MICHAL DAVID „60“

18. - 19. 6. 2021 | 19:00
O2 arena

V Praze dne 4. 9. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL,
zpěvák, hitmaker a hudební producent Michal David oslavil v letošním roce své životní jubileum. Oslava
jeho 60. narozenin měla proběhnout ve velkém stylu v největší koncertní hale v Česku – v O2 areně.
Původní termín konání byl plánován na 11. - 12. 6. 2020. Vzhledem k výskytu onemocnění COVID-19
a nařízení české vlády z dubna 2020 byly stanoveny nové termíny koncertů a to 29. 9. a 30. 9. 2020.
Avšak ani v těchto termínech se zpěvák do O2 areny nepodívá.
„Moc mě to mrzí, ale musíme koncerty do třetice přesunout. V současné epidemiologické situaci nelze
z bezpečnostních a hygienických důvodů takto velké akce odehrát. Bylo by to komplikované a rizikové
i pro mé hudební hosty a i hlavní hosty – skupinu Village People / USA/. Proto jsme se rozhodli koncerty
přeložit až na příští rok. A bude to opravdu jak se říká a věřím v to „do třetice všeho dobrého “ –
koncerty proběhnou ve dnech 18. 6. a 19. 6. 2021. Vychází to skvěle na pátek a sobotu, takže věřím,
že aspoň takto to bude malá „náplast“ pro všechny mé fanoušky, kteří se na koncerty těšili a museli už
kvůli tomu několikrát měnit své plány v diáři.„
Všechny zakoupené vstupenky opět zůstávají v platnosti na nové termíny a není třeba je vyměňovat.
Platí následovně:
·
Vstupenky z 11. 6. 2020 (29. 9.) platí na nový termín 18.6. 2021
·
Vstupenky z 12. 6. 2020 (30. 9.) platí na nový termín 19.6. 2021
Michal David tak zpětně oslaví nejen své kulaté narozeniny, ale také zároveň 40 let působení na české
hudební scéně.
„I když to bude s ročním posunem, bude to jedna velká párty, jak je již u mě v O 2 areně zvykem. Jak
víte, tak tyto koncerty provází vždy nějaké české nebo zahraniční hvězdy. V roce 2010 na mých
50. narozeninách to byla plejáda asi všech největších hvězd z českého popu a mých muzikálů. V roce
2015 při oslavě mých 55. narozenin vystoupil s hodinovým programem DJ Bobo. A i příští rok se máte
na co těšit. Opět můžete očekávat show s mými největšími hity,” slibuje Michal David.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.400,- 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.
Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 8. 6. a 9. 6. 2021. Pokud si do
této doby vstupenky na Vaše smluvní sedadla nezakoupíte, budou uvolněny k dalšímu prodeji.
Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou
k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 400,- Kč.
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

