RYBIČKY 48
´ROCKOVÝ REPARÁT´

4. 12. 2021 | 20:00
O2 arena

V Praze dne 19. 6. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXŮ,
dovolujeme si Vás informovat, že RYBIČKY 48 překládají své nadcházející turné na rok 2021.
Koncert, který se měl původně uskutečnit v O 2 areně 28. 11. 2020, se uskuteční 4. 12. 2021.
Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín.
Vyjádření kapely: „Asi jako každého z vás, i nás poslední rok v mnohém překvapil. S nástupem korona
krize jsme museli kompletně přehodnotit plány na nejbližší období. Zrušeny byly velké festivaly,
na kterých jsme se měli objevit mnohdy v roli headlinerů. Protože chceme hrát, dohodli jsme
se na menších akcích tak, abychom měli možnost se alespoň s částí z vás v létě potkat.
Bez obalu přiznáváme, že koronakrize, zrušení velkých akcí a další omezení, mají dost zásadní vliv
na fungování kapely. Koncert v O2 areně je pro nás svátost a vyvrcholení mnohaletého snažení.
Ani nevíte, jak se na tenhle koncert těšíme, ale už teď jsme kvůli koronakrizi ztratili zásadní 3 měsíce
příprav. V takovým rozpoložení se těžko pracuje na něčem, co chcete dělat především a hlavně
pro radost. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli přesunout koncert na sobotu 4.12.2021. Můžeme
vám slíbit, že do tohoto koncertu vložíme vše co máme, tak aby z tohoto velkého mejdanu čišela
hlavně čistá radost a dobrá energie, kterou si už roky vzájemně předáváme. Rockovou maturitu
přejmenováváme na ROCKOVÝ REPARÁT, popravdě, nikdo z nás nepatřil mezi studijní typy, takže
s reparáty máme bohatý zkušenosti.
Děkujeme, za pochopení, podporu a za to, že Vás máme!“

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.200,- KČ / OSOBA
Vstupenky do Vašich smluvních Skyboxů 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.
Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou
k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 400,- 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
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
Aneta Chalupová, chalupova@bestsport.cz, tel.: +420 266 771 944
Na setkání s Vámi se těší
Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 universa

