
 

  

 

ARÉNA HVĚZD 
„BLESK 30 let“ 

 

 

 

17. 9. 2022 | 19:00 | O2 arena 



 

  

 

V Praze dne 28. 4. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL, 

dovolujeme si Vás informovat, že velkolepá oslava jubilea nejčtenějšího českého deníku odstartuje  

v O2 areně 17. 9. 2022 od 19:00 hod. U toho nesmíte chybět!  

  

Aréna hvězd, tak se jmenuje galavečer, který u příležitosti svých 30. narozenin pořádá deník BLESK. 

A vy se tak můžete na tři hodiny přenést do společnosti hvězdných kapel, zpěváků a vašich oblíbených 

celebrit.  

  

Pražská O2 arena se pro vás naplní osobnostmi české a mezinárodní hudební scény a vy si budete moci 

užívat své oblíbené hity. Vystoupí třeba hitmaker Michal David, oblíbená zpěvačka Monika Absolonová, 

nestárnoucí legenda československého popu Dalibor Janda, který vystoupí s kapelou Prototyp a Jiřinou 

Annou Jandovou, skvělí 4 Tenoři nebo slovenští Kandráčovci. 

  

Těšit se můžete na opravdový vrchol večera Chico & The Gypsies! Tito členové původních Gipsy Kings 

vás uvedou do varu svými Baila me, Volare a mnohými dalšími.  

  

Večerem vás bude provázet moderátor Ondřej Sokol, kterého znáte například z oblíbeného seriálu 

Devadesátky nebo show Tvoje tvář má známý hlas.  

 

VSTUPENKA 490,- KČ / KS 

CATERING 1.500,- KČ / DOSPĚLÁ OSOBA 

Vstupenky na Vaše smluvní sedadla 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. 

Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 17. 8. 2022. Pokud si do této 

doby vstupenky na Vaše smluvní sedadla nezakoupíte, budou uvolněny k dalšímu prodeji. 

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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