
Vzdělávání pro všechny 

Z doby působení u fotbalového klubu Ipswich Town FC jsem byl požádán, abych pro UEFA 

prezentoval na jejich Workshopu v Nyonu, Švýcarsko (sídlo UEFA) přednášku na téma 

management přírodního trávníku. Workshop (pracovní seminář) je součástí programu KISS ( 

Knowledge Information Sharing Scenario). Příliš často je UEFA kritizována za celou řadu věcí, 

avšak úsilí a peníze, které se investují do podpory groundsmanů po celé Evropě, musí být 

oceněno. Musím se přiznat, že po mnoho roků jsem hovořil stejně kriticky jako ostatní 

trávníkáři, protože podpora pro přírodní trávníky byla nedostatečná v porovnání s 

obrovskými penězi, které byly dostupné pro syntetiku. Takže mám radost z toho, že přírodní 

trávníky jsou zařazeny do stejného workshopu jako syntetické.  

Na poslední workshop do Nyonu byli pozváni 2 delegáti z každé z 53 fotbalových asociací, a 

měli se zde seznámit s nejnovějšími technologiemi management fotbalových trávníků. Své 

zástupce do Švýcarska, na tento intenzivní vzdělávací seminář, vyslalo 43 fotbalových 

asociací. Z tohoto workshopu jsem měl velice dobrý pocit, protože UEFA pozvala k 

předvádění svých technologií přední firmy v průmyslu. Pozorovat stroje při práci je ta 

nejlepší cesta jak něco doporučit a naučit. Musím srdečně poděkovat firmám Campey 

Turfcare, Harrods, Ransomes Jacobsen a Bernhard za jejich výtečné ukázky.  

Náš renovační program se realizuje výtečně. Hřiště na hlavním stadion, bylo pokryto mladým 

travním porostem už po 12 dnech od výsevu. V tréninkovém areále byly dokončeny renovace 

3 hřišť a další 2 budou dokončeny o státním svátku. Mnozí fandové si mohou myslet, že pro 

nás nastalo období klidu, ale opak je pravdou, je to pro nás nejrušnější období v již tak 

rušném roce. Renovační program, který započal v březnu, bude dokončen podle plánu 

koncem června.  

V sobotu večer jsem měl to štěstí, že jsem byl jedním z diváků ve Wembley, kteří se přišli 

podívat na možná jeden z nejlepších týmů na světě, který zvedal pohár Ligy mistrů UEFA již 

po čtvrté. Stále si myslím, že Evropský pohár je dnes lepší než za mých mladých let. Říkejte 

tomu jak chcete, být součástí sobotního večera bylo úžasné. Nevidíte tak často, kdy je 

Manchester United rozebrán za jeden večer. Myslel jsem si, že byly okamžiky, kdy Lionel 

Messi měl v kopačkách magnet, protože kdykoliv měl míč, tak se u nich držel.  

Poté co byl pohár předán a oslava fandů Barcelony, v místě kde jsem seděl, byla v plném 

proudu, tak jsem viděl něco, co jsem ještě nepoznal, a doufám, že se to nestane normou. 

Hráči Barcelony začali odřezávat brankovou síť od brány, což značně rozčílilo Wembley 

groundsmany. Horší zážitek následoval. Hráči Barcy tancovali ve středu hřiště a groundsmani 

se pomstili tím, že pustili postřikovače. Hráčům to zřejmě vůbec nevadilo a všichni se 

úmyslně a důkladně promočili.  


