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Ahoj lidi je tu měsíc Duben a Kvěěěěten    já sem s dalším receptem : 

 
 
Připravil jsem si recept: 
 
Těstovinový salát 
Ingredience: 
1.balení těstovin(libovolné) 
2.paprika  
3.rajčata 
4.sýr  
5.podle chuti kuřecí maso  
 
Postup: 
 Kuřecí maso nakrájíme na kostky a podusíme. Těstoviny uvaříme. Papriku a rajčata nakrájíme 
na kostičky. Vše včetně sýra promícháme. Přibližná doba přípravy: 10 min (s kuřecím masem 
cca 20 min)  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 S Láskou pro vás uvařil Matěj Nikodím ☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Good CharlotteGood CharlotteGood CharlotteGood Charlotte    

 Bláznivá partička z městečka Annapolis. 
Tvoří ji čtyři členové jednovaječná dvojčata 
Joel a Benji Madden, Billy Martin a Paul 
Thomas. . 
Svou hudební kariéru rozjeli peckou 
"Lifestile Of The Rich And Famous", ve které 
se pořádně navážejí do bohatých a slavných 
lidí. "Když seš slavnej a máš prachy tak ti 
projde úplně všechno snad i vražda, ale když 
si někdo jako já zapálí jointa tak ho hned 
dostanou a pošlou za katr, ale někdo kdo 
jede v kokainu tak se klidně může stát 
prezidentem" nadává kytarysta Benji 

Madden. Klukům se povedla nejen první písnička ale dokonce celé album The Young And The Hopeless, 
kde skvělě zvládli mix tvrdého punku a melodického popu a to celé okořenili skvělými texty.... 

 

Roku 2000 vydala skupina svoje debutové album Good Charlotte. Od té doby byla pořád na cestách. Po 
3 měsících koncertování s MxPx přišlo Warped 
Tour 2001 a pak vystupovali až do Vánoc. Také 
jeli na turné do Austrálie a na Nový Zéland, kde se 
jejich debutové album stalo platinovým. 
Jejich druhé cd The Young & The Hopeless 
vydané roku 2002 zaznamenalo velký úspěch 
po celém světě. Na podzim 
roku 2004 vyšlo třetí CD "The Chronicles of 
Life and Death". Texty i hudbu si skládají sami, 
texty pak především Joel a hudbu hlavně Benji. 

Tahleta partička to umí pořádně rozjet , ale kdo 
nezná nepochopí. ☺    
       
   Anča Anča Anča Anča NavrátiloNavrátiloNavrátiloNavrátilovávávává    

 
 
 
 
MILÝ BÁSNInKÁřI,  
I pro tento měsíc platí, že čekám na vaše básničkářské výtvory. I když mi minulý měsíc žádná básnička nepřišla 
ani mi jí nikdo  nedonesl do 8.A, byla bych ráda kdyby se to tento měsíc změnilo. Ty básničky jsou pro vás a 
jestli někdo nemá odvahu ukázat své nadání, ráda napíšu pod básničku slovo ,, anonymní“. Myslím si že je na 
této škole mnoho talentů , tak by jste se to měli dávat najevo. 

 ☺Anička Navrátilová☺ 

Proč??? 
Proč jsi mě opustil,proč jsi mě zradil?Proč jsi mě naposled nepohladil?Proč jsi naší lásce nedal čas?Proč na to 
musím myslet zas a zas?Proč,jsi mě miloval jen tak z dlouhé chvíle?A proč mi ty chvíle společné byly tak milé?                         

anonymní 



                                                                                              
 
 

Rozšíření a výskyt: v 
současné době se úhoř 
vyskytuje ve vodách 

celé Evropy. Obývá u nás 
všechny typy vod s 
výjimkou horských 

potoků a bystřin. Jeho výskyt je v našich vodách v současné době, kdy všechny řeky ústící do moře 
jsou přehrazeny nepřekonatelnými stupni, závislý úplně na vysazování monté nebo plůdku a násady.  

Popis: tělo má dlouhé, hadovité, hlava je s tělem plynule spojena. Oči jsou malé, ústa koncová, spodní 
čelist přesahuje horní. Žaberní dutina má podobu kožovité kapsy a vyúsťuje otvory před prsními 
ploutvemi. Podle tvaru hlavy lze rozlišovat dvě formy-širokohlavou a úzkohlavou. Tělo je pokryto 
hladkou a sliznatou kůží, malé šupiny jsou zanořeny v kůži a na první pohled nejsou patrné. Úhoři 
říčnímu zcela chybějí břišní ploutve. Široká hřbetní i řitní ploutev jsou spojeny s ocasní ploutví a tvoří 
tak ploutvový lem. Ve hřbetní ploutvi je 245-275 paprsků, v řitní ploutvi 176-249.  

