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V Praze dne 22. 10. 2021 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXU, 

dovolujeme si Vás informovat, že kapela Swedish House Mafia oznámila mezinárodní tour na rok 2022, 
první řádné turné od roku 2012. Předchozí "One Last Tour", na které se prodalo přes 1 000 000 
vstupenek, bylo fanoušky dlouho ceněno pro jejich ohromující živá vystoupení. Turné v roce 2022 bude 
následovat po právě oznámeném vystoupení tria na festivalu Coachella 2022 a bude zahrnovat arény 
po celých Spojených státech a Evropě. V pražské O2 areně vystoupí 22. 10. 2022 ve 20:00 hodin.  

Kapela byla také právě nominována na ceny v kategoriích Best Electronic a Best Nordic Act na letošním 
ročníku MTV EMA, který se koná v neděli 14. listopadu v Budapešti. Významný týden oslavili včera 
večer speciální převzatou epizodou The Weekndova pořadu Memento Mori na Apple Music. 

Globální superskupina Swedish House Mafia se spojila s ikonickou superstar The Weekndem  
a natočila nový singl a videoklip "Moth to a Flame", který je nyní k dispozici u Republic Records. Nová 
píseň, která byla původně teasována během přelomového vystoupení tria na předávání cen MTV VMA, 
představuje první novou hudbu kapely od července letošního roku, kdy oznámila své znovusjednocení 
dvojicí nových singlů "It Gets Better" a "Lifetime (feat. Ty Dolla $ign & 070 Shake)", které se objevily 
spolu s obálkou časopisu Billboard a speciálním vystoupením obou písní v pořadu The Tonight Show 
With Jimmy Fallon. Trojice písní nadále buduje očekávání směrem k nadcházejícímu plnohodnotnému 
albu Paradise Again, jehož vydání je naplánováno na začátek příštího roku, přičemž již nyní je k 
dispozici předobjednávka CD Special Tour Edition, která odemyká exkluzivní předprodej vstupenek na 
turné. 

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.500,- KČ / OSOBA 
 

Vstupenky do Vašeho smluvního Skyboxu si můžete rezervovat od 29. 10. 2021 od 10:00 hod 

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), v pracovní dny vždy od 13 do 18 

hod., platba v hotovosti či kartou. 

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

k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 500,- 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 

Ing. Petra Mošovská, mosovska@bestsport.cz , tel: +420 266 771 929 
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Na setkání s Vámi se těší    

Tým obchodního oddělení 

a klientského servisu 

Bestsport, a.s. 

provozovatel O2 areny a O2 universa 

 


