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„TI CO NEJSOU NAŠEHO DRUHU“ 

SE VRACÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY PŘEDSTAVIT SVŮJ SVĚT ŠÍLENSTVÍ A HRŮZY 

V Praze dne 9. 12. 2020 

 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL, 

dovolujeme si Vás informovat, že americká kapela SLIPKNOT vystoupí po 2 letech v České republice. 
Dne 29. července 2021 představí v O2 areně svůj svět šílenství a hrůzy. 

Před dvaceti lety se devíti inspirativním muzikantům z Des Moines, Iowa, podařilo rozbít rámec toho, co 
je možné v rockové hudbě. Od momentu, kdy Slipknot vydali jejich stejnojmenný debut v roce 1999, 
bylo jasné, že jsou něčím, co tu předtím nikdy nebylo, ale přesně to, co jsme potřebovali. 

Tam, kde by podobné kapely vyhořely nebo ztratily svůj odkaz, při snaze zalíbit se všem, Slipknot 
nejenže prokazují trvalou oddanost k tvrdé práci, neustálé evoluci, jejich řemeslu, ale také to, co definuje 
heavy metal a rock obecně. S “We are Not Your Kind” se po 5 letech Slipknot vrací s novým albem, kde 
kapela dostála toho, co od nich nejvíce očekáváme. U “We Are Not Your Kind” se střetávají údery 
temnoty a násilí, hnané jejich kreativní stránkou a vizí. 

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.300,- KČ / OSOBA 

Vstupenky na Vaše smluvní sedadla si můžete zakupovat od 11. 12. 2020 od 10:00 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 19. 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: 

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 
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Na setkání s Vámi se těší 

Tým obchodního oddělení 

a klientského servisu 

Bestsport, a.s. 

provozovatel O2 areny a O2 universa 

 

 

 

 


