12. září 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA
CHTĚLI BYSTE BÝT VOJÁKEM?

PROVĚŘTE SVÉ SCHOPNOSTI V GALERII HARFA!
O VÍKENDU 24. A 25. ZÁŘÍ 2016 SE ČÁST GALERIE HARFA PROMĚNÍ VE
VÝCVIKOVÝ TÁBOR. NA PROGRAMU TOTIŽ BUDE SEDMÝ DÍL EDUKATIVNÍHO
SERIÁLU PRO DĚTI „ČÍM BUDU?“, KTERÝ SE TENTOKRÁT ZAMĚŘÍ NA
PROFESI VOJÁKA. NA DĚTI I JEJICH RODIČE ČEKÁ ZÁBAVNĚ-VZDĚLÁVACÍ
ODPOLEDNE PLNÉ PRAKTICKÝCH UKÁZEK A SPORTOVNÍCH TRÉNINKŮ.
Co všechno voják vykonává, jaké povinnosti má či jak probíhá jeho výcvik? Chcete-li
se dozvědět více ze zákulisí práce profesionálního vojáka, nenechte si ujít víkendový
program v rámci vzdělávacího seriálu pro děti „Čím budu?“ v Galerii Harfa. Připraveny
budou praktické ukázky, výstavy vojenského vybavení i dětský bootcamp.
Program oba dva dny startuje ve 12 hodin a potrvá do 18 hodin. Návštěvníci se od
přítomných profesionálů dozvědí, co všechno povolání vojáka obnáší a jaké předpoklady
jsou k jeho výkonu zapotřebí. Na programu budou ukázky náplně práce a povinností vojáka,
v průběhu odpoledne se děti i jejich rodiče dále seznámí s vojenským výcvikem či si budou
moci prohlédnout vystavené vojenské uniformy s veškerým dalším příslušenstvím. Nejen děti
určitě potěší laserová střelnice, která bude na místě k dispozici a umožní tak všem vyzkoušet
si svou přesnou mušku. Pohybovou zdatnost dětí pak navíc prověří připravený bootcamp. Již
tradičně nebude chybět ani oblíbený fotokoutek.
Letošní pokračování vzdělávacího seriálu „Čím budu?“ se uzavře v listopadu. Poslední díl se
ponese v umělecké linii a z blízka dětem představí profesi herců a hereček.

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.
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Pro více informací kontaktujte:
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E-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz
Mobil: 731 624 821
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