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100 nejv ětších Brit ů



…a jak to dopadlo?

• Britská zpravodajská společnost BBC 
uspořádala hlasování o nejvýznamnější 
osobnosti Británie.

• Do stovky největších Britů všech dob se 
dostali slavní herci, sportovci, politici, 
panovníci, vědci, hudebníci, cestovatelé, 
objevitelé a vynálezci, spisovatelé, dramatici 
i básníci, vojevůdci, umělci, ale třeba také 
ošetřovatelka, letec či neznámý vojín.

• Mnozí z nich ještě žijí, ale většina již 
zemřela.



Charlie Chaplin , herec
1889–1977 

- patří k nejslavnějším světovým filmovým 
tvůrcům; 

- své filmy vytvářel od námětů, přes scénář a 
režii až po hraní v hlavní roli;

- v roce 1914 vytvořil snad nejslavnější filmovou 
postavu - komickou postavu tuláka Charlieho ;

- v roce 1972 dostal čestného Oscara za 
celoživotní dílo.



King Arthur / Král Artuš

??

- je legendární postava britské mytologie; 

- je ústřední postavou legend známých jako 
Artušovské legendy; 

- údajně se narodil v 5. století;
- dodnes není jasno, zda skutečně existoval; 

- je s ním spojován bájný meč Excalibur .



David Beckham , fotbalista

*1975 

- anglický fotbalista;

- byl kapitánem národního mužstva Anglie;

- dvakrát skončil na druhém místě ankety 
Fotbalista roku ;

- v roce 2004 byl nejlépe placeným 
fotbalistou na světě.



Královna Alžběta II.

*1926 
- vládnoucí královna šestnácti nezávislých států 
označovaných jako Commonwealth Realm; 

- Alžběta se stala britskou královnou v r.1952 po 
smrti svého otce Jiřího VI.;

- roku 1947 vdala za Philipa, vévodu z 
Edinburghu a mají celkem čtyři potomky; 

- Alžběta je také jedním z nejdéle vládnoucích 
britských panovníků.



John Lennon , muzikant

1940 –1980

- britský zpěvák a hudební skladatel;

- člen hudební skupiny The Beatles ;

- prosadil se také jako malíř, herec, 
spisovatel a politický aktivista;

- zemřel na následky atentátu.



Královna Alžběta I.

1533-1603 
- byla královnou Anglie a Irska od 

r.1558 až do své smrti;
- byla pátou a poslední panovnicí z 

rodu Tudorovců;
- i když měla několik nabídek k 

sňatku, nikdy se nevdala;

- období její vlády se nazývá 
„alžbětinskou dobou“.



Mr.Bean , smolař

• komický pán s medvídkem;

• herec Rowan Atkinson;
• komický pán s medvídkem;
• herec Rowan Atkinson;



Sir Winston Churchill , politik
1874–1965

- byl britský politik, premiér 
Spojeného království;

- historik, žurnalista, voják a 
zákonodárce;

- spisovatel (v r.1953 dostal 
Nobelovu cenu za literaturu); 

- je považován za jednoho z 
nejvýznamnějších státníků 20. 
století.



• Anketa 100 největších Brit ů
inspirovala i ostatní země k vytvoření 
podobných žebříčků.

• U nás to byla v roce 2005 anketa: 

“Nejv ětší Čech“ , kterým se stal…

Zdroje:  Wikipedia


