
 

 

Datum: 6. 1. 2015 
Společnost: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
Kontaktní osoba: Hana Ryšánková, tisková mluvčí, 736 755 073, hrysankova@sareza.cz 
 
Tisková zpráva  
 
Vánoční kluziště!!! –  5. ročník byl rekordní 
 
Projekt Vánoční kluziště!!!, který už pátý rok provozovala společnost SAREZA na Masarykově náměstí 
v Ostravě, skončil. Označit jej můžeme jedním slovem – „rekordní“.  
 
Již pátý rok si mohli návštěvníci Ostravy užít krásnou atmosféru Masarykova náměstí v Ostravě 
v předvánočním čase, ke které přispělo i ledové kluziště o velikosti 30x15 m s vánoční výzdobou, 
zábavným programem a několika překvapeními.  
 
„5. ročník Vánočního kluziště!!! jsme provozovali od soboty 29. 11. 2014 do neděle 4. 1. 2015, 
celkem tedy 37 dnů včetně sobot, nedělí a svátků. Návštěvnost byla ve všední dny, ale i o víkendech a 
svátcích doslova nadprůměrná oproti předchozím ročníkům. Určitě k tomu přispělo teplejší počasí, 
ale i ve dnech, kdy nebylo příliš příznivé, se návštěvnost nesnížila. Můžeme proto bez ostychu říct, že 
jsme se do srdcí návštěvníků zapsali jako neodmyslitelná vánoční tradice, která na Masarykově 
náměstí nesmí chybět. Pokud chceme návštěvnost vyjádřit v číslech, pohybujeme se na hranici 
20 000 lidí, kdy denní návštěvnost byla takřka 550 osob. Oblíbenost si získalo Vánoční kluziště!!! 
nejen u návštěvníků všech věkových kategorií, ale zájem škol o dopolední bruslení pro své žáky 
využily takovým způsobem, že se najednou sešly na ledové ploše i čtyři až pět tříd z různých koutů 
Ostravy a okolí. Velkým přispěním k rekordní návštěvnosti byl v 5. ročníku Vánočního kluziště!!! bez 
pochyby program, který přichystal bruslařům i kolemjdoucím spoustu zážitků i překvapení. Nechyběly 
tradiční diskotéky na ledě, exhibiční hokejová utkání, exhibice v krasobruslení a Mikuláš s čerty a 
anděly. U ledové plochy jsme měli v letošním ročníku umístěnou obrazovku o rozměru 5 x 3 m, na 
které se objevovaly nejen reklamy partnerů, ale také videa z akcí, které společnost SAREZA v roce 
2014 pro veřejnost organizovala, a největším lákadlem byly záběry z kamer, díky kterým se bruslaři 
na obrazovce viděli a do kamer i rádi mávali. K tradiční „Fotosoutěži“ a „Vánoční soutěži“ přibyla v 5. 
ročníku soutěž o pobyt ve vířivce i se šampaňským a jahodami. Výherci si tak 3 dny po sobě užívali 
tuto „delikatesu“ přímo vedle ledové plochy, což zaujalo nejen bruslaře, ale i kolemjdoucí. Vánoční 
kluziště!!! bylo v provozu denně od 10 do 20 hodin a bruslení bylo díky Statutárnímu městu Ostrava, 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a významným partnerům, jako každý rok, zdarma. 
Zpoplatněno bylo pouze půjčovné bruslí a pomůcek pro děti SAREZA tučňáků, broušení bruslí a šatna. 
V areálu kluziště bylo také zázemí s občerstvením a sociální zařízení. Našim bruslařům jsme se snažili 
zajistit co nejpříjemnější podmínky k bruslení. Během dne jsme pravidelně upravovali ledovou plochu 
rolbou a odklízeli nahromaděný sníh. Věříme, že společnost SAREZA opět přispěla k vytvoření 
příjemného svátečního prostředí v centrum Ostravy a že se budeme moci v závěru letošního roku 
těšit na 6. ročník atraktivní vánoční tradice v Ostravě “, uvedla Hana Ryšánková, mluvčí společnosti 
SAREZA.  
 
Všechny informace o projektu Vánoční kluziště!!! můžete vidět na webu: www.vanocnikluziste.cz. 
 
 
 
Hana Ryšánková 
tisková mluvčí 

http://www.vanocnikluziste.cz/

