

• hrál v mnoha filmech – Noc na Karlštejně, Ať žijí 

duchové, Světáci, Rozmarné léto, Farářův konec, Babí 

léto,… 

 

• ukázka z filmu Noc na Karlštejně ( z internetu) 

http://www.youtube.com/watch?v=_zgPewmOokw


Jiří Lábus (1950) 

  



Jiří Lábus  

• svůj především komediální talent uplatnil v dlouhé řadě 
televizních, divadelních a filmových rolích 

• je člen divadla Studio Ypsilon 

• jako dabér namluvil řadu postav (Obelix, Marge,…) 

• spolupracoval s O. Kaiserem v televizních a 
rozhlasových pořadech (Možná přijde i kouzelník, Ruská 
ruleta, Tlučhořovic rodinka,…) 

• zahrál si ve filmech Lotrando a Zubejda, Čert ví proč, 
Nesmrtelná teta, Slunce, seno, jahody,… 

 

• ukázka z pořadu Možná přijde i kouzelník ( z internetu) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_cpHe20QHpU


Kvíz 

1. Skřítek Hajaja vyprávěl pohádky dětem 

ústy: 

 

     a)   Jiřího Lábuse 

 

     b)   Vlastimila Brodského 



Kvíz 

2. Jiřina Bohdalová uplatnila svůj     

komediální talent ve scénkách v pořadu: 

 

     a)   Možná přijde i kouzelník 

 

     b)   Televarieté 



Kvíz 

3. Libuše Šafránková si zahrála v 

nejúspěšnější pohádce: 

 

    a)   Tři oříšky pro Popelku 

 

    b)   Nesmrtelná teta 

 



Kvíz 

4. Jiřina Bohdalová namluvila řadu 

Večerníčků, nejznámější jsou: 

 

    a)   Křemílek a Vochomůrka 

 

    b)   Bob a Bobek 



Kvíz 

5. Vlastimil Brodský si zahrál jednu 

historickou postavu ve filmu Noc na 

Karlštejně: 

 

    a)  sv. Václav 

 

    b)   Karel IV. 



Kvíz 

6. Jiří Lábus namluvil řadu animovaných 

postav, asi nejznámější je postava ze 

seriálu Simpsonovi: 

 

    a)   Bart 

 

    b)   Marge 
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