
DOBRÁ NÁLADA NA CELÝ TÝDEN 
MĚJTE ÚSMĚV NA TVÁŘI I PŘI DOMÁCÍ VÝUCE 

Pondělí 
23. listopadu 

Asafa Powell  se narodil právě 23. listopadu 1982. Je jamajský atlet, sprinter, bývalý 
držitel světového rekordu v běhu na 100 metrů z roku 2005 časem 9,77 s a později   
9,74 s z 9. září roku 2007. V roce 2006 vítěz ankety Atlet světa. 

 
Zkus jít na stadion a zaběhej si. 

Úterý 
24. listopadu 

24. listopad je 328. den roku podle gregoriánského kalendáře (329. v přestupném roce). 
Do konce roku zbývá 37 dní. A do Vánoc zbývá? 
1859 - Charles Darwin publikoval O původu druhů (The Origin of Species). 
roku 1949 se narodila Petra Černocká, česká herečka, zpěvačka a modelka – zazpívej si 
písničku z nezapomenutelného filmu DÍVKA NA KOŠTĚTI (SAXANA). 

 

Středa 
25. listopadu 

1992 – Federální shromáždění odhlasovalo rozdělení Československa na Českou a 
Slovenskou republiku počínaje 1. lednem 1993. 
1915 – Albert Einstein předložil konečnou verzi gravitačního zákona, známého jako 
obecná teorie relativity. 

  
Nezapomeň pravidelně cvičit – kruhový trénink (2. stupeň). 
 

Čtvrtek 
26. listopadu 

roku 1974 se narodil Roman Šebrle. Televizní moderátor, bývalý český atletický 
vícebojař a olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004. Jako první překonal v desetiboji 
bájnou hranici 9000 bodů podle aktuálních bodovacích tabulek; výkonem 9026 bodů 
vytvořil 26. a 27. května 2001 v Götzisu světový rekord nepřekonaný dalších jedenáct let 
(vzal mu jej teprve Američan Ashton Eaton v červnu roku 2012 výkonem 9039 bodů). 

Běž si vyzkoušet některou z disciplín atletického desetiboje. 

Pátek 
27. listopadu 

se narodil Bruce Lee nebo také Lee Jun Fan (1940 San Francisco – 20. července 1973 
Hongkong) byl herec, mistr a popularizátor bojových umění. Věnoval se tréninku 
bojových umění, což ho později dovedlo na filmové plátno. Krátce po své smrti se stal 
legendou a dodnes je znám jako nejvlivnější osobnost bojových umění. V mládí s ním 
měl tu čest spolupracovat i Chuck Norris.  

,, Evoluční teorie je hloupost. Existuje pouze 
seznam zvířat, kterým Chuck Norris dovolil žít.“ 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/23._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1982
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jamajka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lehk%C3%A1_atletika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sprinter
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_rekord
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bh_na_100_m
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2007
https://cs.wikipedia.org/wiki/2006
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlet_sv%C4%9Bta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/1859
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://cs.wikipedia.org/wiki/O_p%C5%AFvodu_druh%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1949
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petra_%C4%8Cernock%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
https://cs.wikipedia.org/wiki/Feder%C3%A1ln%C3%AD_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1993
https://cs.wikipedia.org/wiki/1915
https://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%A1_teorie_relativity
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atletick%C3%BD_v%C3%ADceboj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atletick%C3%BD_v%C3%ADceboj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2004
https://cs.wikipedia.org/wiki/Desetiboj
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tzis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_rekordy_v_atletice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ashton_Eaton
https://cs.wikipedia.org/wiki/2012
https://cs.wikipedia.org/wiki/1940
https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1973
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hongkong

