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V Praze dne 11. 10. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXU, 
 
dovolujeme si Vás informovat, že multiplatinová, cenami ověnčená skupina blink-182 oznámila své 
dosud největší turné, kolosální celosvětový výlet, na kterém se Mark Hoppus, Tom DeLonge a Travis 
Barker poprvé po téměř deseti letech znovu sejdou. Celosvětové turné, které produkuje společnost Live 
Nation, zahrnuje jejich vůbec první vystoupení v Latinské Americe spolu se zastávkami v Severní 
Americe, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu od března 2023 do února 2024. V pražské O2 areně 
vystoupí kapela 19. 9. 2023. 

Kapela také tento pátek 14. října představí svůj nový singl "Edging'', což bude poprvé po deseti letech, 
kdy byli Mark, Tom a Travis společně ve studiu. Jako speciální host vystoupí The Story So Far. 

Od svých skromných začátků před téměř třiceti lety, kdy začali hrát v garáži v San Diegu, prodali Blink-
182 více než padesát milionů alb po celém světě a rozbouřili publikum od Adelaide po Curych a stali se 
jednou z určujících rockových kapel své generace. Podle deníku The New York Times „žádná punková 
kapela devadesátých let neměla větší vliv než ‚blink-182′“. Zatímco ‚blink-182‘ už nasbírali více než 
slušný počet platinových desek a hitových singlů, těší se na své desáté studiové album. S Delongem, 
který se vrátil po téměř deseti letech, mohou fanoušci očekávat to elektrické kouzlo na pódiu, které trio 
v průběhu let předvádělo. S novým albem, které by mělo vyjít v roce 2023, se „blink-182“ mohou těšit 
na společnou budoucnost. 

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.400,- KČ / OSOBA 

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 si můžete 
také 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. 

Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Parking je možné si zakoupit 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. 

 
 

mailto: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 

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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