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Největší koncert v Pokáčovo kariéře bude 20. ledna 2022 v O2 areně!
V Praze dne 11. 12. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL,
rádi bychom Vás informovali, že textař a písničkář Jan Pokorný, všem známý především jako Pokáč,
se rozhodl uspořádat svůj doposud největší koncert, který se uskuteční 20. ledna 2022 v O2 areně.
Zařadí se tak mezi ty největší české zpěváky, kteří zde vystupovali. O 2 arena je pro české hudebníky
nejvyšší příčkou na domácí scéně a stejně tak tomu je i v případě Pokáče.
Uspořádat koncert v O2 areně byl vždy jeho sen. A po rychle vyprodaném posledním koncertu ve Fóru
Karlín se koncertní prostor s větším počtem míst přímo nabízel. „Je to poměrně velký sousto, ale pevně
doufám, že oba moji fanoušci zmobilizují celé své rodiny a jejich rodiny. Bude to velkolepý se vším
všudy. Unikátní zážitek. Můj velkej sen z oblasti sci-fi. A zároveň to bude prostě koncert plešatýho týpka
s kytarou, spoustou hostů, spoustou překvapení. Tak tam prosím někdo dorazte, ať to není trapný :),“
říká s humorem sobě vlastním Pokáč o plánovaném koncertu v pražské O2 areně.
„S Pokáčem spolupracujeme od samého začátku jeho kariéry. Vzpomínám si, jak jsme v roce 2016
připravovali první turné po kavárnách a malých klubech. O to více nás těší, že nyní můžeme Pokáčovi
pomoci s největším koncertem jeho kariéry v O2 areně,“ dodává za pořádající agenturu Redhead Music
Tomáš Staněk.
Oblíbený písničkář ani v době nucené koncertní pauzy nezahálí a vymýšlí jednu písničku za druhou.
Tento rok se stal komentátorem aktuálního dění na rádiu Frekvence 1, kde má svůj pravidelný pořad
„Pokáčova rychlovka“. Stále zůstává fanouškům „nablízku“ skrze sociální sítě, kde je velmi aktivní a
počet jeho sledujících roste každým dnem. Pravidelně přidává videa na svůj YouTube Pokáčovo kanál,
a i proto v tomto směru patří mezi nejsledovanější české interprety. Nedávno nadělil svým fanouškům
dárek v podobě nového vánočního singlu s názvem „Anděl“, světlo světa spatřil i „Pokáčovo zpěvník“
se 46 písničkami, a navíc ještě spustil prodej vánočního Pokáčova merchandise.

VSTUPENKA 490,- KČ / KS | CATERING 1.200,- 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 10. 1. 2022. 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:
Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918
Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 995
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

