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V Praze dne 11. 11. 2020 

 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL, 

dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem ke stávající situaci s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 byli 
pořadatelé koncertu skupiny ONEREPUBLIC, nuceni zrušit termín koncertu, který se měl konat dne 
6. 11. 2020 v pražské O2 areně. Zrušený koncert se bude konat v novém termínu dne 28. 10. 2021. 

Úspěch kapely OneRepublic tkví především ve velmi dobře napsaných a vyprodukovaných popových 
písních, za jejichž zrodem stojí primárně frontman kapely Ryan Tedder. Tento čtyřicetiletý 
multiinstrumentalista si fanoušky dokáže podmanit nejen svým charismatickým vzhledem,  
ale i nezaměnitelným hlasem, jež v mnoha případech vyvolává i husí kůži. 

Aktuálně je kapela z Colorado Springs považována za jednu z nejoblíbenějších pop-rockových kapel 
vůbec a každý její nový singl je další trefou do černého. K dnešnímu dni mají OneRepublic na svém 
kontě čtyři řadová alba a téměř tři desítky úspěšných singlů. Poslední položkou v jejich diskografii je 
album Oh My My, které vyšlo v říjnu roku 2016. Od té doby se soustředí výhradně na vydávání singlů, 
ale jak se zdá, na jaře tohoto roku se nakonec dočkáme další studiové desky, která by se dle slov 
frontmana měla jmenovat Human. 

Lze tedy očekávat, že v Praze OneRepublic představí nejen své velké hity jako například If I Love 
Myself, I Lived, Kids, Rich Love nebo Counting Stars, ale i nové album, na kterém jistě nalezneme i 
úspěšné singly Rescue Me a Wanted. U toho prostě nesmíte chybět! 

VSTUPENKA 490,- KČ / KS | CATERING 1.400,- KČ / OSOBA 
 

Vstupenky na Vaše smluvní sedadla 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. 

Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 18. 10. 2021. Pokud si do této 

doby vstupenky na Vaše smluvní sedadla nezakoupíte, budou uvolněny k dalšímu prodeji. 

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 Event Boxu (s kapacitou do 30-ti osob) při této 

akci neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení O2 areny: 

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

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