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V Praze dne 18. 5. 2021 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL, 

dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem ke stávající situaci s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 byl 
pořadatel nucen opět přesunout termín koncertu ALICIA KEYS, který se měl původně konat  
dne 25. 6. 2020 a poté 25. 6. 2021 v pražské O2 areně. Patnáctinásobná držitelka Grammy, zpěvačka, 
skladatelka a producentka Alicia Keys vystoupí v O2 areně v novém termínu dne 25. 6. 2022. 

Od svého debutového alba “Songs In A Minor” si Alicia Keys vybudovala jedinečný repertoár hitů  
s více než 40 milióny prodaných alb po celém světě. Jako herečka se výrazně zapsala ve filmech „Sejmi 
eso“, „Holka na hlídání“ nebo „Tajný život včel“. V roce 2011 se poprvé postavila i za kameru jako 
režisérka jedné z povídek v rámci TV série „Five“, které vyprávějí příběhy žen postižených rakovinou 
prsu. Zaujala také jako spisovatelka, když vydala knihu “Tears for Water: Songbook of Poems & Lyrics 
by Alicia Keys”, díky které se stala podle časopisu New York Times nejprodávanějším autorem. Jako 
filantropka je spoluzakládající členkou organizace Keep a Child Alive, kterou zároveň reprezentuje jako 
její světová ambasadorka. 

Kromě materiálu z nového alba představí Alicia Keys na koncertech i své klasické hity - od „No One” 
přes “If I Ain’t Got You” až po “Girl on Fire, a to v rámci speciální multimediální pódiové prezentace. 

Všechny vstupenky zakoupené na původní pražský termín (25. 6. 2020) nebo náhradní (25. 6. 2021) 

termín koncertu zůstávají nadále v platnosti i na nový termín koncertu 25. 6. 2022 a není potřeba je 

vyměňovat. 

VSTUPENKA 490,- KČ / KS | CATERING 1.500,- 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 15. 6. 2022. 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 

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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