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Uprostřed léta s velmi tropickým počasím proběhl další základní kurz
údržby fotbalových hřišť, tentokrát v Třeboni poblíž malebného rybníka
Svět. Byl určen především pro kluby z Jihočeského kraje, opět byl pořádán
ve spolupráci s krajským fotbalovým svazem a spolupořadatelem byly také
Technické služby Třeboň, s.r.o., které se starají o fotbalová hřiště v Třeboni.
Předseda IOG ČR Michal Koťan v úvodu kurzu představil naší organizaci 
a její činnost na podporu práce groundsmenů u nás. 

Dopolední program obsahoval přednášky o travních druzích, výživě a
hnojení trávníků, strojním ošetřování a regeneračních zásazích, houbových
chorobách a boji se škůdci a plevely. V diskuzi se probíraly časté problémy
správců s nedostatečným strojním vybavením, omezeným rozpočtem klubů
a s aktuálně panujícím suchem. Prostor dostal také zástupce partnerské
firmy Český trávník s.r.o. z Českých Budějovic k představení činnosti firmy. 

Odpolední program byl workshop
na fotbalovém hřišti v Třeboni, kde
partnerská firma ITTEC, s.r.o. Praha
předvedla vřetenovou sekačku TriKing,
velmi oblíbenou pro precizní sečení, 
s výkladem Ing. Rudolfa Šindeláře
Ph.D. a Ing. Františka Hejlka. 

Na řadu “přijel” i známý aerifikátor
Verti-Drain pro hloubkové rozvolnění
profilu hřiště. Vedle na ploše s umělým
trávníkem pak byl v akci stroj na čistění
umělek Verti-Top 1500 a všem ukázal,
proč je důležitá pravidelná důkladná
údržba umělých povrchů.

Třeboňský kapr na zeleno

Na úvod kurzu přivítal účastníky Vladimír Janíček z Technických služeb Třeboň, s.r.o.. Svou přednášku o chorobách tráv-
níků a boji se škůdci a plevely zvládl Karel Fučík i s vykloubeným ramenem. Teorii o výživě rostlin vysvětlila Ing. Lea Duží
a přidala i rady pro správné hnojení. Ošetřováním a regeneracím hřišť se věnoval Michal Koťan. Zástupce společnosti
Český trávník s.r.o. Václav Houška měl prezentaci o činnosti firmy v oblasti přírodních i umělých trávníků. 

V sobotu 2. srpna 2015 se uskutečnil
základní kurz údržby fotbalových
hřišť pořádaný IOG ČR 
ve spolupráci s FAČR.
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