Tatry mountain resorts, a.s

Pod Lomnický štít opäť zavíta Medzinárodný detský husľový orchester
SKALNATÉ PLESO (8. júl 2018) – V poradí piate stretnutie mladých huslistov
v Tatrách, ktoré vystupuje pod názvom Medzinárodný detský husľový orchester,
vyvrcholí špeciálnym koncertom pod šírim nebom na Skalnatom plese. V sobotu 14. júla
sa pod Lomnickým štítom predstaví 33 nadaných detí zo Slovenska, Čiech, Ruska,
Kanady, Portugalska, Mexika a Hong-Kongu. Malí huslisti vystúpia pod vedením
huslistky a pedagogičky Terezy Novotnej.
„Každý rok odkedy to spolu s manželom organizujeme sa snažíme, aby bol pobyt v Tatrách
pre deti zaujímavý nielen po hudobnej stránke, ale aby si domov doniesli aj zážitok, na ktorý
budú dlho spomínať. V minulosti sme koncertovali v Belianskej jaskyni, či na Hrebienku, ale
tento rok to bude opäť 14. júla o 12. hodine na Skalnatom plese,“ vyznala sa Tereza Novotná.
Ako ďalej povedala, na naštudovanie si vyberá diela, ktoré deti niečím oslovia. Niektoré
z detí v orchestroch nehrajú, takže je to pre nich významná zmena a aj v kolektíve sa im
ľahšie všetko študuje. „Starší a skúsenejší pomáhajú mladším, v hudbe nie je žiadna jazyková
bariéra, v našom orchestri nie je cítiť žiadnu prestíž, iba radosť z hrania. Okrem diel
Mozarta, Bacha, Haydna, Vivaldiho, či Šostakoviča som do repertoáru zaradila aj
modernejších autorov – Piazzolu a Cohena. Na svojom popradskom orchestri sondujem, ktoré
skladby sa deťom páčia, a ktoré radi hrajú a potom ich naštudujeme aj na tom
medzinárodnom. Tento rok prídu na Skalnaté pleso i učitelia, ktorých zaujíma ako s toľkými
deťmi pracujem. Koncerty v Tatrách sú zážitkom nielen pre nás všetkých, ale aj pre
návštevníkov, naše publikum. Príroda je tou najkrajšou hudobnou sálou a diela takých
velikánov, akými sú Bach, Vivaldi, či Mozart, si koncerty v prírode zaslúžia,“ uzavrela Tereza
Novotná.
Tereza Novotná pôsobila 15 rokov v Štátnom divadle a v Štátnej filharmónii v Košiciach ako
hráčka 1. huslí. Okrem Slovenska koncertuje a vedie husľové kurzy v Mexiku a v Taliansku, s
viacerými hudobnými zoskupeniami precestovala takmer celý svet. Aby mohla organizovať
husľové stretnutia malých hudobníkov z celého sveta v slovenských Tatrách, založila spolu s
manželom Občianske združenie Husľový kľúč. Vstup na koncert Medzinárodného detského
husľového orchestra na terase reštaurácie na Skalnatom plese je bezplatný.
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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, Hotel Pošta 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
Horskú ubytovňu Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko
Špindlerův Mlýn v Českej republike. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v
horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (Szczyrk) 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 2017 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR 300 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych
burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

