
Jaro je ve vzduchu a vše se vrací do normálu 

Uplynuly tři týdny od mé poslední pošty. Všechen humbuk z přestupového okna utichl, a 

hráči, kterých se to týkalo, debutovaly ve svých nových klubech. Když se podívám na 

odehrané zápasy tohoto víkendu, tak to vypadá, že Liverpoolský trenér Kenny Dalgleish 

vydělal na přestupech nejvíce. Oživení jeho týmu bylo vystupňováno o jednu rychlost v 

neděli, když porazili svého největšího rivala Manchester United 3-1. Viděl jsem Luise Suareza 

jak hraje proti Galatassery před jeho příchodem a je to typ hráče, kterého fandové z 

Liverpoolu budou zbožňovat. Nebude trvat dlouho a velká čtyřka z Premier Ligy nabere své 

obvyklé uskupení.  

Zpátky z Premier Ligy blíže domů a podívejme se na náš klub v Portman Road. S našim novým 

šéfem , Paulem Jewellem, jsem hovořil již několikrát, a vždy se snažil zahrát naše poslední 

úspěchy do autu. Protože však u klubu pracuji již déle než 14 let a viděl jsem mnohé obtíže, 

tak mohu říci, že tentokrát jsme zaručeně na cestě nahoru.  

Tým, který začal na začátku sezóny, a tým, který zde hraje dnes, je úplně něco jiného, jsou 

zde však ti samí hráči plus Jimmy Bullard. Každý, kdo viděl kluky v sobotu večer v televizi Sky, 

jak hrají v Cardiffu, tak by jim za hru zatleskal. V brankáři Martinu Fulopovi jsme měli velkou 

inspiraci pro zadní řady, zatímco tahounem vepředu byl Jimmy Bullard. Jeho dvě trefy byly 

zrovna tak dobré, jak v té nejvyšší soutěži. Lidé okolo fotbalu hovoří o tom, že sebevědomí 

znamená pro hráče všechno, a všem, kteří sledovali hru, je jasné, že Paul Jewell dokázal 

pozvednout sebevědomí a sebedůvěru našich hráčů.  

Není to však pouze na hřišti co se začaly věci zlepšovat. I vše ostatní okolo klubu dokázal Paul 

Jewell změnit a předvedl své přednosti v managementu lidí. Dokonce naše návštěvnost 

stoupla nad 23,000 při posledním zápase s Portsmouth. Hodně zdaru jemu i jeho týmu, a ať 

se mu daří i v budoucnu.  

Zpět k naší práci. Teplé počasí na jiho-východě Anglie pokračuje. Náš jarní program 

provzdušňování je ve fázi hloubkové aerifikace a pokračuje dobře. Používám náš 

Groundbreaker a Wiedemann v kombinaci tak, že jeden stroj prořezává horizontálně a druhý 

pracuje vertikálně. Oba stroje jsou nastaveny tak, aby řezy/vpichy byly blízko u sebe a do 

maximální hloubky, což znamená, že pojezdy traktorů jsou v nízkých rychlostech. Díky bohu 

za dobrá radia a CD přehrávače v kabinách, jinak bychom se snad zbláznili.  

Náš jarní dosev bude následovat okamžitě jako další operace, a pokud vše půjde dobře asi za 

10-14 dnů. Směs jílků vytrvalých bude obsahovat pět odrůd a osivo by mělo dorazit v 

nejbližších dnech. Plány na přípravu renovace stadionu na Portman Road jsou téměř hotové. 

Náklady a specifikace jsou na stole generálního manažera a doufám, že již tento týden 

dostanu konečný souhlas.  

Mé dlouhodobé plány na hlavní plochu stadionu se týkají celkové rekonstrukce, avšak pokud 

zůstáváme v Championship lize, tak náklady 800,000 liber pro tento úkol jsou nedosažitelné. 



Takže pro nejbližší dobu se musím spokojit částečnou obnovou horní vrstvy 150mm. Po 

celou dobu jarního renovačního programu se musíme současně připravovat i na poslední 

zápasy. Uprostřed týdne k nám přijíždí Reading, což bude dobrý zápas, protože se daří obou 

týmům. Zápasy naší akademie se valí jeden za druhým. Minulý týden to bylo zápasů a dalších 

několik přijde tento týden. Doufejme, že jarní počasí bude ještě chvíli pokračovat.  


