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TISKOVÁ ZPRÁVA

MAMI A CO VLASTNĚ DĚLÁ PALEONTOLOG?
EDUKATIVNÍ SERIÁL „ČÍM BUDU?“ MÁ PO LOŇSKÉM ÚSPĚCHU SVÉ
POKRAČOVÁNÍ. I V LETOŠNÍM ROCE MOHOU RODIČE SE SVÝMI DĚTMI
STRÁVIT CELKEM ČTYŘI VÍKENDY PO BOKU ZKUŠENÝCH PROFESIONÁLŮ
A POZNAT BLÍŽE JEJICH KAŽDODENNÍ SVĚT. SERIÁL POSTUPNĚ
PŘEDSTAVÍ PRÁCI PALEONTOLOGŮ, UČITELŮ, VOJÁKŮ A HERCŮ A NA
PRVNÍ Z NICH SE MŮŽETE TĚŠIT JIŽ O VÍKENDU 2. A 3. DUBNA 2016.
Čtyřdílný edukativní seriál o povoláních, který se již po druhé koná v Galerii Harfa,
návštěvníkům v průběhu roku představí za účasti odborníků a profesionálů čtyři
zajímavé profese. Součástí prezentací budou také praktické ukázky. Děti tak dostanou
jedinečnou šanci vyzkoušet si svůj talent a mohou zjistit, zda mají předpoklady pro
danou práci.
První na řadu přijde o víkendu 2. a 3. dubna 2016 povolání paleontolog/archeolog. Zájemci
se dozví bližší informace, co profese obnáší, jaké činnosti zahrnuje a co je k dané práci
potřeba. Těšit se můžete na přednášky a rozhovory s muzeology o sbírání, ochraně
a prezentaci historických artefaktů. Součástí však bude i zábavná a interaktivní část
v podobě naučné stezky. Na připravených stanovištích budou na děti čekat různé kvízy,
skládanky a doplňovačky či naučné aktivity jako odlévání trilobitů, skládání středověkých
kachlí nebo se naučí runové písmo. Stanoviště připravuje DinoPark a Muzeum Hlavního
města Prahy. Za jednotlivé splněné úkoly dostanou děti razítka a na konci budou za svou
aktivitu odměněni drobnými dárky. Soutěžit se bude i o vstupenky právě do DinoParku a do
Muzea Hlavního města Prahy, rovněž také o poukázky do Galerie Harfa. Tradičně nebude
chybět ani fotokoutek. Akce v obou dnech potrvá od 12:00 do 17:00 hodin.
Další díly seriálu budou následovat v průběhu celého roku 2016. Už v červnu návštěvníci
nakouknou do školního prostředí a vyzkouší si práci učitelů. Po prázdninách na přelomu září
a října jim pak svou profesi přiblíží profesionální vojáci a listopad se ponese ve znamení
herecké branže.

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. V zimních měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m.
Developerem a investorem projektu je C&R Developments, člen skupiny Lighthouse Group. Ten
2
v rámci Galerie Harfa dokončil dvě desetipodlažní věže s 20 500 m 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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