
Předčasný začátek léta a pomoc při rozšiřování znalostí 

Je tomu již déle než jeden měsíc, co jsem naposledy obnovil svůj blog. Všechny měsíce na 

Portman Road jsou celkem rušné, avšak ten poslední znamenal mnohem více práce než ty 

předchozí. Velikonoční volno navýšilo aktivitu akademie, zatímco první mužstvo se dostalo 

velice blízko k play off. Přidejte k tomu nejsušší březen za 50 let, začátek jara a zahájení 

renovačního programu, a nezůstane vám vůbec žádný čas. V rámci programu KISS (Plán 

sdílení znalostí a informací) iniciovaného UEFA, jsem pomáhal s jeho prezentací na Maltě. 

Zpráva z počátku měsíce, že peníze za TV vysílání pro fotbalové kluby, hrající soutěže 

Championship a Fotbalovou Ligu 1+2, budou sníženy, znamená další ránu. 26% z TV příjmů 

bude chybět, což v praxi znamená okolo 750,000 liber méně. Tyto úspory více podpoří situaci 

klubů, které padají z Premier Ligy, jelikož jejich „zlatý padák“ činí 48 miliónů na čtyři roky. 

Snížení vytvoří větší tlak na rozpočty klubů v jejich přípravě na nadcházející etapu přestupů. 

Klubová centra, jako je to naše, o to více pocítí navýšení stresu na již tak napnutý rozpočet 

pro údržbu kvalitních povrchů.  

Suché počasí pro nás znamená spotřebu tak velké množství vody k závlaze, jako uprostřed 

léta. Srážky za březen – celkově 2.5mm – vycházejí na nejsušší březen za 50 let. Zásoby 

podzemní vody se snížily natolik, že může dojít k předčasným omezením. Jarní teploty na jihu 

Anglie se pravidelně pohybují okolo 20°C, to nám také zajistilo vysokou klíčivost jarního 

programu dosevu hřišť, a jak se blížíme ke konci sezóny, tak hřiště vypadají mnohem lépe 

než kdykoliv před tím. Hlaví část renovace, plánována na květen a červen, by tedy měla 

dopadnout dobře.  

V průběhu měsíce jsem měl to privilegium, a vycestoval na Maltu, kde jsem se zúčastnil 

prezentace v rámci programu KISS, který pořádá UEFA. Cílem programu je vylepšit hrací 

plochy v Evropě. Workshop trval dva dny a byly zde předváděcí akce jak na přírodním, tak i 

na syntetickém trávníku.  

Na závěr, protože jsme se dostali pouze 6 bodů za klub, který už bude hrát play off, tak před 

námi bylo místní derby proti Norwich City. Na neštěstí pro nás jsme utrpěli nejvyšší porážku s 

našim rivalem od 2.Světové války. Porážka 5-1 se těžko přijímala po naší předchozí porážce 

venku 4-1 proti Carrow Road, začátkem sezóny. Prohra s místním rivalem se vždy těžko 

přijímá, ale musíte ji přijmout, pokud hrajete s lepším týmem. Norwich City hraje jako tým, 

což je činí silným po celé ploše hřiště. Navzdory porážce jsme měli největší návštěvu roku, 

těsně pod 30,000 diváků, kteří vytvořili při výkopu fantastickou atmosféru. Bohužel, byla to 

pouze žlutá část tribun, která vydržela dělat rámus až do konce zápasu.  


