
Eva Pilarová (* 9. srpna 1939 v Brně) je česká zpěvačka a herečka. Trojnásobná vítězka 
čtenářské ankety Zlatý slavík v kategorii zpěvaček. Zpívala už od dětství, a to i vážnou hudbu. 
Koncem 50. let začala na brněnské JAMU studovat operní zpěv, zároveň v té době 
vystupovala v divadle Večerní Brno. Po roce studia, v roce 1960 však JAMU opustila a 
nastoupila do pražského divadla Semafor, kde vystupovala mimo jiné též s legendární dvojicí 
Jiří Suchý a Jiří Šlitr a kde se záhy prosadila jako výborná zpěvačka. V roce 1962 na krátký 
čas odešla zpívat do Divadla Rokoko, ale už v roce 1964 se vrátila zpět do Semaforu. V 
tomtéž roce si také ve filmu Kdyby tisíc klarinetů zahrála roli (coby výrazná sboristka dívčí 
školy - spolu s Naďou Urbánkovou a dalšími) sice drobnou, ale s úžasným duetem s Karlem 
Gottem (píseň Je nebezpečné dotýkat se hvězd). Během své dlouhé pěvecké kariéry nazpívala 
velké množství známých hitů, velice populární a oblíbené byly její duety s Waldemarem 
Matuškou, zpívala ale i s Karlem Gottem a dalšími zpěváky. V době normalizace nemohla 
jezdit na západ - zde sehrála svou roli emigrace jejího prvního (Milan Pilar) i druhého 
(Jaromír Mayer) manžela; v roce 1977, aby vůbec mohla i nadále vystupovat, podepsala tzv. 
Antichartu. Je to zpěvačka obdařená velmi krásným, silným a barevně zajímavým, naprosto 
nezaměnitelným hlasem - sopránem o rozsahu tří oktáv, oplývající navíc vynikající pěveckou 
technikou. S přibývajícími léty se stále více orientuje především na žánrovou oblast jazzu a 
swingu. I když je stále vynikající zpěvačkou, přece vrchol její kariéry spadá do 60. a 70. let; 
dnes patří právem k pěveckým legendám s neoddiskutovatelně jedním z nejlepších hlasů, jaký 
vůbec česká pop-music kdy měla. 
 
Úkoly: 
Celý text si pečlivě přečti. 
Vyjmi z textu hypertextové odkazy. 
Cizí slova vlož do slovníku. 
Uprav a zformátuj celý text.  
Vyhledej vhodný obrázek a vlož do textu. 
 
Následující údaje uspořádej do tabulky o třech sloupcích, Tabulku přizpůsob obsahu buňky..  
První sloupec bude sloučený a obsahovat text EVA PILAROVÁ. U textu změň velikost, 
barvu a směr textu. Ve druhém sloupci bude v prvním řádku vepsáno: Název LP, ve třetím 
sloupci Rok. 
Celou tabulku zarovnej na střed. 

Eva Pilarová - 1965  
Dobře placená procházka - 1965  
Eva Pilarová - 1966  
Fascinating Czech Star - 1966  
Zločin v šantánu - 1968  
Eva - 1969  
Zpívá Eva Pilarová - 1970  
Zázrak je žít - 1974  
My Czech Favourites - 1974  
Jsem tu a zpívám dál - 1979  
Eva - 1986  

 
 
 
 



Následující údaje uspořádej pomocí odrážek. 
Ke každému roku přiřaď pomocí odrážek vydaná CD. 
(U roku 1992 budou dvě odrážky – byla vydána 2 alba…) 
 
Pohlazení po duši - 1992  
Story - 1992  
Platinová Eva Pilarová - 1993  
Story II - 1993  
One perfect song - 1994  
Eva Pilarová a hosté - 1995  
Vánoce - 1996  
S nádhernou duhou – 1997 
Vánoční čas - 1998  
Requiem - Bonton 1998  
Recitál - 1998,  
 
Po splnění všech úkolů nepotřebné nebo pomocné texty vymaž.  


