
 

SUPERFINÁLE FLORBALU 2023 

 

  16. 4. 2023 | 14:00 | O2 arena  
 
 



 

V Praze dne 2. 11. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SPORTBOXU, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na jedinečnou sportovní událost, která opět míří do největší arény v Česku. 
Buďte u toho, když se nejlepší týmy v republice porvou o titul a užijte si špičkový florbal okořeněný 
jedinečnou show a elektrizující atmosférou. Superfinále florbalu přivítá pražská O2 arena v neděli 
16. dubna 2023. Vstupenky budou v prodeji od 3.11. 2022 od 14:00 hod. 

Český florbal na nadcházející – již jedenáctý – ročník Superfinále florbalu chystá spoustu parádního 
doprovodného programu, jedinečnou vizuální show a zábavu pro fanoušky všech věkových kategorií. 
Superfinále znovu vytvoří komplexní a unikátní fanouškovský zážitek, který v této kategorii zaujal  
i odborníky z oblasti sportovního businessu a marketingu a v rámci Sport Alive Awards mu udělili  
v obrovské konkurenci druhé místo.  

V uplynulé sezoně sledovalo premiérový triumf žen FBC Ostrava v extralize 7 923 fanoušků, bitvu  
o titul v Livesport Superlize, jíž nakonec ovládla Mladá Boleslav, vidělo 10 865 diváků. Tisícovky 
příznivců už okupovaly svá místa od rána, kdy vrcholily středoškolské poháry dívek a chlapců. 
Informace o Superfinále florbalu 2023 naleznete na webových stránkách projektu 
www.ceskyflorbal.cz/superfinale . Jako hlavní zdroj novinek slouží facebookové stránky Českého 
florbalu a instagramový profil Českého florbalu, které Vám i letos budou přinášet reportáže  
z nejvyšších soutěží, ze zákulisí superligových týmů či z programu superfinálového dne společně  
s řadou soutěží a novinek. 

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

http://www.ceskyflorbal.cz/superfinale
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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