Biologie: úhoř vede noční a skrytý způsob života. Ve dne se zdržuje v úkrytech a teprve večer a v noci 
aktivně hledá potravu. V zimním období upadá do klidového stavu. Možnost kožního dýchání mu 
umožňuje zdržovat se a přežít v bahně a ve vodách s nízkým obsahem kyslíku. Je značně žravý a živí se 
potravou živočišného původu. Velikost kořisti závisí na velikosti úhoře. Její hlavní podíl tvoří ryby a 
dále různí bezobratlí, jako červi, měkkýši, larvy vodního hmyzu apod. Je známo, že úhoř při hojnějším 
výskytu zcela decimuje stavy raků, zejména v uzavřených vodách. Do našich vod se úhoř říční dostává 
ve věku 3-5 roků jako tzv. monté, anebo násada. Úhoří monté je dlouhé 5-8 cm. Jeho růst je závislý na 
prostředí a dostatku potravy. Růst délky v jednotlivých letech života v našich vodách vykazuje 
následující hodnoty. V prvním roce 8-13 cm, ve druhém roce 10-17 cm, ve třetím roce 20-28 cm, ve 
čtvrtém roce 25-38 cm, v pátém roce 35-50 cm, v šestém roce 45-62 cm, v sedmém roce 50-70 cm, v 
osmém roce 57-75 cm, v devátém roce 62-80 cm a v desátém roce 70-88 cm. Někteří jedinci u nás žijí i 
delší dobu, okolo 17-20 let. Největší kusy dosahují velikosti 110-140 cm a hmotnosti 3-5 kg. U nás 
žijící úhoři jsou pouze samice. Důvodem tohoto stavu může být skutečnost, že sladká voda v tocích 
stimuluje u ještě pohlavně indiferentního monté vývoj jen samičího pohlaví. Samci se zdržují v ústí řek 
a v brakické vodě. Jakmile samice úhoře říčního dorostou (v průměru se jedná o prožití 10-13 let v 
řekách a dosažení délky 80-100 cm a hmotnosti 0,8-1,8 kg), začínají své putování po proudu, s cílem 
dostat se do moře. Nepřekonatelnou překážkou se však pro ně stávají přehradní zdi, kde nacházíme 
zbytky těl úhořů, kteří se snažili projít přes turbíny hydroelektráren. Migrace úhořů po toku jsou zvlášť 
intenzivní zejména v období letních či podzimních zvýšených vodních průtoků.  

Pokud se samice úspěšně dostanou do moře, plují společně se samci na místa tření do oblasti 
Sargasového moře mezi Bermudami a Bahamami. Po výtěru v největších mořských hlubinách, asi 7000 
m, mateční úhoři hynou a z jiker se vylíhne plůdek podobný průhledným larvám, které jsou dlouhé 7-
15 mm. Zdržují se v hloubce 180 až 200 m, kde je teplota 20°C. Rostou zprvu rychle a v prvním roce 
dosáhnou 25 mm. Během tří let se tahem při hladině dostanou k evropským břehům. Přitom se dávají 
unášet Golfským proudem. Z tvaru vrbového listu po třech letech života se metamorfují v ústí řek do 
tvaru úhořovitého, tzv. monté. Z jedinců vystupujících do řek se vyvíjejí samice. Na jedince, kteří 
zůstali v moři, působí slaná voda a tvoří se z nich samci.  

Význam: úhoř říční je vysoce ceněnou a hodnotnou rybou, jež nachází uplatnění v oblasti vývozu. Úhoří 
krev slouží např. k přípravě sér.  

