
 
 
 

V	Liberci dne 17.12.2020 

 

Za speciální seznamkou pro lyže stojí Skiareál Ještěd 

 

Liberec - 17.12.2020 – Tento týden bylo město Liberec doslova zasypáno lyžemi. 
Netradiční guerillovou akcí s	názvem „Seznamka pro lyže“ chce Skiareál Ještěd 
hravou formou upozornit na sjezdovku Nová Skalka a jedinečný předprodej 
sezónních skipasů, který končí již 25.12.2020. Aktivním účastníkům zapojených do 
hledání lyží nabídne denní skipasy. 

Při úterní cestě do práce mohli občané Liberce pozorovat náhodně rozmístěné lyže. Ty 
se objevily jak v	samotném centru města, tak i na zastávkách MHD, v	okolí nákupních 
center a dalších netradičních místech. Celkem se jednalo o 61 párů lyží označených 
genderovými symboly ♂ ♀ a QR kódem odkazujícím na podivné webové stránky, kde byl 
nastaven časový odpočet do včerejší půlnoci. Podivná aktivita si okamžitě získala 
pozornost veřejnosti a Skiareál Ještěd nyní odkrývá karty. 

„Chtěli jsme v	této nelehké době Liberečanům odlehčit předvánoční atmosféru a 
zábavnou formou jim připomenout, že zima klepe na dveře,“ vysvětluje Jakub Hanuš, 
ředitel Skiareálu Ještěd. „Letos s	nadšením otevíráme zcela novou sjezdovku Skalka a 
při té příležitosti prodlužujeme akční předprodej permanentek na tři roky, který trvá až 
do Vánoc a už se nebude opakovat,“ doplňuje Hanuš. 

Odměna je připravena pro ty, kteří se aktivně zapojí do seznamky pro lyže. Každý, kdo 
uloví jeden kus lyže, obdrží 3 hod. skipas. Pokud se někomu podaří dát dohromady 
rovnou celý pár stejných lyží, získá dva jednodenní skipasy, platné v	zimní sezóně 
2020/21 od 4. ledna 2021. Za tímto účelem je vytvořena i speciální Facebook skupina, kde 
mohou být jednotlivé lyže inzerovány nebo směňovány. Své trofeje mohou občané 
odevzdávat během provozních hodin v	infocentru Skiareálu Ještěd, výměnou za 
voucher. Kompletní pravidla jsou zveřejněna na webu  www.seznamkaprolyze.cz 

Největší letošní novinkou pod Ještědem je sjezdovka Nová Skalka, která se svým 
profilem zařadí mezi absolutní špičku v	České republice a nabídne dostatek prostoru a 
bezpečí jak pro začínající lyžaře a rodiny s	dětmi, tak vyznavače sportovní carvingové 
jízdy.  

Skvělou zprávou pro všechny lyžaře je prodloužení akčního předprodeje jedinečných 
sezónních skipasů na tři roky. „Velký zájem o koupi permanentek byl především v 
posledních listopadových dnech. I proto jsme se rozhodli ho prodloužit až do Vánoc a 
dát lidem možnost vychutnat si Ještěd celé další tři roky za těch nejvýhodnějších 



 
 
 
podmínek,“ doplňuje Hanuš. Nově mohou zájemci permanentku zakoupit i jako 
originální vánoční dárek pro své blízké v podobě voucheru. 

V	rámci benefitů této permanentky se mohou její majitelé těšit na další dárky a výhody, 
jako je exkluzivní ranní lyžování na manšestru (tzv. „early bird“), dále 50% sleva na servis 
lyží a také možnost podpořit dobrou věc. Tříletá sezónka by měla vytvořit nejen pevnější 
pouto mezi lyžaři a Ještědem, ale zároveň přispět k	rozvoji pohybových aktivit i mezi 
nejmenšími. Za každou prodanou tříletou permanentku věnuje společnost TMR Ještěd 
v	součinnosti s	městem Liberec denní skipasy zdarma žákům prvních tříd. A to díky 
výtvarné soutěži s	názvem „Lyžování na Ještědu“, kde se mohou všechny oslovené 
liberecké školy aktivně zapojit do 18. prosince. Vítězné třídy budou odměněny a jejich 
žáci obdrží skipasy v	polovině ledna nového roku. 

