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Tisková zpráva  
 
Ze zimního stadionu je RT TORAX ARENA 
 

Chodili jste bruslit, hrát badminton, sledovat hokej nebo na koncerty na Zimní stadion Ostrava-
Poruba? Od 1. listopadu 2015 si to vše dopřejete nově na RT TORAX ARENĚ. 

 
Společnost SAREZA byla založena v roce 1997 a jedním ze tří areálů, které symbolizují logo 

společnosti, byl také Zimní stadion Ostrava-Poruba. Od 1. listopadu 2015 ponese hala č. 1 nový název 
RT TORAX ARENA. Společnost SAREZA získala jako partnera jednu z dlouhodobě stabilních 
společností v moravskoslezském regionu RT TORAX spol. s r.o., která se zabývá prodejem a servisem 
nových i použitých automobilů, prodejem originálního příslušenství, náhradních dílů atd. 

 
Přejmenování haly č. 1 zimního stadionu na RT TORAX ARENA se přímo nabízí i díky hokejovému 

klubu, který má na zimním stadionu dlouhé roky své zázemí. V roce 2001 se v názvu tohoto klubu 
dokonce objevuje slovo „SAREZA“. Po dalších změnách názvu se v roce 2010 hokejový klub 
přejmenoval na HC RT TORAX Poruba a tak je tomu dodnes. 

 
Jednatelé obou společností spolupráci hodnotí takto: 
„Považuji za úspěch marketingové spojení se stabilní ostravskou společností a věřím, že tato 

spolupráce bude pro obě strany přínosná jak v rámci sportovních, tak obchodních aktivit.“ Jednatel 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ing. Jaroslav Kovář. 

„Naše společnost podporuje ostravský hokej dlouhodobě, proto je tento krok z našeho pohledu 
logickým vyústěním spolupráce se společností SAREZA. Jsme rádi, že můžeme propojit naši značku 
s jednou z nejvyužívanějších sportovních arén v našem městě.“ Jednatel společnosti RT TORAX spol. 
s r.o. Tomáš Häring. 

 
V souvislosti s přejmenováním haly č. 1 zimního stadionu na RT TORAX ARENU připravujeme pro 

veřejnost celodenní program, který bude probíhat 14. 11. 2015 od 10 hodin na obou halách. Logo RT 
TORAX ARENA bude dominantou haly č. 1, na které si návštěvníci užijí diskotéky na ledě, hokejové 
soutěže, ale i stolní hry a další. Na hale č. 2 si kromě bruslení návštěvníci vyzkouší RC modely 
terénních vozů a to přímo na ledě. Celý program je na obou halách zdarma až do 15 hodin. Milovníci 
hokeje si v průběhu programu mohou zakoupit lístky na večerní hokejové utkání hvězdného týmu HC 
Olymp v čele s Martinem Dejdarem, Dominikem Haškem, Jakubem Prachařem a dalšími vs. tým HC 
MK Klemens. Zahajovací buly vhodí v 16 hodin zástupce společnosti RT TORAX spol. s r.o. na 
středovém kruhu ledové plochy s logem RT TORAX ARENA. 

 
Dominanta haly č. 1 v podobě názvu RT TORAX ARENA bude k vidění v nejbližších dnech. Hala č. 2 

si na svůj název počká do září roku 2016.  
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