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ORIGINÁL DAVISOVA POHÁRU JE MIMOŘÁDNĚ DNES A ZÍTRA
K VIDĚNÍ V GALERII HARFA
U příležitosti blížícího se utkání našich a španělských tenistů je v pondělí 12.
listopadu a v úterý 13. listopadu vystaven v Galerii Harfa originál Davisova
poháru, velké salátové mísy z masivního stříbra, který mají naši tenisté šanci
získat.
Boj o Davisův pohár proběhne od pátku do neděle v O2 Areně v Praze. Naposledy
se u nás toto utkání hrálo před 32 lety. Za český tým zahraje Tomáš Berdych, Radek
Štěpánek, Lukáš Rosol a Ivo Minář. Španělé do Prahy vyslali Davida Ferrera,
Nicolase Almagra, Marcela Granollerse a Marca Lopeze.
Tenisová soutěž mužských reprezentačních týmů vznikla už v roce 1900 a nejdříve
nesla název International Lawn Tennis Challenge. Později se jméno změnilo na
Davisův pohár (Davis Cup) podle amerického tenisového hráče Dwighta Davise.

www.galerieharfa.cz
Poznámka pro editory:
Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m2 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 bezplatnému 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. Developerem a investorem projektu je C&R Developments, člen skupiny
Lighthouse Group. Ten v rámci Galerie Harfa dokončil dvě desetipodlažní věže s 20 500 m2
kancelářských ploch. V následujících letech se multifunkční komplex rozšíří o další kanceláře a hotel
s kongresovým centrem. Developer a investor projektu se tak významnou měrou podílí na revitalizaci
území bývalého ČKD a budování Nových Vysočan.
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