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PŘEDNÍ PŘEDSTAVITELÉ GRUNGEOVÉ SCÉNY A JEDNA ZE ZÁSADNÍCH KAPEL 

DEVADESÁTÝCH LET SE PO 3 LETECH VRACÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY! 

V Praze dne 30. 7. 2020 

 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL, 
 
je naším potěšením Vás informovat, že kapela PEARL JAM, pocházející z amerického města Seattle, 

oznámila sérii koncertů a na seznamu nechybí ani pražská O2 arena. Koncert se uskuteční 25. července 

2021. Pearl Jam letos slaví 30. výročí své existence, v březnu tohoto roku navíc vydali jedenácté 

studiové album Gigaton. Pearl Jam vznikli v roce 1990 v Seattlu a jsou považováni za jednu  

z nejpopulárnějších rockových kapel devadesátých let. Jejich jméno je úzce spojeno s hnutím grunge.  

Kapelu založili členové skupiny Mother Love Bone (Jeff Ament, Stone Gossard) a společně s kytaristou 

Mikem McCreadym a bývalým bubeníkem Red Hot Chili Peppers, Jackem Ironsem, nahráli pár demo 

skladeb, nicméně jim stále ještě chyběl zpěvák. Tím se stal surfař ze San Diega, Eddie Vedder. Velmi 

brzy pak vznikly základy prvních písní Pearl Jam (Alive, Once). Debutová deska Ten vyšla už v roce 

1991 a měla obrovský úspěch. Následovala alba Vs., Vitalogy a další. Od svého vzniku prodali Pearl 

Jam okolo 60 milionů kopií svých alb po celém světě. Kapela má na svém kontě 11 studiových alb, 15 

živých nahrávek, 3 kompilace a řadu oficiálních bootlegů. Do České republiky přijíždějí Pearl Jam 

pošesté. Poprvé se tu představili 15. 11. 1996 na turné k desce „No Code“ a naposledy se představili 

fanouškům v pražské O2 areně před dvěma lety. 

 

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.400,- KČ / OSOBA 
 

Vstupenky na Vaše smluvní místa si můžete 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  

v O2 areně (po předchozí domluvě s Klientským servisem). Rovněž máte možnost nechat si vstupenky 

zaslat poštou. 

Vstupenky si můžete rovněž od 3. 8. 2020 zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID karet na 

VIP pokladnách v O2 areně (vestibul vstupu č. 10). Od 3. 8. do 23. 8. 2020 budou VIP pokladny otevřeny 

vždy v pondělí (tj. 3., 10. a 17.) a ve středu (5., 12. a 19.) v době 13 až 18 hodin. Od 24. 8. 2020 budou 

VIP pokladny v provozu opět v běžný čas, tedy každý pracovní den od 13 do 18 hodin. 

Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 15. 7. 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. 

V případě zájmu o pronájem VIP Partyboxu či VIP Event Boxu (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 
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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 
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