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V Praze dne 25.1.2021 

 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL, 
 
rádi bychom Vás informovali, že Marek Ztracený ohlašuje posun svého vyprodaného turné 
RESTART 2021 na podzimní termíny. Série koncertů po největších halách v Čechách a na Moravě 
tak už má nová data. V rámci těchto koncertů Marek udělal mimořádné gesto a věnoval dvacet tisíc 
lístků zdravotníkům, policistům, hasičům a dalším, kteří riskovali svoje zdraví pro zdraví ostatních při 
boji s koronavirem v první vlně pandemie. 
 
Koncerty v pražské O2 areně se z února přesouvají na září. Veškeré zakoupené vstupenky zůstávají  
v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Platí následovně: 
Vstupenky z 20. 2. 2021 platí na nový termín 15. 9. 2021. 
Vstupenky z 21. 2. 2021 platí na nový termín 16. 9. 2021. 
 
Na všech koncertech Marek Ztracený slibuje velkolepou show a představí nejen své zásadní hity, ale  
i aktuální album Planeta jménem Stres.  
 
„Milá Ztracená rodino, trhá mi to srdce, ale i na nás došlo. Měla to být oslava konce koronaviru, 
poděkování první linii i fanouškům, měl to být restart a nový začátek, ale tohle všechno musíme ještě  
o pár měsíců odložit. Jak sami asi dobře víte, situace bohužel neumožňuje, aby se koncerty v původně 
plánovaných termínech uskutečnily a navíc ti, pro které také celé turné mělo být poděkováním, jsou  
v tuto chvíli opět v plné pohotovosti. Chci, abyste věděli, že jestli toto turné, na které jste koupili během 
chvíle desetitisíce lístků, mělo být něčím mimořádným, tak v těchto náhradních termínech dostanete 
ještě něco mimořádnějšího. Vynahradíme vám to se vším všudy a nebudete litovat vaší trpělivosti. Mrzí 
nás to, nemůžeme za to, a o to víc si to snad všichni užijeme v září a říjnu. Lístky zůstávají v platnosti,“ 
vysvětlil Marek Ztracený. 
 

VSTUPENKA 490,- KČ / KS | CATERING 1.200,- 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.  

Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 5.9. a 6. 9. 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: 

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

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

mailto:melisova@bestsport.cz


 

  

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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