Tisková zpráva
Praha, 15. května 2018

Další pokračování projektu „Čím budu“ v pražské Galerii
Harfa představí povolání farmáře
Galerie Harfa pokračuje tento měsíc v projektu „Čím budu“, který má za cíl
představit dětem jejich vysněná povolání. Jedná se již o 14. díl tohoto seriálu.
Po profesi hokejisty a mnoha dalších se mohou tentokrát děti i rodiče seznámit
s náplní práce farmáře nebo farmářky. Dvoudenní tematická akce s bohatým
programem proběhne o víkendu 19. a 20. května.
Již tradičně vybízí Galerie Harfa k trávení volného víkendového času i jinak než jen
nákupy. Projekt „Čím budu“ je určen zvídavým dětem, které mají rádi dobrodružství a
často sní o tom, jak se jednou budou živit. Při dalším díle se mohou přesvědčit, že
profese farmáře není jen o řízení traktoru a pečování o zvířata, ale vyžaduje též spoustu
práce a znalostí. Vedle samostatného zemědělského hospodaření zaměřeného na rostliny
a zvířata musí farmář také obstarávat půdu a vše přizpůsobovat aktuálním klimatickým
podmínkám.
Děti se na akci dozví zajímavé informace o plodinách, rostlinách, ale i o zemědělských
zvířatech a seznámí se se zemědělskými stroji jejich funkcemi a technikou. Dále se naučí
rozpoznat obilí, luštěniny a jejich využití. Ti zdatnější natrénují slalom s trakařem a
budou moct závodit. Na akci budou především pro maminky a tatínky farmářské stánky,
kde bude možné zakoupit a ochutnat domácí čerstvé produkty vyrobené lokálními
zemědělci. Akce bude probíhat v sobotu i neděli od 13.00 do 18.00.
Program:
- samostatné zemědělské hospodaření
- rostlinná a živočišná výroba
- péče o půdu a přizpůsobení se klimatickým podmínkám
- informace o plodinách, rostlinách a zemědělských zvířátkách
- seznámení se zemědělskými stroji a technikou
- poznávání obilí, luštěnin
- slalom s trakařem
- farmářské stánky s nabídkou čerstvých produktů
V roce 2018 zatím proběhla v rámci projektu Čím budu akce „Hokejista“, po Farmářovi se
ještě letos chystají akce s tématem Tanečník (Září) a Ajťák (Listopad). Více info najdete
na https://www.galerieharfa.cz/cim-budu.
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O OC Galerie Harfa
Galerie Harfa v pražských Vysočanech 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. Střecha
Galerie Harfa se od roku 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.

