
 

  

 

MIRAI 
 

 
 

15. 9. 2022 | 20:00 | O2 arena 



 

  

V Praze dne 16. 8. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXU, 

dovolujeme si Vás informovat, že kapela roku Mirai vystoupí se svými největšími hity, velkolepou show 
a váženými hosty v pražské O2 areně. První koncert se uskuteční již 15. září 2022. 

Kapela Mirai je aktuálně nejposlouchanější českou kapelou a držitelem zlatého slavíka za Kapelu roku. 
Ve složení Mirai Navrátil, Šimon Bílý, Tomáš Javůrek a Michal Stulík minulý rok Mirai vydali svou třetí 
desku Maneki Neko a potvrdili tak svou pozici na české hudební scéně. 

„Chystáme velký krok. Největší koncert, co jsme kdy dělali. Milník. V O2 areně 15. září 2022. Přijďte, 
bude to velký,“ zve frontman Mirai Navrátil. 

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.300,- KČ / OSOBA 
 

Vstupenky si můžete rezervovat a nakupovat 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 na Vaše smluvní sedadla si můžete rovněž zakupovat na základě předložení jedné z Vašich 

ID karet na VIP pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), platba v hotovosti či kartou. Pozor na 

změnu otevírací doby VIP pokladen během měsíce srpna! Pokladny jsou uzavřeny do 21.8.2022. Od 

22.8.2022 jsou pokladny otevřeny v běžném režimu, a to v pracovní dny od 13:00 – 18:00 hod.  

Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Nově je možné si parking zakoupit také 

online v klientské zóně:  

PARKING VIP O2 ARENA – cena 500,- Kč/akce 

PARKING VIP STAGES HOTEL – cena 400,-Kč/akce 
 

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 

Jana Obrazová, obrazova@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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