Tatry mountain resorts, a.s

V Grandhoteli Praha vydražia pre charitu tenisovú raketu Daniely Hantuchovej
TATRANSKÁ LOMNICA (21. jún 2017) – 15. ročník významného tenisového podujatia
v rámci série ATP pod názvom Poprad–Tatry Challenger 2017 spoločensky vyvrcholí už
v predvečer finálového dňa - v piatok 23. júna 2017 slávnostným galavečerom
v Grandhoteli Praha**** v Tatranskej Lomnici. Pozvaní hostia budú pre charitatívne
účely dražiť tenisovú raketu Daniely Hantuchovej. Výťažok z dražby pôjde už tretí rok
za sebou do tatranského a podtatranského regiónu.
Hlavná časť najväčšieho tenisového podujatia na Slovensku s názvom Poprad-Tatry
Challenger 2017 odštartovala na popradskej antuke v pondelok 19. júna s dotáciou 64 tis. eur
+ hospitality, finále je na programe v sobotu 24. júna. „Daniela Hantuchová si príde pozrieť
semifinále a finále turnaja, navyše venovala do dražby pre hráčov a partnerov svoju
podpísanú raketu, ktorá sa bude dražiť za jej osobnej účasti v Grandhoteli Praha v Tatranskej
Lomnici už tento piatok 23. júna. Verím, že práve charitatívny rozmer najväčšej tenisovej
akcie pomôže tam, kde to najviac potrebujú. Najväčšia čiastka peňazí z piatkovej aukcie pôjde
tento rok do rodiny horského nosiča, ktorý prišiel o život pri zachraňovaní skialpinistu pod
Zbojníckou chatou, ďalšia časť na podporu mladých popradských tenisových talentov
a občianskemu združeniu zameranému na športové aktivity detí v Tatrách. Po finančnej
podpore popradskej nemocnice v roku 2015, dvoch tenisových oddielov, hendikepovaného
dieťaťa a muža odkázaného na invalidný vozík v roku 2016, je to už po tretí krát, čo výnos
z dražby pomôže ľuďom v tatranskom a podtatranskom regióne,“ uviedol riaditeľ Poprad–
Tatry Challenger 2017 Branislav Stankovič.
Známe tenisové tváre už v minulosti podporili Prvú tatranskú vianočnú zbierku darčekov pre
deti z detských domovov, ktorú v decembri minulého roka organizoval Grandhotel Praha
v Tatranskej Lomnici. Samotný tenis sa s Tatrami spája už vyše sto rokov a tenisti sú
s tatranskými kopcami spätí aj pri svojich rekondičných, rekreačných a tréningových
pobytoch so svojimi zverencami. „Lokalita Tatier, jej prírodné bohatstvo ako aj turistický
ruch priťahuje na aktívne trávenie voľného času a relax širokú verejnosť, ale aj zaujímavých
ľudí a známych športovcov. Verím, že sa raz naplní pôvodná myšlienka tohto významného
tenisového podujatia a profesionálny tenis sa bude hrať priamo v srdci Tatier,“ uzavrel
Miloslav Mečíř, prezident Poprad–Tatry Challenger 2017.
Spoločnosť TMR je spolu s mestom Poprad, OOCR Región Vysoké Tatry a Aquacity Poprad
hlavným partnerom podujatia.
__________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní
a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách
TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De
Luxe, Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou
prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku
a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké

Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých
Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horský hotel
Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej
republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON) a 75% podiel v
spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte
prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina,
Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2016 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 230 mil.
EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

