
Tatry mountain resorts, a.s. 

JASNÁ ADRENALIN Filmfest 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (30. august 2011) – výška, rýchlosť, sloboda sú tri základné slová, 
ktoré budú charakterizovať najbližšie podujatie v Nízkych Tatrách. Filmový festival 
outdoorových horských filmov JASNÁ ADRENALIN Filmfest prebehne v dňoch 2.-3.9.2011 
Hlavnými hviezdami podujatia budú Roman Dubský, najznámejší slovenský basejumber, ako aj 
Peter Hámor - slovenský horolezec a himalájista, ktorému sa podarilo vystúpiť na najvyššie 
vrcholy všetkých kontinentov. 
 

 
 

Jasná bude v prvý septembrový piatok a sobotu patriť premietaniu horských filmov so zameraním na  
biking, climbing, paragliding, freeskiing a divokú vodu. V stredisku známom najlepšou lyžovačkou na 
Slovensku prebehne na sklonku letnej sezóny, 2.-3.septembra prvý ročník podujatia plného adrenalínu pod 
názvom JASNÁ ADRENALIN Filmfest. Premietať sa bude vo vynovenom Hoteli SKI & FUN na Záhradkách, 
ktoré je v lete centrom jedného z najobľúbenejších bikeparkov na Slovensku.  
 
Piatkovým hosťom večera bude najznámejší slovenský basejumber Roman Dubský. Sobotný večer bude 
patriť viacerým známym osobnostiam z rôznych oblastí, ktorí povýšili adrenalín na tú správnu esenciu ich 
života. Medzi nimi bude Richard Nyeky – top slovenský bouldrista (Bouldering  patrí medzi lezecké športové 
disciplíny. Lezci sa pohybujú v maximálnej výške niekoľkých metrov, aby si pri páde neublížili. Bouldering  sa 
realizuje bez lana, obyčajne na umelých stenách s príchytmi.), ale aj Peter Hámor – top slovenský himalajský 
horolezec a Jožo Krištófy, ktorý bravúrne zvláda aj tie najťažšie skaly. 
 
Pre nadšencov horského bicyklovania budú počas celej akcie k dispozícii nové modely svetových GIANT 
bicyklov a pripravená je aj 50 % zľava na celodenný lístok na bike pojazdy. 
 
V sobotu sa účastníci môžu zapojiť do downhillových pretekov na bicykloch, či otvoriť nové bouldre 
v Demänovskej doline. Najväčším ťahákom druhého dňa podujatia bude basejumpový zoskok v tandeme, 
ktorý predvedie špičkový Roman Dubský.  
 
Adrenalín zachváti Jasnú počas oboch dní, aj večerov a to nielen pri premietaní horských filmov... 
 
Spoločnosť Tatry mountain resorts a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a prevádzkuje 
atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Tri 
studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a 
Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. Do týchto dní 
investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do uvedených stredísk vyše 70 mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu 
štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia, najväčší slovenský termálny 
aquapark, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch 
a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. 


