
 

  

MIRAI 
 

 
 

13. 10. 2022 | 20:00 | O2 arena 
 



 

  

V Praze dne 14. 9. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL SPORTOVNÍ 
KATEGORIE, 

dovolujeme si Vás informovat, že držitelé Českého slavíka v kategorii kapela roku Mirai vystoupí díky 
velkému zájmu se známými hity i písněmi z posledního alba podruhé v O2 areně dne 13. 10. 2022. 

Mirai je aktuálně nejposlouchanější českou kapelou a dle slov Miraie Navrátila uvidíme „to nejlepší, co 
kapela Mirai umí s největší a nejdražší technikou, kterou kdy měla k dispozici“. 
Ve složení Mirai Navrátil, Šimon Bílý, Tomáš Javůrek a Michal Stulík minulý rok kapela vydala svou třetí 
desku Maneki Neko, a potvrdila tak svou pozici na české hudební scéně. 

Rádi bychom Vám jako BENEFIT nabídli vstupenky na klubové patro na tento koncert za 

následujících zvýhodněných podmínek: 

VSTUPENKA 490,- KČ / KS | CATERING 1.300,- KČ / OSOBA 
JEDNORÁZOVÝ PRONÁJEM 500,- KČ / OSOBA 

 

Vstupenky je možné zakoupit přímo na VIP pokladnách v O2 areně na základě předložení Vaší ID karty, 
případně Vám Klientský servis na požádání vystaví rezervaci nebo zašle podklady pro úhradu 
vstupenek bankovním převodem. 

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 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. 

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

O2 areny: 

 

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

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

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 

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

 

 


