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MIKULÁŠSKÝ PODVEČER S HC SLAVIA PRAHA
&
AUTOGRAMIÁDA HC LEV PRAHA V GALERII HARFA
Začátek prosince bude Galerie Harfa žít hokejem. Na středu 5. prosince je
připraveno setkání s autogramiádou hráčů HC Slavia Praha Jaroslavem
Bednářem, Vladimírem Sobotkou, Tomášem Hertlem, Michalem Kempným
a Tomášem Mickou. Hokejového podvečera se budou účastnit také děti
z dětského domova Radost, kterým zde bude předán speciální dar. Ve čtvrtek
6. prosince bude Galerie Harfa hostit další hokejové hvězdy. Svým fanouškům
se zde představí kompletní „A“ tým HC Lev Praha, který se bude od 18 hodin
podepisovat všem dorazivším fanouškům. A že půjde o cenné sběratelské
relikvie, jména jako Zdeno Chára, Jakub Voráček, Roman Červenka, Ondřej
Němec, Marcel Hossa nebo Jiří Novotný patří mezi osobnosti mezinárodního
hokeje. Obě dvě akce se uskuteční na kluzišti na střeše Galerie Harfa a na
obou akcích zajistí hudební kulisu DJ z Radia Hey.
„Autogramiáda s hráči HC Slavia Praha začne ve středu v 17 hodin a od 17.30 bude
probíhat za účasti široké veřejnosti ukázka hokejového tréninku, na kterém si děti
mohou zabruslit se svými hokejovými idoly. Fanoušci se mohou těšit na rozhovory
s hráči a na soutěže o lístky na utkání. A samozřejmě nebude chybět Mikuláš a jeho
družina s dárky pro hodné děti,“ říká Martina Tlustá, marketingová koordinátorka
Galerie Harfa. Připraveno je také speciální čertovské menu, které bude u kluziště
v prodeji již od 15:30. Po ukončení oficiálního programu jsou všichni srdečně zváni
do restaurace Culinary Aroma, kde se bude promítat pohádka S čerty nejsou žerty.
Hokejový program bude v Galerii Harfa pokračovat i následující den. Ve čtvrtek sem
dorazí všichni hráči „A“ týmu ambiciózního HC Lev Praha a od 18 hodin budou na
autogramiádě rozdávat své podpisy. Již od 15 hodin zde bude probíhat testování
špičkové hokejové výstroje pro hráče ledního hokeje značky BAUER s možností
zakoupení s 20 % slevou.
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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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