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V Praze dne 19. 1. 2023 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXU, 

dovolujeme si Vám připomenout, že Lewis Capaldi vystoupí již 17. února 2023 v pražské O2 areně 
v rámci turné s názvem BROKEN BY DESIRE TO BE HEAVENLY SENT.  

Talentovaný skotský zpěvák a textař Lewis Capaldi je jedním z nejúspěšnějších a kritikou 
nejoceňovanějších umělců své generace. Překonává hudební rekordy a přepisuje historii toho, co 
je v hudební branži možné – například v situaci, kdy vyprodal stotisíc vstupenek během deseti 
minut ještě před vydáním debutového alba. Pro Lewise je vůbec typická rychlost, s jakou se jeho 
vystoupení vyprodávají po celém světě, stejně jako počty streamů, kterých dosahuje.  

Lewisův jedinečný hlas se nedá zaměnit a na jeho melodické, emotivní songy nezapomenete. 
Disponuje zvláštním druhem talentu, díky kterému jsou jeho písně textově i hudebně přímočaré. V 
neposlední řadě Lewise provází charakteristický skotský humor, kterým baví své fanoušky v hledišti 
na koncertech i na sociálních sítích. 

V roce 2019 vydal debutové album „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“ a svými autorskými 
písněmi doslova uchvátil planetu. Album se udrželo deset týdnů na vrcholu UK Albums Chart. Ve 
Spojeném království se pak stalo nejprodávanějším albem roku 2019 a 2020.  

Na konci října 2019 se skladba „Someone You Loved“ dostala na první místo žebříčku Billboard 
Hot 100, čímž se Capaldi stal prvním skotským sólovým umělcem, který se dostal na vrchol 
americké hitparády od roku 1981. V květnu 2020 již bylo jasné, že průlomovým singlem „Someone 
You Loved“ se Lewis Capaldi stal historicky nejdéle setrvávajícím britským interpretem v UK Top 10. 
Singl bodoval v hitparádách v celkem 29 zemích světa. 

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.600,- 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 si můžete také zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID karet na VIP 
pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), platba v hotovosti či kartou. VIP pokladny jsou otevřeny 
každý pracovní den v době od 13.00 do 18.00 hodin, v den akce od 13.00 až cca 1 hodinu po začátku 
akce. 
 
Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Parkovací místo je možné zakoupit 
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 při této akci neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení 
O2 areny: 
Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918 
MgA. David Nushart,  nushart@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 917 
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 
Kristina Šínová, sinova@bestsport.cz , tel.: +420 266 771 944 

Dovolujeme si Vám nabídnout také služby lifestylového hotelu STAGES HOTEL PRAGUE, který 
se nachází hned vedle O2 areny a O2 universa. Hotel je součástí sítě Tribute Portfolio, která patří do 
řetězce Marriott International. Hotel nabízí nezapomenutelný zážitek spojený s hudbou, show, 
skvělým servisem a spoustou dalších zajímavých překvapení.  

Rezervujte si ubytování ve STAGES HOTEL Prague za Vaši speciální O2 arena SKYBOX cenu  
 

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte rezervační oddělení hotelu na tel. 221 000 888 nebo 
reservations@stageshotel.com 

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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