Lov: intenzivní braní úhořů můžeme očekávat, až se voda značně oteplí a nastanou první vlahé noci. 
Měsíc červen je přímo stvořen k lovu tohoto nočního tuláka. Náčiní volíme především pevné, při výběru 
prutu volíme spíše s tvrdší akcí a délkou 3-4 m. S delším prutem jsme spíše úhoře schopni udržet dále 
od překážky. Vlasec je vhodný 0,30-0,35 mm. Naviják vybereme spíše kvalitnější, neboť úhoře 
zdoláváme více navijákem a tak jsou na něj kladeny vyšší nároky. Háčky volíme velikostí 1/0 a 2/0. 
Důležité je vyhledání vhodného místa předpokládaného výskytu úhořů. Nejvhodnější je zlom nebo 
prohlubeň. I když je dno rovné snažíme se najít spadlé stromy, naplavené větve nebo vyvýšeniny. 
Nejvhodnější období je před velkými změnami počasí, nebo když jsou dlouhotrvající vedra a jsou 
hlášeny změny. Na vyhlédnutém místě nasypeme návnadu, která se skládá ze sekaných rousnic a 
granulí, toto smícháme a v dobu, kdy budeme lovit, vnadíme. Za nástrahy používáme rousnice, nebo 
malé okounky.  

 

 

 

 



Lovu Zdar! Tomáš Pajer 

 

 

BásniBásniBásniBásničky o lásceky o lásceky o lásceky o lásce    
CHYBÍŠ MICHYBÍŠ MICHYBÍŠ MICHYBÍŠ MI    

Chybí mi tvůj pohled, kde jsi, 
kde se schováváš? Tvůj 
obličej není na dohled, proč na 
dobrou noc mi pusu nedáváš?  
Tvůj dotyk rozlévá horkost v mém těle, jen tak 
vydržím dlouho bděle a bděle. Chybí mi 
tvé oči, nos i vlasy, už ani 
nevím, jak společně zněly naše hlasy.  
Byli jsme jako jedna duše a jedno tělo, nikdy se 
mi vedle tebe usnout nechtělo. Přišla 
bych o čas strávený s tebou, bosé 
nohy mě z chladu tvé duše zebou. 
 
Teď pozoruji hodiny modré nebe, 
asi zamilovala jsem se do tebe. 

TYTYTYTY    

Ty a tvé vlasy zvoucí k pohlazení, ty a tvé 
oči, nad které není, ty a tvá 
ústa plná smíchu, ty a mé 
tělo toužící po dotyku. 

Ty a má hlava co z tebe se točí, ty a 
otázka v mých hnědých očích, ty a 
vystrašené srdce mé, že moje 
dlaň nikdy nebude v té tvé. 

Ty a můj sen, co den za dnem sílí, já vím, 
že láska jednou dojde k cíli, mé slzy 
už jsou dávno pryč, 
jak k tvému srdci najdu klíč. 

         Anča Navrátilová 

Tak odhazuji všechny stesky ven, 
vždyť po každé noci zas přijde nový den. 

    



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kapela UDG vznikla roku 1998 v Ústí nad Labem. Tehdy si říkala ale 
ještě Useless demi-gods, zpívala částečně i v angličtině a tyto počátky se 
dají charakterizovat jako doba střídání a změn: Střídali se zkušebny, 
muzikanti, žánry a nakonec se změnil i název, který se zkrátil na UDG. 
Pokud se dnes „údégéček“ zeptáte, co ta tři písmena znamenají, odpoví 
Vám, že vlastně vůbec nic a že si můžete vymyslet něco svého.Tak podle 
fantazie. 
 
První stálejší sestava, v níž bychom ze současných UDG našli zpěváka 
Petra Vrzáka, saxofonistu Adama Kuperu a bubeníka Jugiho, natočila v 
roce 2000 demáč s názvem „Štěkat do boudy“. Výraznějším počinem se 
stala však demo-nahrávka „Obsazeno místenkou“ z roku 2003. Toto 
demo, které se později stalo i základem pro první oficiální CD „Ztraceni v 
inspiracích“, otevřelo kapele UDG cestu k častějšímu koncertování, k 
několika rádiovým rozhovorům a kladným recenzím v hudebních 
časopisech, i k menšímu turné po Francii. Na této demo-nahrávce je 

znatelný návrat baskytaristy Pavla Vrzáka a hlavně příchod kytaristy Bohumila Němečka, kteří se spolu s 
Michalem Čechem a třemi výše jmenovanými podíleli na vzniku nahrávky. 
 
