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Vánoční kluziště!!! – stavba 5. ročníku začala 
 
 Na Masarykově náměstí už se staví! V úterý 18. 11. 2014 se naplno rozběhla stavba 
úspěšného projektu Vánoční kluziště!!!, které budeme letos provozovat již 5. rokem.  
 Slavnostní zahájení, které proběhne tradičně jízdou historickou tramvají Barborka s tučňákem 
Rudolfem – maskotem společnosti SAREZA, je naplánováno na 29. 11. 2014. Provoz Vánočního 
kluziště!!! bude do 4. 1. 2015, celkem tedy 37 dnů včetně sobot, nedělí a svátků vždy v čase 10:00 – 
20:00 hodin. Návštěvnost 4. ročníku se vyšplhala na 17 000 lidí a každým rokem se toto číslo zvyšuje, 
což dokazuje velkou oblíbenost této nádherné atrakce. Díky Statutárnímu městu Ostrava, městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a významným sponzorům, bude i letos, jako každý rok, bruslení 
zdarma. Zpoplatněna je pouze půjčovna a brusírna bruslí, SAREZA tučňáci (pomůcky pro děti) a šatna. 
V areálu kluziště bude také k dispozici zázemí s občerstvením a sociální zařízení.  
 Kluziště využívají všechny věkové skupiny a dáváme možnost také školám a organizacím 
zpříjemnit dětem předvánoční období i v rámci školní docházky. Našim bruslařům se snažíme zajistit 
co nejpříjemnější podmínky k bruslení. Během dne pravidelně upravujeme ledovou plochu rolbou a 
odklízíme nahromaděný sníh. V letošním 5. ročníku Vánočního kluziště!!! připravujeme program a 
soutěže, které si návštěvníci oblíbili. Chystáme také novinky – např. obrazovku o rozměrech 3 x 5 m, 
která bude přímo u Vánočního kluziště!!! a některá překvapení odhalíme postupně. V programu 
nebudou chybět diskotéky na ledě, hokejové a krasobruslařské exhibice, soutěže s mediálními 
partnery a náš maskot, tučňák Rudolf, bude na všechno bedlivě dohlížet.  
 Všechny informace o projektu, programu, soutěžích a samotném dění na Vánočním kluzišti!!! 
můžete sledovat na webu: www.vanocnikluziste.cz a také na facebooku SAREZAostrava. 
 Pevně věříme, že společnost SAREZA opět přispěje k vytvoření příjemného svátečního 
prostředí v centru Ostravy.  
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