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„Polski Weekend” v Jasnej bol mimoriadne úspešný 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (28. január 2013) – Výborné priateľské vzťahy s poľskými 
susedmi vyústili do spolupráce pri organizovaní prvého ročníka festivalu pre rodiny s 
deťmi pod názvom „Polski Weekend”. V stredisku Jasná Nízke Tatry sa od 25. - 27. 
januára nehovorilo inak ako v rodnej reči Poliakov. Najväčšie slovenské lyžiarske 
stredisko hostilo počas troch dni aj známe poľské speváčky Mariku a Ewu Farna.  

Úvodný piatkový večer poľského víkendu odštartoval koncertom speváčky Marty 
Kosakowskej známej ako Marika v aprés-ski bare Happy End na Bielej Púti. Energická 
poľská vokalistka priniesla na parket prvky reggae, dancehall, soul a funku. Vyše 400 
roztancovaných poľských a slovenských hostí si užívalo skvelú atmosféru až do skorých 
ranných hodín. V sobotu čakalo na poľských návštevníkov množstvo atrakcií. Deťom sa na 
svahoch v Maxilande venovali profesionálni inštruktori s animačným programom, 
usporiadatelia nezabudli ani na rodiny, ktoré súťažili v najrýchlejšom rodinnom slalome. 
Prepojenie oboch lyžiarskych strán lanovkami Funitel na Severe Chopku a 15-miestnou 
lanovkou z Kosodreviny na Chopok Juh si užívali počas víkendu všetci lyžiari a 
snowboardisti. Podmienky na lyžovanie boli ideálne a vyšlo aj počasie. Malí aj veľkí umelci 
sa zapojili do podujatia "śniegomistrzów", stavanie snehových sôch, ktoré prišli podporiť 
svojou účasťou aj také poľské herecké hviezdy ako Maciej Musiał (seriál Rodzinka.pl), či 
Joanna Jabłczyńska (televízny program Boutique ITV). Horúčka sobotňajšej noci pokračovala 
aj druhým koncertom speváčky a porotkyne českej SuperStar Ewy Farna. Nadšenie z 
koncertovania na Liptove okomentovala slovami na sociálnej sieti s odkazom pre fanúšikov: 
„Koncert bol na charizmatickom mieste. Dali ste mi veľa sily!”  

 



Účastníci poľského víkendu sa v nedeľu z Jasnej presunuli do tropického sveta akvaparku 
Tatralandia do Tropical Paradise, kde si od skorého rána vychutnávali prímorskú klímu 
plusových 30 stupňov pod živými palmami a kokosovníkmi. Karibik v zasnežených Tatrách 
bol najlepším zakončením poľského víkendu. Rodiny s deťmi si tak po lyžiarskom víkende 
pod Chopkom oddýchli a zrelaxovali aj v bazénoch s morskou, čírou, termálnou vodou alebo 
navštívili saunový svet, či šnorchlovací bazén so živými rybkami.       

 

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo prostredníctvom 
dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a 
hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje 
strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské 
Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské 
stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem 
vodnej zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village 
Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa preinvestovalo do 
uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012 obchodované na troch 
európskych burzách- v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 

 


