
 

  

 

HANS ZIMMER LIVE 

EUROPE TOUR 2022 

 

20. 4. 2022 | 20:00 | O2 arena 



 

  

 

V Praze dne 8. 4. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL, 

dovolujeme si Vás informovat, že Hans Zimmer, hudební skladatel oceněný Oscary, cenami 

Grammy a Zlatými glóby, se již 20. dubna 2022 vrátí do O2 areny v rámci evropského turné. Hans 

Zimmer, ke kterému se připojí živá kapela, orchestr a pěvecký sbor, uvede jak skladby z oblíbených 

filmů včetně Lvího krále a Interstellar, tak i z novějších snímků Dunkerk nebo X-Men: Dark Phoenix. 

Kromě toho Zimmer předvede skladby, které nejsou ke slyšení živě příliš často, např. z filmů Poslední 

samuraj a Slzy slunce. Publikum může očekávat bohaté představení s téměř 100 hudebníky 

vystupujícími na pódiu vedle samotného Zimmera. 

Předpokládaný harmonogram akce: 

20:00- 21:10 první část koncertu 
21:10- 21:30 přestávka 
21:30 - 23:05 druhá část koncertu 

Všechny vstupenky na původní termíny 13. 2. 2021 a 13. 2. 2022 zůstávají v platnosti na nový termín 
20. 4. 2022 a není potřeba je vyměňovat. 

VSTUPENKA 490,- KČ / KS | CATERING 1.600,- KČ / OSOBA 

Vstupenky na Vaše smluvní sedadla si můžete zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID karet 

na VIP pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), v pracovní dny vždy od 13 do 18 hod., platba 

v hotovosti či kartou. 

Vstupenky si můžete rovněž rezervovat prostřednictvím internetu z pohodlí Vaší kanceláře či domova 

(www.o2arena.cz v sekci „Klubové patro & Skyboxy“ a „VIP zóna“) s možností online platby a vytištění 

hometicketu, zakoupení v prodejní síti Ticketportal či úhrady bankovním převodem. V případě volby 

bezhotovostního převodu budou vstupenky připraveny k vyzvednutí opět na VIP pokladnách  

v O2 areně. Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem. 

VSTUPENKY NAD RÁMEC VAŠÍ SMLUVNÍ KAPACITY 

Vstupenky nad rámec smluvní kapacity budou k dispozici od pondělí 11. 4. 2022. V případě zájmu o 

vstupenky nad rámec smluvní kapacity Vám nabízíme tato místa s jednorázovým pronájmem ve výši 

1000,- KČ/ OSOBA na počet sedadel odpovídající dvojnásobku Vaší smluvní kapacity (celková cena 

vstupenky nad rámec smluvní kapacity tedy činí 3.090,- Kč). 

V případě zájmu o pronájem VIP Partyboxu či VIP Eventboxu (s kapacitou do 30-ti osob) při této akci 

neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení O2 areny:  

Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz  ; tel.: +420 266 771 995 

Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918 

Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Nově je možné si parking zakoupit také 

online v klientské zóně:  

PARKING VIP O2 ARENA - cena 500,- Kč/akce 
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PARKING VIP STAGES HOTEL - cena 400,-Kč/akce 

Kontakt na Klientský servis O2 areny: 

Tereza Finkousová, finkousova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 994 

Ing. Irena Hybšová, hybsova@bestsport.cz, tel: +420 266 771 983 

Ing. Petra Mošovská, mosovska@bestsport.cz , tel: +420 266 771 929 

Na setkání s Vámi se těší    

Tým obchodního oddělení 

a klientského servisu 

Bestsport, a.s. 

provozovatel O2 areny a O2 universa 
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