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V Praze dne 27. 2. 2023 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXU, 

dovolujeme si Vás informovat, že slavná irská taneční show LORD OF THE DANCE se v rámci nejúspěšnějšího 
turné znovu vrací do České republiky. V pražské O2 areně ji přivítáme dokonce již po desáté a to 1. 6. 2024. 
 
Lord of the Dance se stali světovým fenoménem a nejnavštěvovanějším tanečním představením všech dob. 
Dosud tuto skvělou show shlédlo na 5 kontinentech neuvěřitelných 60 milionů diváků v 60 zemích světa! 
Michael Flatley poté, co se na konci roku 2022 úspěšně vypořádal s vážnou nemocí, znovu osobně a velmi 
přísně dohlíží na kvalitu pódiového zpracování, choreografii i na výběr těch nejlepších tanečníků. 

Vloni připravil neúnavný Flatley k 25. výročí založení souboru inovovanou verzi show, s níž se Lord of the Dance 
vydali na další z dlouhé řady vítězných tažení Evropou, které nebere konce. Diváci v Anglii, Irsku, Francii, Belgii, 
Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, České republice, na Slovensku a v dalších a dalších evropských zemích 
nadšeně aplaudují neuvěřitelným výkonům špičkových tanečníků v sólových číslech i přesně 
synchronizovaných hromadných „riverdancing“ formacích, doplněných propracovanou videoprojekcí 
rekapitulující uplynulých 25 let, skvělými speciálními efekty a světelným designem, ale hlavně svižnou irskou 
hudbou v podání krásných houslistek. To jsou noví Lord of the Dance: 25 Years of Standing Ovations, tedy 25 
let ovací ve stoje.  

A jak se i u nás publikum na vlastní oči mnohokrát přesvědčilo, takovými ovacemi, bouřlivým potleskem a 
rozzářenými úsměvy končí doslova každé představení Lordů. Ti se k nám napřesrok vrátí již po čtrnácté a dosud 
je zde vřelým potleskem odměnil téměř 1 milion nadšených diváků! 

Michael Flatley dál následuje svůj sen a bude to zcela jistě opět nezapomenutelný zážitek. Přijďte s námi i vy 
oslavit toto fantastické výročí!  

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.400,- KČ / OSOBA 

Vstupenky si můžete rezervovat a nakupovat od 1. 3. 2023 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 
PARKING VIP STAGES HOTEL – cena 400,-Kč 
 
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 

mailto:melisova@bestsport.cz
mailto:nushart@bestsport.cz
mailto:reznickova@bestsport.cz


 

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 

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. 

PS: Nezapomeňte při další návštěvě O2 areny vyzkoušet nové ID karty plné výhod a slev, ať už na baru v Premier 
Clubu, nebo v přilehlém hotelu STAGES HOTEL Prague. 
 
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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