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Únorový termín Megakoncertu Radia Čas pro všechny bezva lidi byl zrušen. Aktuální
proticovidová opatření v oblasti kultury nedovolují pořádání akcí typu Megakoncert,
proto bylo Radio Čas nuceno upustit od přeložené oslavy svých narozenin.

"Nebylo to pro nás vůbec jednoduché rozhodnutí. Megakoncert je srdeční záležitostí
celé mediální skupiny POHODA a znamená pro nás výjimečnou příležitost se naživo
potkat s posluchači Radia Čas a oslavit s nimi nejen narozeniny rádia, ale také si užít
skvělou atmosféru, kterou dotváří hvězdy české a slovenské hudební scény.
Megakoncert pořádáme pro všechny bezva lidi a chceme, aby to tak i zůstalo,
což  při aktuálních nařízeních není možné." komentuje zrušení generální ředitel
mediální skupiny POHODA Roman Jeřábek.

Megakoncert Radia Čas se naposledy konal v listopadu roku 2019 a jeho následný
termín se z důvodu omezení v kultuře několikrát přesouval na pozdější data. Stále se
prodlužující restrikce vůči akcím však přiměla Radio Čas k rozhodnutí koncert úplně
zrušit. "Nechceme našim věrným posluchačům slibovat něco, co nyní nejsme schopni
dodržet. Vážíme si každého z posluchačů, kteří si chtěli Megakoncert užít  spolu s
námi. V současnosti ale nejsme schopni zaručit termín konání, a hlavně úroveň bez
omezení, na kterou jsou lidé zvyklí. Jakmile se covidová situace vyřeší,
naplánujeme Megakoncert v termínu, u kterého budeme mít jistotu, že je
definitivní." doplnila produkční Megakoncertu Kateřina Kornetová. 

Vstupenky, zakoupené na Megakoncert v sítích Ticket Art a Ticket Stream,
mohou být na základě žádosti vráceny u těchto společností. Radio Čas samotné
není prodejcem vstupenek, nemůže je tak přijímat zpět, a vrácení vstupného je nutné
uplatnit u prodejců Ticket Art nebo Ticket Stream. Přesný postup pro vrácení
vstupenek naleznete na webu Radia Čas.

Držitelům obou typů vstupenek Radio Čas nabízí možnost si vstupenku nechat a v
budoucnu ji vyměnit za platný lístek na příští ročník Megakoncertu. Více informací
naleznete na webu casradio.cz, na Facebooku či Instagramu.
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