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V Praze dne 30. 11. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL, 

dovolujeme si Vás informovat, že KONTRAFAKT oslaví 23. září 2023 v O2 areně dvě dekády na 

vrcholu rapové scény. 

„Od doby Dáva mi chalani s nami stále kývu hlavami. Keď sme sa v roku 2003 prvýkrát objavili na 

obrazovkách s hitom Dáva mi, možno aj u Teba doma, ani sme netušili, že o 20 rokov neskôr sa opäť 

ako prvá československá rapová crew objavíme s koncertom v legendárnej O2 arene v Prahe.  

23. 9. 2023 zavítame do českého hlavného mesta s jediným cieľom a to prepísať históriu živých 

koncertov. Kedysi sme vyrastali v panelákoch, teraz budeme mať na koncerte rovnako vysokú ledku. 

Presne tak vysokú, ako 8-poschodvá bytovka. A to je len to najmenšie čo vás čaká. Aby to bolo 

nezabudnuteľné pre každého, kto prekročí na konci septembra brány O2 areny, spojili sme naše sily 

so svetoznámym a renomovaným dizajnérom, Martinom Hruškom, ktorý je podpísaný pod tými 

najvýraznejšími shows a to nielen v Česku.  

  

Spolu sme rástli, spievali, plakali, jednoducho zažili sme nespočetné množstvo zážitkov, cestovali 

sme spoločne na koncerty vlakmi od východu Slovenska až po západ Čiech. Teraz sa nevieme 

dočkať momentu, kedy každý jeden fanúšik pricestuje za nami, do Prahy, a zažije výročnú oslavu 

legendárnej skupiny Kontrafakt. Prvú, jedinú a poslednú svojho druhu. Lebo hip-hop mi dáva to, čo 

mi život bere a bude mi dávať až kým mi Boh ten život nezobere.“ 

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.500,- 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. 

Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 24. 8. 2023. 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 
 
 
 



 

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 

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.  

Rezervujte si ubytování ve STAGES HOTEL Prague za Vaši speciální O2 arena PREMIER CLUB 
cenu 
 

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte rezervační oddělení hotelu na tel. 221 000 888 nebo 
reservations@stageshotel.com. 

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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