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V Praze dne 4. 9. 2020 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXŮ, 
 
jak jsme Vás včera informovali, přesně za 8 dní se měla v pražské O2 areně uskutečnit světová premiéra 
mega show kapely Queenie v čele s Michaelem Kluchem – Queen Relived by Queenie.  
Vše až doposud i přes komplikovaná omezení v souvislosti s koronavirem vypadalo velmi nadějně. 
Nakonec byl producent, organizační tým a zástupci areny donuceni tuto show v září i prosinci odvolat! 
Nové termíny všech tří koncertů se uskuteční přesně za rok, a to 3., 4. a 5. 9. 2021. 
 
Držitelé lístků z 15. 5. (11. 9. 2020) si užijí premiéru show 3. 9. 2021, držitelé lístků z 16. 5. 2020 
(12. 9. 2020) koncert uvidí 4. 9. 2021 a držitelé lístků z 21. 12. 2020 přijdou na show 5. 9. 2021. 

„Prosíme diváky o pochopení této, námi nezaviněné situace, a žádáme je o strpení. Všechny další 
podrobné informace budou zveřejněny. Děkujeme vám za trpělivost a Vaši podporu, které si nesmírně 
vážíme a děkujeme i za všechny pozitivní ohlasy. Moc nás to těší,“ doplnili frontman Michael Kluch a 
kapela Queenie, producent Martin Zoubek a Tým O2 areny.  
 

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.300,- KČ / OSOBA 
 

Vstupenky do Vašich smluvních Skyboxů si můžete zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID 

karet na VIP pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), v pracovní dny vždy od 13 do 18 hod., platba 

v hotovosti či kartou. 

Vstupenky si můžete rovněž rezervovat 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. 

Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou 

k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 400,- Kč. 

V případě zájmu o pronájem VIP Partyboxu či VIP Eventboxu (s kapacitou do 30-ti osob) při této akci 

neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení O2 areny:  

Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz  ; tel.: +420 266 771 995 

Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918 

 

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 

Aneta Chalupová, chalupova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 944 

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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