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V Praze dne 12. 12. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXU, 

dovolujeme si Vás pozvat na koncert metalové kapely DYMYTRY, který se uskuteční  
24. listopadu 2023 v pražské O2 areně. Aby se česká metalová kapela odhodlala naplnit největší 
koncertní sál v České republice, to se už hodně let nestalo. Naposledy vystoupila v O2 areně kapela 
Arakain a to krátce po jejím otevření.  

Dymytry si ale nikdy nekladli malé cíle. Kapela v příštím roce oslaví dvacet let své existence, při této 
příležitosti hudebníci pokračují ve svém snu a jdou za dalším vrcholem své dosavadní kariéry. Těch 
historických za sebou mají mnoho. Před pěti lety udělali podobný krok a bleskově vyprodali pražskou 
sportovní halu s koncertním projektem Monstrum, se kterým pak slavili úspěch i v dalších halách 
včetně vyprodaného O2 universa. Tento úspěch podtrhnul a definoval další stylizaci kapely na pódiu, 
kde prezentuje širokou škálu rockových a metalových songů s velkolepým technickým zázemím. 
Koncert pětice s charakteristickými maskami je tak vždy nejen hudebním, ale i audiovizuálním 
zážitkem. Kapela i pro běžné koncerty pečlivě připravuje scénu, animace a speciální efekty.  

Kapela má na kontě šest alb v českém jazyce a jedno v angličtině, většinu v zahraniční produkci. Za 
poslední tři alba Agronaut, Revolter a Pharmageddon získali zlatou desku a za Revoltera dokonce 
desku platinovou. Ač se kapela řadí do metalového stylu, na nových deskách najdete i propracované 
rockové balady. Díky tomu se Dymytry čím dál častěji objevují v lineupu mainstreamových festivalů. 
Kapela příští rok neplánuje žádné samostatné koncerty a po výročním koncertu si vybere delší pauzu. 

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. Parkovací místo je možné zakoupit 
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 
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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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