TISKOVÁ ZPRÁVA

14. listopadu 2012

VÍTĚZOVÉ DAVIS CUPU 1980 BUDOU ROZDÁVAT PODPISY
V GALERII HARFA
Čeští tenisoví reprezentanti vyhráli Davis Cup naposledy v roce 1980, kdy
reprezentovali tehdejší Československo. Italský tým tehdy porazili 4:1.
V sobotu 17. listopadu 2012 od 12 do 13 hodin mají nejenom tenisoví nadšenci
jedinečnou příležitost získat autogram od těchto legend, které vešly do
světových dějin tenisu.
Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složil, Jan Kodeš a nehrající kapitán Pavel Korda
vybojovali pro Československo putovní Davisův pohár. Šanci získat tuto trofej mají
nyní i naši tenisté, kteří o ni budou hrát od tohoto pátku do neděle.
Před 32 lety porazil Tomáš Šmíd Adriana Panattu, prohra ho ale čekala s Corradem
Barazzuttim, při druhém utkání Barazzuttiho ale porazil Ivan Lendl a ještě si připsal
vítězství nad Giannim Ocleppem. Vítězná euforie nastala i při čtyřhře, kterou hráli
opět Tomáš Šmíd s Ivanem Lendlem proti Adrianu Panattovi a Paolu Bertoluccimu.
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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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