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Tisková zpráva  
 
Vánoční kluziště!!! – 6. ročník je úspěšně za námi 
 
Každý rok roste návštěvnost velmi oblíbené atrakce Vánoční kluziště!!!, kterou provozovala 
společnost SAREZA na Masarykově náměstí pošesté. Vánoční atmosféra, program a neodmyslitelný 
maskot tučňák Rudolf – to vše bylo k vidění na ledovém kluzišti o velikosti 30 x 15 m. 
 
Provoz 6. ročníku Vánočního kluziště!!! byl zahájen tradiční jízdou maskota tučňáka Rudolfa z Poruby 
do centra Ostravy historickou tramvají Barborka v sobotu 28. 11. 2015 a naposledy se dveře ledové 
plochy zavřely v neděli 3. 1. 2016. Provoz trval celkem 37 dnů včetně sobot, nedělí a svátků. Za tuto 
dobu se půjčilo 3 351 párů bruslí a 610 tučňáků (pomůcka pro děti, které se učí bruslit). Vánoční 
kluziště!!! bylo otevřeno každý den od 10 do 20 hodin se třemi přestávkami na úpravu ledu. Jen 24. a 
31. prosince se bruslilo pouze do 12 hodin. Počet návštěvníků v letošním 6. ročníku opět vzrostl. 
Přispěli k tomu žáci škol z Ostravy i okolí, kteří ve všední dny zaplnili ledovou plochu hlavně 
v dopoledních blocích. Do noty hrálo i velmi teplé počasí, které způsobilo, že milovníci zimních sportů 
neměli možnost vyrazit na hory. Bruslení pod širým nebem se tak stalo velmi vyhledávanou zábavou 
ve svátečním období. V loňském ročníku jsme se blížili hranici návštěvnosti 20 000 lidí – letos jsme ji 
pokořili. I z novinových článků je zřejmé, že si cestu na Masarykovo náměstí hledá stále více lidí a 
Vánoční kluziště!!! se tak stává neodmyslitelnou součástí programu stálých i nových příznivců 
bruslení. K vidění jsou na ledové ploše všechny věkové kategorie a letos nám dělali radost především 
rodiče s dětmi, kteří si našli skvělou příležitost, jak spolu aktivně trávit volný čas. 
Program byl na Vánočním kluzišti!!! opět pestrý – tradiční diskotéky na ledě, exhibiční hokejové 
utkání HC VÍTKOVICE STEEL, exhibice v krasobruslení klubu LR Cosmetics a Mikuláš s čerty a anděly. U 
ledové plochy jsme měli i letos umístěnou obrazovku o rozměru 5 x 3 m, na které se objevovaly nejen 
reklamy partnerů, ale také záběry z kamer, díky kterým se bruslaři na obrazovce viděli a do kamer i 
rádi mávali. Nechyběla tradiční Fotosoutěž a Vánoční soutěž. 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 zázemí s občerstvením a sociální zařízení. Věříme, že se společnosti 
SAREZA podařilo opět přispět k vytvoření příjemného svátečního prostředí v centrum Ostravy.  
Všechny informace o Vánočním kluzišti!!! můžete vidět na webu: www.sareza.cz/vanocni-kluziste. 
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