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V Praze dne 5. 10. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXU, 

dovolujeme si Vás informovat, že sestava Českého mejdanu s Impulsem 2022 je kompletní! 
Premiéru si na mejdanovém pódiu O2 areny střihne nestárnoucí IVAN MLÁDEK a jeho BANJO BAND. 
Přibude do hvězdné sestavy, kterou tvoří MAREK ZTRACENÝ, DIVOKEJ BILL, MICHAL DAVID, NO 
NAME, VÁCLAV NECKÁŘ a PETER NAGY! Výjimečný pětihodinový koncert se odehraje v pražské 
O2 areně v sobotu 15. října 2022 už pošesté. 

K Českému mejdanu s Impulsem patří skvělá nálada, a jestli někdo umí publikum rozehřát svými 
písničkami, tak je to určitě Ivan Mládek. Navzdory tomu, že letos oslavil osmdesátku, pořád mu to spolu 
s Banjo Bandem parádně hraje a publikum si s radostí zpívá hity jako Prachovské skály, Hlásná Třebáň 
nebo Neopatrný křeček. „Proto máme velkou radost, že se nám povedlo Ivana Mládka a Banjo Band 
pro Český mejdan získat a obohatit tak letošní sestavu o další skvělé jméno, které je zárukou toho, že 
se celá hala rozezpívá,“ vzkazují pořadatelé. A zatímco ostatní muzikanti se netají určitým respektem k 
naší největší koncertní hale, Ivan Mládek se na Impulsu s humorem sobě vlastním nechal slyšet, že to 
na místě dobře zná. „Já jsem tam do Vysočan chodil na praxi, když jsem dělal soustružníka.“ 

Nováčkem na Českém mejdanu bude také kapela Divokej Bill, která si naši největší koncertní halu 
osahala už před pár lety, a povedlo se jim ji vyprodat. Přesto mají velký respekt. „V O2 areně jsme hráli, 
když nám bylo 20 let. Když si tam stoupneš, tak zkoprníš a emoce s tebou cvičí. Těch 20 tisíc lidí, to je 
nářez,“ vzpomíná kytarista z Divokýho Billa, Roman Procházka. Diváci nepřijdou o hity, jako Plakala, 
Rozárka, Znamení, Malování nebo Všema deseti. Zároveň ale Billové chystají i nové písničky, které v 
areně naživo představí. Mimochodem, víte, že tahle parta muzikantů oslaví příští rok 25 let? 

Headlinerem letošního Českého mejdanu s Impulsem je Český zlatý slavík Marek Ztracený, který začíná 
být ve vysočanské areně jako doma. Jeho koncerty jsou zárukou, že se lidé baví a Marek dělá všechno 
proto, aby s ním publikum bylo na jedné vlně. „Chci, aby všichni zpívali společně,“ to jeho jednoduchý 
vzkaz pro diváky, na které se prý těší stejně jako na kolegy, kteří se s ním na pódiu vystřídají. 

Na jeho vystoupení se naopak těší Michal David, který ani letos nebude chybět. Cestu z Košic do Prahy 
si ráda udělá nejpopulárnější slovenská kapela v Čechách – No Name, které prý dlouhé cestování „Žily“ 
netrhá. Pár dní před svými narozeninami si užije Mejdan Václav Neckář, který má radost, že se konečně 
zase může hrát. A svou muzikantskou formu přijede předvést Peter Nagy, který získal Andělskou 
nominaci za své nové album Petrolej. 

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.500, - KČ / OSOBA 

Vstupenky si můžete rezervovat a nakupovat 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. Vstupenky na Vaše 

smluvní sedadla si můžete také zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID karet na VIP 

pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), platba v hotovosti či kartou. VIP pokladny jsou otevřeny 

každý pracovní den v době od 13.00 do 18.00 hodin, v den akce od 13.00 až cca 1 hodinu po začátku 

akce. 



 

  

Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Parkovací místo je možné zakoupit 

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 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 nabízí 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 

 

 

 

mailto:reservations@stageshotel.com
mailto:finkousova@bestsport.cz
mailto:hybsova@bestsport.cz
mailto:mosovska@bestsport.cz

