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Počasí letos Vánočnímu kluzišti!!! příliš nepřálo
Projekt Vánoční kluziště!!! si za 8 let svého působení na Masarykově náměstí našel spoustu
stálých příznivců i nových návštěvníků. Letošní 8. ročník byl díky počasí v některých dnech spíš bojem
než zábavou, ale ani tak jsme o své příznivce až do posledních dní nepřišli.
Bruslení zdarma provozovala společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
celých 44 dní včetně sobot, nedělí a svátků vždy od 10 do 20 hodin. Poslední listopadovou sobotu
proběhlo slavnostní zahájení a první lednovou neděli bruslili návštěvníci naposledy. Poprvé za 8 let
provozu Vánočního kluziště!!! jsme díky počasí museli jeden prosincový den kluziště zcela uzavřít.
Namísto ledové plochy jsme měli během noci rybník. Počasí se ale hned umoudřilo a do druhého dne
byla ledová plocha opět v provozu. Poprvé jsme letos museli přívaly sněhu z ledové plochy
odstraňovat pomocí sněhové frézy. Ani hodina na úpravu ledu nebyla pro personál dostačující, aby
sníh odklidila ručně a upravila led. Déšť, sníh i silný vítr jsme v centru města Ostravy zvládli a mohli
tak příznivcům bruslení zpříjemnit vánoční období.
Diskotéky na ledě, hokejová a krasobruslařská exhibice, Mikuláš, bruslení pro školy, soutěže
na ledě i mimo něj, fotosoutěž, velká vánoční soutěž, to vše si návštěvníci Vánočního kluziště!!! užili
v průběhu 8. ročníku projektu. Každoročně se na kluzišti sejde takřka 20 000 návštěvníků a letos
tomu nebylo jinak. Každý den bylo k dispozici zázemí s půjčovnou bruslí a tučňáků, stánky
s občerstvením, posezení uvnitř vytápěného stanu i venku před kluzištěm, sociální zařízení a šatna.
Bruslení bylo díky Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz a významným partnerům, jako každým rokem, zdarma. 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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