Akční předprodej sezónek je prodloužen do 25. prosince (7.00 hod.). Samotný nákup 
permanentek probíhá online přes www.gopass.cz. Kompletní informace k	předprodeji i 
projektu Nová Skalka zájemci najdou na webu www.skijested.cz.  

 

JEŠTĚD – HORY ZA ROHEM 

 

Základní informace o sezónních skipasech 

Sezónka Ještěd na 3 roky 
- 9.990 Kč dospělý/ 7.990 Kč junior - senior/ 6.990 Kč dítě 
- celoroční platnost (zima, léto) – užijte si Ještěd naplno i v	letní sezóně 
- 3x v	roce exkluzivní lyžování od 7.30 hod. – buďte na sjezdovce dříve než ostatní 

a užijte si ranní manšestr 
- 1x v	roce sleva na servis lyží – profesionální péče o vaše lyže za zvýhodněnou cenu 
- 1 skipas zdarma žákům prvních tříd z	libereckých škol za každou prodanou 

permanentku – podpořte zdravý pohyb u dětí 
- 3 skipasy zdarma za ohleduplnost k	životnímu prostředí – šetřete vodou a 

elektřinou v	domácnosti 
- platí během zimních sezón 2020/21, 2021/22, 2022/23 a letních sezón 2021, 2022 

a 2023 
- bez večerního lyžování 

 
Sezónka Ještěd zima 2020/21 

- 4.990 Kč dospělý/ 3.990 Kč junior - senior/ 3.490 Kč dítě 
- bez dalších benefitů 
- platí během zimní sezóny 2020/21 
- bez večerního lyžování 

 

 



 
 
 
Fakta o	projektu NOVÁ SKALKA: 

• více než 1,5 km dlouhá,	45 m široká sjezdovka 
• zvýšení	bezpečnosti	a	komfortu	klientů ve středisku 
• dílčí	rozšíření sjezdových tratí	Slalomák	a Liberecká 
• Beranova cesta	jako bezpečné a pohodlné propojení mezi Černým vrchem a 

Skalkou 
• nové večerní lyžování	pod energeticky úsporným umělým osvětlením (projekt 

2021/22) 
• nový výkonný zasněžovací systém (projekt 2021/22) 
• celková investice cca 140 milionů Kč 

 

Skiareál Ještěd získala v	prosinci 2017 do dlouhodobého pronájmu společnost TMR Ještěd a.s. ze skupiny Tatry mountain 
resorts. Silná investiční společnost Tatry mountain resorts úspěšně rozvíjí další lyžařská střediska jako jsou Špindlerův 
Mlýn v ČR, Vysoké Tatry (Tatranská Lomnice, Starý Smokovec, Štrbské Pleso) a Jasná Nízké Tatry (Chopok Sever a Jih) 
na Slovensku, Szczyrk v	Polsku, rakouský ledovec Mölltaller s	partnerským střediskem Ankogel, k tomu restaurace, 
hotely a zábavní parky jako je například Tatralandia nebo Legendia, dále sportovní služby a obchody. Cílem TMR Ještěd 
je rozšíření stávajících sjezdovek a vybudování nových pro rodiny s dětmi, modernizace zasněžovacího systému, rozvoj 
večerního lyžování, nastartování letních aktivit a komplexní zvýšení úrovně všech doplňkových služeb. Skiareál Ještěd od 
zimní sezóny 2020/21 nabídne téměř 10 km sjezdových tratí všech obtížností, 3 lanové dráhy a 4 vleky, dále Maxiland- 
největší dětskou arénu pro výuku lyžování (2 pásy, 1 vlek) a kvalitní služby půjčoven a gastronomie. Díky své vynikající 
dopravní dostupnosti je ideálním střediskem nejen pro Liberec, ale i Prahu a blízké CZ/DE příhraničí. 

Ing. Jakub Hanuš – ředitel střediska, TMR Ještěd a.s.  

M: +420	776	522 499, E: j.hanus@skijested.cz / Web: www.skijested.cz 
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