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V Praze dne 24. 8. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SPORTBOXU, 

největší sportovní událost roku 2022 je tady! Mistrovství Evropy basketbalistů se poprvé v 
samostatné české historii odehraje ve dnech 2. – 8. září v Praze. Mezi top evropskými celky nesmí 
chybět ani český národní tým, který v posledních letech sbírá úspěchy. Generace kolem Tomáše 
Satoranského chce na svůj vrchol dosáhnout před domácím publikem. A to přitom už na svém kontě 
má 7. místo na ME, 6. místo na MS a dokonce i postup na olympijské hry. 

Buďte u toho, když se bude psát další kapitola české basketbalové historie. Nenechte si ujít možnost 
vidět na vlastní oči hráče pyšnící se tituly pro nejužitečnější hráče NBA či Euroligy. EuroBasket tradičně 
patří mezi divácky nejúspěšnější sportovní akce. A navíc… Taková basketbalová show nemá v Česku 
obdoby! 

Celkem se v Praze odehraje 15 velmi atraktivních zápasů v pěti hracích dnech (2., 3., 5., 6. a 8. září 
2022). Program bude každý den startovat ve 14:00, český tým nastoupí ke svému utkání vždy od 
17:30 a třetí zápas se bude hrát od 21:00. Další tři skupiny se uskuteční v Tbilisi, Miláně a Kolíně nad 
Rýnem. Play off zamíří do Berlína. 

CENOVÉ PODMÍNKY VSTUPŮ V RÁMCI VAŠÍ SMLUVNÍ KAPACITY: 

ZÁPASY ČESKÉHO TÝMU:  
VSTUPENKA 10,- Kč / OSOBA 

CATERING 1.200,- Kč / DOSPĚLÁ OSOBA 
DĚTSKÝ CATERING 300,- Kč / DÍTĚ DO 145 CM 

ZÁPASY OSTATNÍCH TÝMU:  
VSTUPENKA 10,- Kč / OSOBA 

CATERING 1.100,- Kč / DOSPĚLÁ OSOBA 
DĚTSKÝ CATERING 300,- Kč / DÍTĚ DO 145 CM 

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. 

Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem. Vstupenky do Vašeho smluvního 

Skyboxu si můžete rovněž zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID karet na VIP pokladnách 

(vestibul vstup č. 10), platba v hotovosti či kartou.  

V případě zájmu o pronájem VIP prostor při této akci neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení :  

Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz  ; tel.: +420 266 771 995 

Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918 

MgA. David Nushart, nushart@bestsport.cz , tel: +420 266 771 917 

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

online v klientské zóně:  

PARKING VIP ARENA - cena 600,- Kč / den 

PARKING VIP STAGES HOTEL - cena 500,- Kč / den 

 

14:00 IRS x FIN 14:00 FIN x POL 14:00 POL x ISR 14:00 NED x POL 14:00 FIN x NED

17:30 POL x CZE 17:30 CZK x SRB 17:30 CZE x NED 17:30 FIN x CZE 17:30 CZE x ISR

21:00 SRB x NED 21:00 NED x ISR 21:00 SRB x FIN 21:00 IRS  x SRB 21:00 SRB x POL

2. září 3. září 5. září 6. září 8. září

ČASOVÝ HARMONOGRAM FIBA EUROBASKET
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OTEVŘENÍ VIP POKLADEN BĚHEM AKCE EUROBASKET 

V den akce budou VIP pokladny otevřeny vždy od 12:00 hod do jedné hodiny po začátku třetího 

posledního zápasu dne. V ostatní dny budou VIP pokladny otevřeny standardně od 13:00 hod do 

18:00 hod. 

PODMÍNKY VSTUPŮ A NUTNOST OPUŠTĚNÍ ARENY MEZI ZÁPASY 

Skyboxové patro bude otevřeno pro Vás a Vaše hosty vždy 60 minut před začátkem každého 

zápasu, tedy v 13:00, 16:30 a 20:00. Pro vstup na Skyboxové patro použijte vstupy č. 1 a 10.  

Ihned po skončení zápasů začínajících ve 14:00 a 17:30 budou návštěvníci požádání o neprodlené 

opuštění Skyboxového patra a areny, toto opatření se týká i osob, které budou mít u sebe vstupenku 

na následující utkání. 

Dovolujeme si Vám nabídnout také služby lifestylového hotelu STAGES HOTEL PRAGUE. 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: 

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 

Jana Obrazová, obrazova@bestsport.cz , tel.:  +420 266 771 944 

Na setkání s Vámi se těší    

 

Tým obchodního oddělení 

a klientského servisu 

Bestsport, a.s. 
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