Zlomový bod v kariéře tehdy lokálně populárních UDG přichází bezesporu roku 2004 vítězstvím v soutěži 
Coca-Cola PopStar. Následuje natočení úspěšného alba „Ztraceni v inspiracích“, z něhož českými rádii úspěšně 
rotovaly dokonce dva singly, a to písně „Motýl“ a „Hvězdář“. To by ale samo o sobě nestačilo. Základem 
dnešní popularity „údégéček“ se stalo časté koncertování po klubech či letních festivalech. Zprvu kluci 
hostovali na turné kapel Wohnout, Kryštof, Horkýže Slíže, Divokej Bill, nyní již sami hlásí vyprodané kluby v 
různých koutech republiky a jsou tahákem většiny letních festivalů. 
 
K tomu výrazně přispělo i vydání druhého řadového alba, které nese název „Buď a nebe“ (2007). Na této desce 
UDG, kteří po odchodu Michala Čecha přibrali do svých řad francouzského kytarového mága Guillauma 
Kondrackiho, spolupracují s muzikanty ze spřátelených kapel, např. 
s Honzou Homolou (Wohnout), MC NUC (Skyline) či s Ivou 
Frühlingovou…  
První singl z nového alba se jmenuje „Předměstí“ a dočkal se 
(stejně jako jeho předchůdci Motýl, Hvězdář, Zpěvy deště a Piloti) 
klipového zpracování. Bodoval v Esu či v hitparádě Óčka.  
Nyní kluci připravují už v pořadí pátý videoklip, a to k písni 
„Kurtizána“, který by však měl být prvním animovaným počinem 
kapely.     ☺Anča Navrátilová☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Dne 21. 5. 
2008 jsem 
byla já, 

Martin Kovařík, Johana Růžičková a účastníci 
DOREMI - Veronika Motyčková, Veronika 
Šťastná, Lukáš Vilimovský a Iveta Linhartová 
v Kutné Hoře. Pro nás ,,novináře“ na srazu 
školních časopisů, pro zpěváky na Doremi, 
kterého se účastnily všechny tři spřátelené školy, 
a to naše základní škola, Základní škola Kamenná 
stezka a Základní škola z Kostelce nad Černými 
lesy. I když jsme my, kteří jsme byli pozváni na 
setkání, z Doremi nic moc neměli, bylo to velmi 
poučné. Redaktoři a teď už i naši kamarádi 
z Kutné Hory, kteří se svým školním časopisem 

Kameňák teprve začínají, chtěli od nás ,,zkušenějších“ trochu poradit a tak jsme jim vyhověli. 
Padaly otázky typu - jestli mají udělat titulní stránku a jak ji udělat, co s obsahem aj. Zástupce 
časopisu Školní svět z Kostelce se moc neprojevoval, ale určitě hodil do „placu“ mnoho 
zajímavých informací ohledně jejich časopisu, který už existuje sedm let. Na půl jedenáctou byl 
pozván redaktor z celostátního deníku Mladá Fronta Dnes. Ten nám radil, jak dělat časopis, jaké 
články do něj přidat nebo které odstranit. Ptal se nás také na to, kdo chce studovat žurnalistiku 
nebo kdo chce v dospělosti do novin psát bez patřičného vzdělání. Mnoho lidí, kteří se v mládí, 
tedy jakoby v našem věku, věnovali žurnalistice, se v dospělosti novinařině dál nevěnuje. Prý je 
velice málo lidí, kteří se novinařině věnují celý život. Dozvěděli jsme se třeba také, že mnoho 
celebrit, menších nebo větších se samo udává, kde bude v tu nebo onu dobu, jestli má milenku 
nebo milence a co s nim nebo s ní bude dělat. Když 
skončila schůze, přesunuli jsme se všichni do 
místnosti, kde se konalo Doremi. Stihli jsme asi dvě 
poslední písničky, ale myslím si, že to byly dobré 
výkony. Z našich interpretů se nejlépe umístila 
Veronika Šťastná a to na druhém místě - blahopřejeme. 
Ale i ostatním kamarádům přejeme mnoho štěstí a 
ať jim to ve zpěvu i v životě vyjde. 
        
 Anna Navrátilová 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1) Kam půjdeš na školu???      
Do Prahy na reklamní tvorbu    
 2) Máš pověst nejkrásnější holky na škole…Přihlásila si se do Miss 
školy 2008?? 
Nemyslím si že mám pověst nejkrásnější holky na škole a do Miss jsem 
se nepřihlásila.    
3) S kolika kluky jsi chodila a kterého jsi měla nejvíce ráda?? 

