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V Praze dne 28. 12. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL, 
 
dovolujeme si Vám připomenout, že dne 24. 1.  2023 se v pražské O2 areně uskuteční akce, kterou 
Vás provede operní pěvec, tenorista Štefan Margita, celý koncert je věnován Haně Zagorové.  
 
„Drazí moji přátelé, 
 
moc vás zdravím a vlastně prvně se hlásím po té tragédii, která se stala. Není to lehké období, ale i 
tak bych Vám rád prozradil něco, co jsme ještě s Hankou chystali, a i tak to chceme uskutečnit. 

Když jsem dělal Poctu Karlu Gottovi, tak jsem po druhém koncertu dostal pozvání na svůj koncert do 
O2 areny. Když jsem přijel domů, tak jsem to Hance oznámil a já jsem říkal, že to bude Tvůj návrat 
po dlouhé době opět na jeviště, že na konci koncertu zazpívá některé svoje písničky. Hanka tehdy 
řekla, ano, to je úžasný nápad a my spolu uděláme Můj čas a já zazpívám Rybičko zlatá, přeju si. 
Strašně se na to těšila…ale osud nám nenahrál. Stala se tragédie a moji milovanou Hanku již tady 
nemám. 

Drazí přátelé, když dovolíte ten koncert my uskutečníme 24. ledna 2023 v O2 areně. Můžu Vám 
jenom slíbit, že písnička Rybičko zlatá, přeju si, tak jak duet Můj čas, na tom koncertě zazní. Jací 
budou hosté, to vám ještě neprozradím, ale bude tam elita pěveckých umělců.  

Těšíme se na vás a když dovolíte toho 24. ledna 2023 ten koncert bychom rádi věnovali Hance. 

Budu se na vás těšit! 

Váš Štefan Margita.“ 
 

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 na Vaše smluvní sedadla 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. 

VSTUPENKY NAD RÁMEC VAŠÍ SMLUVNÍ KAPACITY 

V případě zájmu o vstupenky nad rámec smluvní kapacity, Vám nabízíme tato místa s jednorázovým 
pronájmem ve výši 1.000,- KČ/ OSOBA na počet sedadel odpovídající dvojnásobku Vaší smluvní 
kapacity (celková cena vstupenky nad rámec smluvní kapacity tedy činí 2.410, - Kč). 



 

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 

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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