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TÉMA VLASTENECTVÍ - VÝZNAMNÍ ČEŠI POSLEDNÍCH 50ti LET 

 

Myslím si, že velmi významná osobnost byl Václav Havel. Byl to člověk, kterého znají i ve 

světě, díky svému boji proti komunistické straně. Dále byl významný politik, prezident i 

dramatik. Řídil se heslem, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Stal se jednou z 

hlavních osobnosti při sametové revoluci v roce 1989. 

 

 

Po přečtení zadaného úkolu se mi vybavil Karel Gott,nemá to nějak důvod příjde mi ,že byl 

významným Čechem právě on. 

______________________________________________ 

 

Karel Gott 

Povolání: Zpěvák, herec 

Věk: 70 

Datum narození: 14. 07. 1939 

Místo narození: Plzeň, Československo 

Znamení: Rak 

Karel Gott, je jeden z nejvýznamnějších českých zpěváků, nejmenovaný král české pop music, 

jehož jméno už čtyři desetiletí, zdobí přívlastek "Zlatý hlas z Prahy". Je jednou z největších 

legend české hudební scény, celé historie a to jak moderní, tak klasické. Současně i jedním z 

nejvýznamnějších neanglicky zpívajících interpretů populární hudby, také ve světovém 



měřítku a vlastně jediným českým zpěvákem, který se výrazně prosadil i v zahraničí. 

Neuvěřitelná byla a je, jeho popularita, která zasáhla prakticky všechny generace a trvá bez 

větších výkyvů, nebo přestávek už více, než 40 let. Na poli tohoto hudebního žánru, jen těžko 

najdeme podobná srovnání – v tomto směru je opravdovým fenoménem. Gottovi však 

rovněž často bývá vyčítána jeho spolupráce, s komunistickým režimem. 

První úspěchy 

V roce 1962, dostal Karel Gott nabídku na angažmá do toho nejslavnějšího, tehdy ještě 

nového divadla Semafor, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. A právě tento fakt, znamenal zásadní 

zlom v jeho karieře. Už v tomto roce díky duetu s Vlastou Průchovou "Až nám bude dvakrát 

tolik", zvítězil v rozhlasové hitparádě. V roce 1963, se jeho píseň "Oči sněhem zaváté", z 

autorské dílny Semaforu, stává doslova dynamitem, když je vyhlášena absolutně největším 

hitem roku. S mnohými dalšími hity se Karel Gott, poprvé ocitá na samotném vrcholu, a je 

vyhlášen Zlatým slavíkem 1963, což pro něho znamená doslova raketový start. 

 

 

Za mě je nejvýznamnějším Čechem Václav Havel, byl to první porevoluční prezident, byl 

spoluzakladatelem Občanského fóra, přispěl ke vstupu ČR do NATO a také do Evropské unie. 

 

Jaromír Jágr (hokejista) 

- je to sportovní legenda, prorazil i v zámoří 

- na světě je málo dalších hokejistů, kteří jsou slavnější než on 

- získal pro Českou republiku mnoho zlatých medailí, proto je to významný Čech 

 

 

 Myslím si , že jedním z významných Čechů posledních 50 let byl například Václav Havel, náš 

bývalý prezident. Byl symbolem demokracie  a dobře reprezentoval republiku i  v zahraničí. 

Za své smýšlení a celoživotní úsilí o dodržování lidských práv byl několikrát nominován na 

Nobelovu cenu míru.  
 

 

 

 



 



 



 


