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V Praze dne 12. 9. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL, 

dovolujeme si Vám připomenout, že NHL Global Series se vrací do Prahy. Základní část sezóny NHL 
2022-23 zahájí týmy San Jose Sharks a Nashville Predators vzájemnými zápasy v pražské  
O2 areně již v pátek 7. a v sobotu 8. října. 

Global Series 2022 bude celkově devátou sezónou, kdy NHL cestuje do Evropy, aby zde odehrála 

zápasy základní části. Tyto zápasy jsou odměnou pro zástupy věrných a vášnivých fanoušků v Evropě, 

kteří si užívají živé přenosy zápasů NHL dostupné prostřednictvím mezinárodních vysílacích  

a mediálních partnerů. Největší hvězdy NHL se také představují na mnoha platformách sociálních médií 

a na webu NHL.com v devíti jazycích pro mezinárodní fanoušky ligy. V Evropě se odehrálo 28 zápasů 

NHL v základní části. V České republice se doposud odehrálo 5 zápasů základní části NHL, které se 

všechny konaly v pražské O2 areně. 

NHL je globální ligou, více než 30 % hráčů NHL se v této sezóně narodilo mimo Severní Ameriku. Oba 

kluby mají na svých soupiskách řadu zahraničních hvězd včetně rodáků z hostujících zemí. Roman Josi 

z Predators se v říjnu představí ve svém rodném městě Bernu ve Švýcarsku proti svému bývalému týmu 

SC Bern. Rodáci z České republiky Tomáš Hertl a Radim Šimek ze Sharks a David Rittich z Predators 

budou hrát ve své vlasti poprvé jako hráči NHL. 

VSTUPENKA 10,- KČ / KS 

CATERING 1.700,- KČ / DOSPĚLÁ OSOBA 

DĚTSKÝ CATERING 400,- 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  

v O2 areně. Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem. Vstupenky na Vaše 

smluvní sedadla si můžete rovněž 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. 

VSTUPENKY NAD RÁMEC VAŠÍ SMLUVNÍ KAPACITY 

V případě zájmu o vstupenky nad rámec smluvní kapacity Vám nabízíme tato místa s jednorázovým 

pronájmem ve výši 8.000,- KČ/ OSOBA na počet sedadel odpovídající Vaší smluvní kapacity (celková 

cena vstupenky nad rámec smluvní kapacity tedy činí 9.710,- Kč). Nabídka platí do vyprodání 

vyhrazené kapacity. 

Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Parkovací místo zakoupíte online 

v klientské zóně:  

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 
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