
 

  

 
 

OKTAGON UNDERGROUND 

VÉMOLA vs MARPO 
 

 

21. 5. 2022 | 18:00 | O2 arena 



 

  

 

V Praze dne 12. 5. 2022 

 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SPORTBOXU, 

dovolujeme si Vám připomenout, že nejpopulárnější český zápasník a hvězda OKTAGONU Karlos 
„Terminátor“ Vémola se tváří v tvář v boxu – a tedy mimo svou komfortní zónu – střetne s českým 
rapperem Marpem. Zápas, který visel ve vzduchu a hlavách fanoušků už roky, se stane skutečností! 
Střet dvou světů, sportovců, celebrit a velikých osobností před zraky celého národa se uskuteční  
v pražské O2 areně již v sobotu 21. 5 2022. 

„Já na ten svůj první postojový knockout čekám 30 let. A ten teď přijde! Aby ses nedivil, že to 
bude už v prvním kole,“ říká sebevědomě Vémola. 

„Ke Karlosově poznámce bych rád vzkázal: Dej tomu, Terminátore, dalších 30 let a třeba se ti 
to podaří. To ty půjdeš k zemi!“ kontruje Marpo. 

Brutálním zápasem v klasickém boxu bude také souboj tvrdých útočných predátorů. Krvelačný dánský 
žralok a šampion OKTAGONU Magard proti neporazitelnému zlatému českému „Bad boyovi“ Sivákovi, 
držiteli nejcennějšího světového postojářského titulu WAKO PRO a šampionovi ČR v boxu. 

Bývalý šampion střední váhy „Pirát“ Krištofič se ve své nejsilnější disciplíně – boxerském postoji – utká 
s novou „zlou“ verzí Miloše Petráška. Milovaný i nenáviděný ostravský démon Mikulášek si to rozdá 
s Kotalíkem, který se po 3 a půl letech vrací do OKTAGONU a na jehož titánskou sílu se nikdy 
nezapomnělo. Nově motivovaný striker Paradeiser jde do boxerské přestřelky s postojářskou legendou 
legend a držitelem 11 světových a evropských titulů Vladem Moravčíkem. 

A představí se další hvězdy OKTAGONU včetně postojářských šampionů Lengála a Krčmáře. Jedním 
slovem to nejlepší, co ti domácí scéna bojových sportů nabízí. Buď tam a zažij životní zážitek s bohatou 
audiovizuální show a dokonalou atmosférou O2 areny, ze které budeš mít husinu. 

Všechny vstupenky zakoupené na původní termíny akce (13. 11. 2021 a 26. 2. 2022) zůstávají v 
platnosti i na nový termín 21. 5. 2022 a není potřeba je vyměňovat.  

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

Vstupenky do Vašeho smluvního Sportboxu 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. 

 



 

  

 

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 

Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Nově je možné si parking zakoupit také 

online v klientské zóně:  

PARKING VIP O2 ARENA - cena 500,- Kč/akce 

PARKING VIP STAGES HOTEL - cena 400,-Kč/akce 

Dovolujeme si Vám nabídnout také služby nově otevřeného lifestylového hotelu STAGES HOTEL 

PRAGUE, který se nachází hned vedle O2 areny a O2 universa. Hotel je součástí sítě Tribute Portfolio, 

která patří do řetězce Marriott International. Hotel nabídne nezapomenutelný zážitek spojený s hudbou, 

show, skvělým servisem a spoustou dalších zajímavých překvapení. Budete-li mít zájem využít služeb 

hotelu, kontaktujte prosím rezervační oddělení hotelu na tel. 221 000 888 nebo 

reservations@stageshotel.com. 

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 

Ing. Petra Mošovská, mosovska@bestsport.cz , tel: +420 266 771 929 

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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