  O svém soukromí se bavit nehodlám….  
       4) který kluk ze školy se ti nejvíce líbí?? 
  Honzík Berka a hodně lituji že opustil školu…  

5) Jak se ti líbí na zručské  škole?? A jakého učitele jsi si nejvíce 
oblíbila?? 
Líbí, ale už se těším do Prahy, a nejraději mám maminku☺  
6) Líbí se ti náš spolužák Luboš Dolák(Elvis):D:D?? 

  Kdo to je :D?? 
  7)Jak vycházíš s učiteli a spolužáky ze školy?? 
  Jak s kterými☺… 

8) Kam by si se chtěla nejdále podívat do zahraničí?? 
  S Betynkou na Kubu a Nový Zéland☺ 

9) Jaká byla tvoje nejoblíbenější hračka když jsi byla malá?? 
  Panenka☺☺……. 

10) A poslední otázka,jaké roční období máš nejraději a jaký sport 
v tom období nejraději děláš?? 
Mám ráda všechny roční období, ráda hraji ,,plážák“a ráda jezdím na 
,,prkně“ 
 
                                                                 ☺Redakce☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozšíření a výskyt: hrouzek obecný je 
rozšířen téměř po celé Evropě a 
severní části Asie. V našich vodách 
patří k nejrozšířenějším a 
nejhojnějším druhům, neboť se 

vyskytuje ve všech rybích pásmech potoků a řek, v rybnících, kanálech a v dalších typech 
vodních nádrží.  

Popis: nedorůstá větších rozměrů, obvykle jen 
délky 10 až 14 cm. Má vřetenovité tělo s 
protaženou ocasní částí. Spodní vysunovatelná 
ústa mají v koutcích dva vousky, které dosahují 
většinou jen k přednímu okraji oka. Hrdlo je často 
hladké, bez šupin, u některých jedinců je ve 

střední linii jen řídce pokryté šupinami. Hřbetní část těla je zbarvena hnědě až hnědozeleně, 
boky jsou světlejší, žlutavé a mají 6-12 velkých tmavých skvrn, umístěných za sebou v podélné 
linii. Břicho je světlejší, někdy až bělavě namodralé. Hřbetní, prsní a ocasní ploutve jsou 
šedožluté a mají příčné pruhy, složené z 
malých černých skvrn. Ve hřbetní ploutvi 
jsou 3 tvrdé a 7 měkkých paprsků, v řitní 
ploutvi 2-3 tvrdé a 6-7 měkkých. V ocasní 
ploutvi tvoří tyto skvrny obvykle tři, někdy 
i více pruhů. V postranní čáře je 39-43 
šupin, nad ní 5-6, pod ní 3-4 šupiny. 
Požerákové zuby jsou dvouřadé.  

Biologie: hrouzek žije v hejnech v tekoucích i ve stojatých vodách. V tekoucích vodách je 
výrazně stanovištním druhem. I když dává přednost proudící vodě s písečným až kamenitým 
dnem, kde se zdržuje při dně v úkrytech mezi kameny, lze se s ním setkat i v úsecích s 
bahnitým dnem. Je značně odolný zejména proti organickému znečištění a v takových vodách 
vytváří často velmi početné populace, kdy početnost dosahuje i 10-20 tisíc kusů/ha. Plůdek se 
živí zejména zooplanktonem, větší jedinci hlavně bentickými organismy, jako jsou např. larvy 
chrostíků, pakomárů, muchniček aj. Hrouzek je výrazně krátkověký, dožívá se pouze ojediněle 
7-8 let a roste velmi pomalu. V prvním roce života dorůstá délky 2,5-6 cm, ve druhém roce 5-9 
cm, ve třetím roce 7-11 cm, ve čtvrtém roce 9-13 cm a v pátém roce 10-15 cm. Pohlavně 
dospívá ve stáří 2-3 let. Tření probíhá v měsících květnu a červnu, samci mají v tomto období 
jemnou třecí vyrážku. Samice se vytírají ve 3-4 dávkách, s odstupem 7-10 dnů, při teplotě vody 
12-18°C. Od jedné samice kolísá celkový počet jiker v rozmezí 1000-3000 kusů. jikry jsou 
bezbarvé až našedlé, o průměru do1,5 mm. Jsou vytírány na písečný podklad nebo na proudem 
omyté kořínky rostlin. Vývoj oplozených jiker trvá podle teploty vody 6-10 dní.  

Význam: protože hrouzek dorůstá pouze malých velikostí, není konzumován. Uplatňuje se 
především jako potrava dravých druhů ryb.  

