Tisková zpráva
Praha, 18. února 2019

Druhý ročník Harfa Cup startuje již na konci února
Po loňské úspěšné premiéře bude na konci února na střeše pražského
obchodního centra Galerie Harfa opět probíhat hokejový turnaj žáků třetích tříd
nazvaný Harfa Cup. Kromě samotných zápasů čeká na malé hokejisty další
bohatý program.
Akce, kterou organizuje Český hokej, odstartuje 27. 2. Oproti loňsku se letos rozrostl
počet bojujících týmů ze šesti na osm. Díky tomu se i prodloužila délka turnaje na 4 dny.
Vítěz tak bude znám v sobotu 2. března, kdy bude i turnaj oficiálně ukončen. První ročník
ovládli hokejisté HC Sparta Praha, dokáží si letos své prvenství obhájit?
Kromě zápasů pod širým nebem budou moct hráči společně sledovat extraligové utkání
Sparty s Třincem v O2 aréně, které se sehraje hned první den turnaje. Žáky také čeká
společná návštěva Síně slávy českého hokeje.
Účastníci turnaje:
HC Sparta Praha
HC Hvězda Praha
HC Kobra Praha
HC Letci Letňany
HC Slavia Praha
HC Slavoj Zbraslav
HC Rytíři Kladno
HC Oceláři Třinec
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O OC Galerie Harfa
Galerie Harfa v pražských Vysočanech 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. Střecha
Galerie Harfa se od roku 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. V srpnu 2016 dokončila investiční
skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního centra Galerie Harfa a stala se
tak jejím novým akcionářem.

