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Na chodníku slávy v Tatralandii už aj Petra Kvitová 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (25. júl 2011) – Wimbledonská víťazka Petra Kvitová 
odhalila svoju hviezdu na chodníku slávy v Tatralandii – najväčšom zábavnom 
aquaparku s celoročnou prevádzkou na Slovensku. Aj keď už Kvitová svoju hviezdu 
má, tak hviezdne maniere popiera. 
 
Wimbledonská víťazka Petra Kvitová zabsolvovala v týchto dňoch kondičný tréning vo Vysokých 
Tatrách v Hoteli FIS, kde sa pripravovala na ďalšie turnaje. So svojím kondičným trénerom Jozefom 
Ivankom netrávila hodiny len v posilňovni, ale absolvovala aj horské túry a výlety po slovenských 
veľhorách a svoj pobyt zakončila návštevou Tatralandie. Najväčší zábavný aquapark na Slovensku 
s prekrásnymi výhľadmi na Nízke a Západné Tatry je vzdialený len niečo cez pol hodiny jazdy autom 
od Štrbského Plesa, kde Petra trénovala.  
 
Pre Kvitovú toto nebola prvá návšteva Tatralandie. V minulosti, ešte bez Wimbledonského titulu, ju 
navštívila so svojím kondičným trénerom a obaja si vyskúšali čo to je za adrenalín jazdiť na 
unikátnom raftovacom tobogáne v tvare U-rampy.  Zaujal ich aj lievikový tobogán s príznačným 
názvom Tornado, ktorý je jediným svojho druhu vo Východnej Európe. Pre Kvitovú to bol výborný 
adrenalínový zážitok, aj preto sa na návštevu Tatralandie veľmi tešila.  
 
Včerajšia návšteva Tatralandie sa však niesla v slávnostnejším duchu. Petra Kvitová je jedna z mála 
českých osobností, ktorej hviezda bola zasadená do jedinečného chodníka slávy, kde sú už teraz 
rôzne slávne mená aj keď chodník v Tatralandii majú len od júna 2011. Ide o trinástu hviezdu v poradí 
a Petra dúfa, že trinástka je v jej prípade tou šťastnou. 
 
S veľkým záujmom návštevníkov aj potleskom si Petra odkryla svoju hviezdu a dokonca ju aj 
symbolicky pobozkala. V rámci slávnostného odkrývania svojej hviezdy dostala Petra i dvojzmyselnú 
otázku, či si nechá po sebe šliapať. Pohotovo zareagovala, že sa nevníma ako naivný typ človeka a že 
určite nič také nedopustí. Na ďalšiu otázku, či sa cíti byt hviezdou skromne odpovedala: „Jsem úplně 
normální holka, hvězdné manýry určitě nemám, ale svoji první hvězdy si velmi vážím a velmi si 
cením tohoto dnešního pozvání od Tatry mountain resorts“.  
 
 

   
 
 



To, že sa Petre v aquaparku naozaj páči potvrdilo aj jej vyjadrenie, že plánuje návštevu Tatraladnie už 
čoskoro, keďže si nestihla vyskúšať ešte nový raftovací rodinný tobogán Trio, ktorý ponúka 
trojnásobný zážitok z jazdy. Či si ho vyskúša so svojim kondičným a tenisovým trénerom, alebo 
s rodinou neprezradila.  
 
Tatralandia je najväčším aquaparkom na Slovensku a vôbec jedným z najväčších v strednej 
Európe. Tatralandia nie je rezortom len o bazénoch a tobogánoch, ale o širokej škále zábavných 
atrakcií pre celú rodinu. Zábavu aj ubytovanie si tu navyše návštevníci môžu vychutnať v krásnej 
scenérii hôr.  
 
 
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.  