Lov: je vyhledávanou nástrahovou rybkou při lovu dravých ryb.  

                                                                                                    Lovu Zdar! Tomáš Pajer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Rozhodla jsem se náš časopis obohatím nějakou novou rubrikou. Rozhodla jsem se vám 
představit pár fotbalistů. Těch známých, ale i méně známých. Tentokrát to bude Didier 

Drogba. 

Didier Drogba, celým jménem Didier Yves Drogba Tébily se narodil 11.3.1978 ve městě 
Tebidjan v chudém africkém státě Pobřeží Slonoviny. 
Jako ve většině afrických státech, tak i v Pobřeží Slonoviny trpí lidé hladomorem. 
Způsob, jak dosáhnout zabezpečení rodiny, je buď odejít do Evropy nebo se dostat ve 
některém sportu, především ve fotbale na vrcholovou úroveň. Podobný příběh potkal i 
dnes velmi známého a oblíbeného Didiera Drogbu. Jeho rodiče odešli do Francie, když 
bylo malému Didierovi pouhých pět let k jeho strýci, který hrával ve Francii fotbal na 
vrcholové úrovni. S profesionálním fotbalem začal ve svých devatenácti letech v 
druholigovém Le Mans, kde nakonec strávil tři sezony.Svůj prvoligový debut zažil 
poněkud pozdě a to až v sezoně 2002-03 v dresu Guingampu, kde nastřílel za sezonu 17 
branek, čehož si nemohli nevšimnout manažeři velkých klubů a především Marseille. 
Tam Didier zamířil sice pouze na jednu sezonu, ale postupně se vypracoval ve velkého 
hráče. Za sezonu nastřílel celkem osmnáct branek, stal se hráčem roku a zahrál si 

finále poháru UEFA proti Valencii, které ale Olympique prohráli. Po téhle úspěšné sezóně se o něj začala zajímat Chelsea, která ho 
později koupila za rekordní sumu dvacetičtyř milionu liber. Didier Drogba ale začátek sezony nestihl, protože měl natažené břišní 
svaly. Ale i přesto v první sezoně zaznamenal 16 branek ve 40 zápasech a vyhrál s klubem Premier League a Carling cup, kde 
vstřelil ve finále rozhodující branku proti Liverpoolu. Podílel se také gólově na postupu do semifinále Ligy mistrů a to, když se 
dvěma brankami zničil německý Bayern Mnichov. 
Do sezony 2005-06 měl skvělý nástup. Nejprve smetl dvěma brankami v derby Arsenal, dále pokračoval Liverpool, kde měl podíl na 
všech gólech při výhře 4:1. Po zápase s Manchesterem, který Chelsea vyhrála, byl Drogba obviněn, že podváděl, když před druhým 
gólem hrál rukou. V průběhu sezony, dal Didier najevo, že by se rád vrátil zpět do Marseille a jako důvod uvedl, že je neustále 
napadán anglickým tiskem .Ale i přesto podepsal novou smlouvu na rok. V reprezentaci je považován za bezkonkurenčního lídra, 
který pomohl k vůbec prvnímu postupu Pobřeží Slonoviny na MS. Jenže los, který "Slonům" byl přidělen, už nevypadal tak 
optimisticky. Jejich soupeři byli Argentina, Nizozemsko, Srbsko a Černá hora. Ze skupiny "smrti" sice po skvělém výkonu 
nepostoupili, ale určitě neudělali Africe ostudu. Didier opět ukázal, že je hráč světových kvalit, který je schopen hrát i se slabšími 
spoluhráči, něž se kterými hraje v Chelsea. 
Didier Drogba je skvělý hráč, který je úžasně rychlý a hlavně gólově efektivní. Vždyť jenom v národním dresu má úchvatnou 
statistiku 34 zápasů a 24 vstřelených branek. Pro národní mužstvo je prostě nepostradatelný. V Pobřeží Slonoviny je uctíván, jako 
fotbalový bůh a vůbec v celé Africe je pouze jeden lepší hráč a to je KamerunskýEtoo. Jelikož Didier začínal s vrcholovým fotbalem 
mnohem později než je u takových hvězd obvyklé, dokázal se vypracovat během čtyř let na superhvězdu fotbalu a fanoušky 
oblíbeného hráče.  

☺☺☺☺Anča Navrátilová☺☺☺☺ 

 
 

  
 


