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V Praze dne 28. 1. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL, 

přestože věříme, že jaro už společně přivítáme na koncertech, plánovat obří halové turné je bohužel 
stále logisticky nemožné. Shawna Mendese se tedy dočkáme až napřesrok, evropská část Wonder: 
The World Tour se kompletně přesouvá. Novým termínem pražské zastávky je 22. červen 2023. 
Všechny vstupenky zůstávají v platnosti a my spolu se Shawnem a jeho týmem děkujeme za Vaše 
pochopení.  

Světu se poprvé představil v patnácti letech, kdy začal nahrávat své skladby na internet. Už jeho první 
singl Life of the Party se vyšvihl do horních pater americké hitparády a Shawn se stal historicky 
nejmladším hudebníkem, jehož skladba bodovala takto vysoko. Na úspěch navázal i jeho debut 
Handwritten, který zdolal vrchol albového žebříčku, stejně všechna tři nadcházející alba. To poslední, 
Wonder, vydal v roce 2020, právě s ním v rámci Wonder The World Tour přijede poprvé do Prahy.  

Do Prahy Mendes přijede v rámci turné ke čtvrté desce Wonder, na které se objevuje i duet s jeho 
velkým vzorem Justinem Bieberem. Celé album vzniklo v lockdownu, texty k písním často tematizují 
jeho raketový start a s tím spjaté nejistoty nebo odloučení od blízkých osob i stesk po běžném životě, 
který Mendes znovu objevil během karantény. Na většině písních se podílela i jeho partnerka Camila 
Cabello. „Na svých předešlých deskách jsem se řídil tím, aby se mé skladby líbily hlavně ostatním, měl 
jsem na to celý tým lidí, kterému jsem se musel zavděčit, tentokrát můj celý tým byla jenom Camila. V 
karanténě jsem najednou stál před rozhodnutím, jakým umělcem chci být, tím dokonalým s perfektní 
image nebo se ponořím hlouběji do sebe a pokusit se být upřímný sám k sobě. Namísto svého 
perfektního já jsem se rozhodl ukázat svou zranitelnou stránku,“ prozradil pro britský magazín CQ. 

VSTUPENKA 490,- KČ / KS | CATERING 1.500,- KČ / OSOBA 
 

Vstupenky na Vaše smluvní klubová sedadla si můžete 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. 

Vstupenky je možné zakupovat také na základě předložení jedné z Vašich ID karet na VIP pokladnách 

v O2 areně (vestibul vstup č. 10). VIP pokladny jsou aktuálně (do odvolání) otevřeny pouze každé 

pondělí a čtvrtek od 13:00 do 18:00 hod a v den akce od 10:00 do 1hod od začátku akce. 

Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 12. 6. 2023. 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 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 
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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 

Ing. Petra Mošovská, mosovska@bestsport.cz , tel: +420 266 771 929 

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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