TISKOVÁ ZPRÁVA

4. dubna 2016

PRAVIDELNÁ ZÁBAVA S PRASÁTKEM PIGY V GALERII HARFA
AŽ DO KONCE ROKU SE MŮŽETE TĚŠIT NA PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ
S PRASÁTKEM PIGY V GALERII HARFA. SPOLEČNĚ SI TOTIŽ PRO DĚTI
PŘIPRAVILI SÉRII ZÁBAVNÝCH ODPOLEDNÍCH PROGRAMŮ PLNÝCH HER,
SOUTĚŽÍ A LEGRACE ZAHRNUJÍCÍ TANEC, KREATIVITU, ALE NAPŘÍKLAD
I BLEŠÍ TRH. AKCE JSOU NAPLÁNOVÁNY VŽDY NA TŘETÍ SOBOTU V MĚSÍCI
A DĚTI BUDE PROGRAMEM PROVÁZET POHÁDKOVÉ PRASÁTKO PIGY
Z MULTIMEDIÁLNÍHO VYDAVATELSTVÍ LAGARDERE ACTIVE ČR.
Spolupráce prasátka Pigy z multimediálního vydavatelství Lagardere Active ČR
a Galerie Harfa zahrnuje sled rozmanitých akcí nejen pro děti, ale i jejich doprovod.
Většina programů bude probíhat na střeše nákupního centra a jsou zdarma. Zábavným
odpolednem bude děti provázet pohádkové prasátko Pigy.
V sobotu 16. 4. 2016 se můžete s prasátkem Pigy těšit na zábavné odpoledne s veverkou
Laskonkou. Nejen pro ty nejmenší bude připravena ochutnávka nejrůznějších laskomin.
Pokud chcete u vašich ratolestí probudit umělecké nadání a talent, přijďte do Galerie Harfa
21. 5. 2016. Květnová akce bude zaměřena na Street art a jiné alternativní umění, nebude
chybět prasátko Pigy a také spousta barev a příležitostí vyzkoušet si různé techniky maleb.
V červnu 18. 6. 2016 se střecha Galerie Harfa rozhýbe v rytmu Zumby pod vedením
dvojnásobné vicemistryně ČR ve sportovním aerobiku Hanky Kynychové. V rámci odpoledne
si mohou děti také zacvičit jógu.
První prázdninová akce konaná 16. 7. 2016 bude zaměřena na bezpečnost dopravy. Naučná
akce Besipu, který poskytne přenosné hřiště, umožní dětem hravou formou naučit se
dopravní předpisy a základy bezpečnosti, které by mělo znát každé dítě.
Těsně před koncem prázdnin a v rámci Back to School proběhnou 20. 8. 2016 dětské Bleší
trhy. Venkovní prostranství střechy Galerie tentokrát zaplní jarmark s nejrůznějšími výtvory
a najít zde můžete i „blešák“ s možností výměny knížek a to nejen těch pohádkových.
Podzimní návrat do školy bude výukový i v Galerii Harfa. Děti a školáci si 17. 9. 2016 projdou
s prasátkem Pigy základy bezpečnosti a užívání internetu. Akce Bezpečný web a aplikace
pomůže naučit vaše ratolesti, na co si dát na internetu pozor.
S příchodem Halloweenu - strašidelného období duchů a příšer se i Galerie Harfa zahalí do
fantastické atmosféry a promění se v kouzelnickou akademii. Nechce vaše děti, aby si
15. 10. 2016 vyzkoušeli, jaké to je být pravým kouzelníkem!
Období adventu za dveřmi s sebou přinese možnost vyrobit si 19. 11. 2016 originální
vánoční dekoraci či předčasný dárek pod stromeček. Děti mohou využít nejrůznějších
pomůcek, korálků a doplňků a vlastnoručně si vyrobit vánoční ozdoby a voňavé svíčky.
Závěrečnou akcí prasátka Pigy v Galerii Harfa bude předvánoční odpoledne zaplněné
koledami navozujícími pravou vánoční atmosféru. Program Škola písničkou umožní
17. 12. 2016 dětem zazpívat si společně české tradiční koledy a známé vánoční melodie.

Termín

Akce

16. 4. 2016
21. 5. 2016

Veverka Laskonka
Street art a jiné alternativní umění

18. 6. 2016
16. 7. 2016
20. 8. 2016
17. 9. 2016
15. 10. 2016
19. 11. 2016
17. 12. 2016

Zumbování a Yoga pro děti s Hankou Kynychovou
Doprava a co všechno bych měl už znát
Bleší trhy - výměna knížek a jarmark
Bezpečný web a aplikace
Kouzlení
Výroba dárků a dekorací
Škola písničkou – zpívání koled

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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