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V Praze dne 17. 10. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXU, 

dovolujeme si Vás informovat, že největší parkurová show na světě Prague Playoffs míří opět do O2 
areny. Parkurový svátek se uskuteční ve dnech 17. – 20. listopadu 2022. Během čtvrtého ročníku se v 
Praze představí celkem šestnáct družstev. Diváci uvidí olympijské vítěze i světové šampiony. Šanci 
dostanou také přední světoví jezdci v kategorii do 25 let. 

Jedinečný a dynamický formát GCL umožňuje jako první soutěži v historii, aby v družstvech bok po boku 
závodili sportovci různých národností. Nabízí úchvatnou podívanou, dech beroucí soupeření a týmovou 
spolupráci. 

Chybět v O2 areně nebude ani domácí tým Prague Lions. Ten v letošní sezóně totiž patří k nejlepším 
týmům celého seriálu a dokonce dvakrát dokázali zvítězit. Na kolbišti se představí opory týmu Pieter 
Devos, Niels Bruynseels nebo Anna Kellnerová. České barvy v pětihvězdičkových soutěžích budou 
reprezentovat olympionici Vladimír Tretera, Aleš Papoušek nebo Aleš Opatrný. Posledně jmenovaný 
dokonce jednu ze soutěží v roce 2021 ovládl. Povede se domácím jezdcům něco podobného i letos? 

Galashow opět nabídne kromě vrcholového sportu i unikátní doprovodný program určený nejen pro 
všechny obdivovatele koní. Poprvé v O2 areně vystoupí slavný Lorenzo, který stádo svých koní ovládá 
vestoje z jejich hřbetu a komunikuje s nimi jen pomocí neviditelných gest, jemných doteků tušírkou, 
případně v rukou drží několik opratí. Chybět nebude ani spektakulární artistická show, závody poníků a 
mnoho dalších představení. Na své si přijde opravdu každý. 

Podrobný program: https://www.pragueplayoffs.com/program  

CENOVÉ PODMÍNKY 
 

Datum 
Vstupenka / 

osoba 
Catering / dospělá 

osoba 
Catering / dítě do 

145cm 

17.11.2022 10 Kč 1 865 Kč 400 Kč 

18.11.2022 10 Kč 2 365 Kč 400 Kč 

19.11.2022 10 Kč 2 365 Kč 400 Kč 

20.11.2022 10 Kč 2 365 Kč 400 Kč 

 

Vstupenky na Vaše smluvní sedadla 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 opět na 

VIP pokladnách v O2 areně. Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem. 

Vstupenky je možné zakupovat také 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. 

https://www.pragueplayoffs.com/program


 

  

Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou 

k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 600,- Kč.  

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 

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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