16. května 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA
AŽ VYROSTU, BUDU UČIT!

O VÍKENDU 4. A 5. ČERVNA 2016 VŽDY OD 12 DO 17 HODIN SE MALÍ
NÁVŠTĚVNÍCI MOHOU DOZVĚDĚT, JAKÉ JE TO BÝT UČITELEM. LETOŠNÍ
DRUHÁ SÉRIE EDUKATIVNÍHO SERIÁLU „ČÍM BUDU?“ JE PRO DĚTI
I RODIČE OPĚT PŘIPRAVENA V GALERII HARFA. ZÁBAVNÉ VZDĚLÁVACÍ
ODPOLEDNE PŘINESE JAK MNOHO INFORMACÍ, TAK I PRAKTICKÉ UKÁZKY
Z PROSTŘEDÍ ŠKOLY A NECHÁ NAHLÉDNOUT I DO ŠKOLNÍHO ZÁKULISÍ.
Chcete-li se dozvědět více z prostředí učitelů, navštivte společně s vaším dítkem akci
„Čím budu?“ v Galerii Harfa. Profesionálové na slovo vzatí vás vezmou do svého
světa znalostí a poodhalí vám, jak to vše za učitelským stolem funguje. První červnový
víkend bude ve znamení vzdělávání. Kromě zajímavých informací a bohaté zábavy
čekají na návštěvníky také soutěže o naučné knihy.
Hlavní program se zapojením návštěvníků se bude odehrávat na pódiu. Podle rozvrhu hodin
postupně, jako ve škole, přijdou na řadu předměty hudební výchova, angličtina, tělocvik,
přírodověda, chemie a fyzika.
V Galerii Harfa bude rozmístěno několik stanovišť, na kterých mohou malí návštěvníci plnit
různé úkoly. Ty jsou rozděleny podle věku dětí. Nejmenší se mohou těšit na angličtinu, práci
s mikroskopem, zeměpis, dějepis, ale i trochu sportu. Pro středoškoláky jsou přichystány
ukázky různých studijních oborů. Dospělí si mohou zase vybrat z řady kurzů, např.
food styling nebo kurz líčení. Všechny tyto aktivity si mohou návštěvníci vyzkoušet na vlastní
kůži. A aby měl radost i Jan Amos Komenský, tvář červnového dílu, budou pro děti
připraveny i hry a pravopisné soutěže o hodnotné ceny.
Další díly edukativního seriálu „Čím budu?“ budou následovat na přelomu září a října, kdy
své zaměstnání představí profesionální vojáci. V listopadu se pak podíváme, co to obnáší
být herečkou či hercem.

www.galerieharfa.cz

Poznámka pro editory:
Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m 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
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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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Pro více informací kontaktujte:
Galerie Harfa
Martina Tlustá
E-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz
Mobil: 731 624 821
www.galerieharfa.cz

ONYX GROUP
Kateřina Smolíková
E-mail: katerina.smolikova@onyxgroup.cz
Mobil: 731 348 155
www.onyxgroup.cz

