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NA HARFĚ SE OPĚT BUDOU LÁMAT REKORDY VE ŠPLHU NA
LANĚ
ČESKÁ POJIŠŤOVNA MISTROVSTVÍ ČR 2017 V OLYMPIJSKÉM ŠPLHU NA
LANĚ SE LETOS USKUTEČNÍ 9. PROSINCE OD 12 HOD V GALERII HARFA.
TENTO SPORTOVNÍ SVÁTEK BUDE GALERIE HOSTIT JIŽ POŠESTÉ. PŘIJĎTE
SE PODÍVAT, JAK TI NEJLEPŠÍ ŠPLHOUNI ZÚROČÍ SVOU CELOROČNÍ
PŘÍPRAVU, FANDIT A UŽÍT SI BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM.
Již tuto sobotu 9. listopadu od 12 hodin si všichni fanoušci šplhu a návštěvníci
Galerie Harfa mohou užít mistrovství ČR 2017 ve šplhu na laně. Kromě soubojů
těch nejlepších šplhounů na ně rovněž čeká pestrý doprovodný program.
Vystoupí borci na hrazdách a ve vzdušné akrobacii a připraveny budou i
soutěže o věcné ceny.
Kdo letos vyhraje a kolik padne rekordů? Přijďte se podívat na Česká pojišťovna Mistrovství
republiky ve šplhu na laně. Vše vypukne už tuto sobotu 9. prosince ve 12 hodin v Galerii
Harfa. Šplhá se na rychlost, ze sedu, bez použití nohou. Muži šplhají do výše 8 metrů, ženy
a dorostenci do 4,5 metrů. Československo právě v této disciplíně získalo svou historicky
první zlatou olympijskou medaili.
Očekává se opravdu napínavá podívaná. Útoky na rekordy se dají čekat jak v dorostenecké,
tak ženské kategorii. Do kategorie mužů se navíc vrátila legenda českého šplhu, světový
rekordman Aleš Novák. Jen pro představu, že se je opravdu na co těšit – Bedřich Šupčík,
který olympiádu vyhrál v čase 7,2 sekundy, by na loňském mistrovství skončil až patnáctý.
Současný držitel titulu Ondřej Košťák pak zdolal lano v loňském roce za 5,73 sekund.
Taková je úroveň současné republikové špičky.
Doprovodný program akce zajistí Novocirkusové divadlo s názvem Cirkus Mlejn a E.R.S.
Street Workout tým, který předvede svůj talent a schopnosti. Chybět nebudou ani divácké
soutěže o věcné ceny.
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Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m obchodních a zábavních ploch na třech
podlažích byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého provozu se profiluje jako obchodní
centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení se sousední O2 arenou, patřící mezi
nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160 obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen
nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Součástí obchodního centra je také 1 600 míst
k parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 2011 pyšní DinoParkem, který je jediný v Praze
a do hlavního města přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně, Ostravy a Vyškova.
V zimních měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m. V srpnu 2016 dokončila
investiční skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního centra Galerie Harfa a
stala se tak jejím novým akcionářem.
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