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Jako  každý  rok  se  v  létě  připra-
vujeme  na  zahájení  zimní  sezóny 
na ledě. V tomto roce je to složitější 
v tom, že chceme zahájení o jeden 
měsíc  uspíšit.  Jak  jsme  již  infor-
movali  v  minulém  roce,  proběhla 
rekonstrukce  strojovny,  což  nám 
dovoluje,  prodloužit  dobu  vyu-
žití  ledové  plochy.  Dle  podmínek 
stanovených  dodavatelem  rekon-
strukce je možno provozovat zimní 
stadion 8 měsíců v roce, což je pro 
místní  sportovní  subjekty  vítaná 
změna.  V  posledních  letech  jsme 
využívali  ledovou plochu od 15. 9. 
(pokud  nenastaly  technologické 
problémy),  letos  bychom  rádi  za-
hájili přípravu ledu již v posledním 
týdnu července a věříme, že k 9. 8. 
bude vše připraveno k provozu. 
Jak probíhá příprava ledové plochy?
Vlastní příprava ledu trvá asi 10 dní 
a  patří  k  ní  perfektní  vyčištění  zá-
kladní  betonové  plochy,  důkladná 
zkouška  všech  technologických 
prvků  strojovny,  naplnění  celého 
chladícího  okruhu  čpavkem  a  po-

Provoz zimního stadionu v letním období 

7.–8. 8. 9.30–16 h | Letní muzeum 
Výtvarné tvůrčí dílny – drátkování. Pronikněte do tajů starého lidového řemesla, které 
zažívá v dnešní době renesanci. Pod laskavým dohledem a s pomocí zkušené drátenice si 
budete moci odnést vlastnoruční dekoraci
7. 8. 13–17 h | Prázdniny v muzeu 
Tvůrčí dílny. Spolupráce se Střediskem volného času AMOS – Prázdniny 2021
11. 8. 13–17 h | Genealogická poradna 
14. 8. 13–17 h | Prázdniny v muzeu 
Tvůrčí dílny. Spolupráce se Střediskem volného času AMOS – Prázdniny 2021
14. 8. 9–11 h | Dožínky
Letní a dožínkové slavnosti – povídání etnografky Lucie Kaminské doplněné o výtvarnou 
dílnu (vybarvování devatera kvítí, vyrábění růží pro jízdu králů, sbírání klasů do vlastno-
ruční koláže se džbánem)

stupné spouštění celého chladícího 
systému.  Po  této  přípravě  začíná 
vlastní  namražování,  nejdříve  se 
namrazuje betonová plocha na tep-
lotu asi -5° C a poté se v malých dáv-
kách nanáší vodní sprcha. Nanášení 
vody  musí  být  pomalé  v  tenkých 
vrstvách  tak,  aby  led  nepopraskal 
a  správně  přilnul  k  betonu.  Tento 
postup se opakuje, až dosáhne vrs-
tva ledu asi 4 cm. Vzhledem k tomu, 
že  betonová  plocha  je  již  natřena 
na bílo se zakreslenými čarami, není 
nutno toto dokreslovat během mra-
žení, což nám umožňuje, zkrátit čas 

doby  přípravy  ledu.  Celková  doba 
tvorby ledu je závislá nejen na spo-
lehlivosti  technologie,  ale  rovněž 
na  počasí  (resp.  okolní  teplotě) 
v době namražování. 
Pro SÚZ  je posun termínu o 1 mě-
síc velkým zásahem do organizace 
práce.  Všichni  strojníci  i  správci 
zimního stadionu jsou v letním ob-
dobí  pracovně  vytíženi  na  letním 
koupališti  a  někteří  čerpají  letní 
dovolenou,  a  tak  jsme  přistoupili 
k  tomu,  že  jsme  připravili  a  orga-
nizačně  přesunuli  pracovníky  z  ji-
ných  středisek  (údržba,  sportovní 
hala, areál Frýdecká) jako doplnění 
strojníků a správců. 
Pro  všechny  pracovníky  SÚZ  je  to 
zkouška,  zda  jsme  i  v  budoucnu 
schopni zajišťovat plně funkční spor-
tovní zázemí pro naše sportovce. 
Bližší  informace o  zahájení provozu 
zimního stadionu a aktuální obsaze-
nosti ledové plochy můžete sledovat 
na našich stránkách www.suzct.cz

Ing. Edvard Huczala, 
ředitel SÚZ Český Těšín

Akce na letním 
koupališti
14. 8. v 9:00 hod. Turnaj smíše-
ných dvojic v plážovém volejba-
le 
Na  letním  koupališti  se  odehraje 
druhý ročník amatérského turnaje 
smíšených dvojic. Dle počtu přihlá-
šených  dvojic  bude  stanoven  sys-
tém  hry.  Počet  startujících  týmů 
je omezen, tak neváhej a přihlas se 
do turnaje! 
28. 8. ve 13:00 hod. Sportovní 
den 
V  rámci  sportovního  dne  na  zá-
věr  letošní  koupací  sezóny  se děti 
mohou těšit na  již  tradiční závody 
v plavání, na  skluzavkách či  tobo-
gánu,  vodní  pólo,  fotbálek  i  další 
sportovní  aktivity  a  hry.  Za  výhru 
v soutěžích děti obdrží drobné od-
měny. 
V  případě  nepříznivého  počasí  se 
mohou termíny akcí změnit. Více in-
formací naleznete na www.suzct.cz.

Ing. Alena Nogolová,  
SÚZ Český Těšín

4. 8. Zažij pravěk | 13–17 h 
Tvůrčí dílny. Spolupráce se Střediskem volného času AMOS – Prázdniny 2021

15. 8.  Středověký turnaj v lukostřelbě  
Máte přesnou mušku a sílu v pažích? Přijďte si je k nám ověřit na středověký 
turnaj v lukostřelbě!

28. 8.  Dětský ateliér  
Zastavte se u nás a nakreslete si svůj vlastní obrázek hradiště.  
Nejlepší výtvory budou odměněny drobnými dárky


