


HISTORIE

Agentura LIVER MUSIC s.r.o. vznikla dne 23. července 2005 v ná-
vaznosti na dlouhodobou agenturní a produkční činnost majitelů 
Radima Svatoně a Romka Hanzlíka, kteří spolu agenturu založili.

Agentura LIVER MUSIC s.r.o. od svého počátku významně obo-
hacuje české kulturní prostředí pořádáním převážně zahraničních 
koncertů a festivalů. Od svého vzniku uspořádala již více než 150 
koncertů a desítky festivalů. Naše činnost přispívá tuzemské kul-
turní scéně svými výjimečnými projekty, které se soustředí převáž-
ně na scénu bluesovou, ale nevyhýbáme se ani jiným okrajovým 
žánrům.

Hned na začátku existence jsme převzali projekt Prague Interna-
tional Bluenights, který vznikl již v roce 2001, kdy se konalo první 
vystoupení zahraničního interpreta z této koncertní série. Plně se 
pak projekt rozvinul až v roce 2006, kdy jej převzala agentura LI-
VER MUSIC s.r.o.

Logickým vyústěním více než stovky koncertů ze série PRAGUE 
INTERNATIONAL BLUENIGHT byl pak vznik samostatného pro-
jektu BLUEFEST, který pořádáme pravidelně od roku 2014.

Skutečný majitel / Personální zajištění

Agenturu dlouhodobě vede její skutečný majitel Radim Svatoň, 
který se věnuje produkci a pořádání zahraničních koncertů již od 
roku 1995. Za více než 20 let praxe se podílel na největších zahra-
ničních koncertech v ČR (mimo jiné také Rolling Stones, U2, Tina 
Turner, Michael Jackson a stovky dalších).

Dlouhodobým spolupracovníkem, který se podílí na vedení spo-
lečnosti je Petr Pošvic, který se produkci věnuje také více než 20 
let ((a)void, Letní poloha a mnoho dalších projektů). Stabilní a 
profesionální vedení agentury je tak zajištěno, a i díky tomu může 
společnost LIVER MUSIC s.r.o. fungovat na kulturní scéně dlouho-
době, profesionálně a obohacovat svými akcemi kulturní život v 
ČR i do let budoucích.

Zhodnocení roku

V roce 2019 pokračovala naše agentura v dlouhodobé kontinuální 
kulturní činnosti a uspořádala 3 hudební projekty, jimž se věnuje 
již několik let. Celkově se jednalo o 16 koncertů po celé ČR. Celko-
vě lze rok 2019 hodnotit pozitivně a cíle, které jsme si pro tento 
rok dali, jsme také naplnili.



PROJEKTY

PRAGUE INTERNATIONAL BLUENIGHTS

V rámci 19. ročníku projektu PRAGUE INTERNATIONAL BLUENI-
GHT vystoupili:

9. 2. 2019 The Residents (us), Palác Akropolis Praha

11. 2. 2019 Charlie Winston (uk), Lucerna Music Bar Praha

Support: Thom Artway

25. 3. 2019 Larkin Poe (us), Palác Akropolis Praha

4. 4. 2019 Habib Koité (mali), Palác Akropolis Praha

2. 5. 2019 JCM – “In Memory Of Jon Hiseman”:

Clem Clempson, Mark Clarke & Ralph Salmins on drums, 
Lucerna Music Bar Praha

20. 10. 2019 G.Love (us), Lucerna Music Bar Praha

Support: Gerry Clark (jar)

29. 10. 2019 10070split (uk), Lucerna Music Bar Praha

6. 12. 2019 Beth Hart (us), Forum Karlín Praha

Cíle projektu PIBN byly v roce 2019 naplněny, opět se nám podaři-
lo kulturní scéně představit nové interprety, kteří v ČR ještě nevy-
stupovali, jakož i světové hvězdy.



BLUEFEST

V rámci šestého ročníku projektu BLUEFEST se nám po několika-
letém snažení podařilo do Prahy přivést jednu z největších hvězd 
bluesové scény: KEB´ MO´.

BlueFest – 16.7. 2019

Divadlo Archa

KEB´ MO´ (us)

Support: Ripoff Raskolnikov (a)

BLUES ON THE ROAD

Projekt Blues on the Road byl realizován v roce 2019 jako dru-
hý ročník festivalu. Považujeme za úspěch, že se nám přes nižší 
přidělenou dotaci podařilo podpořit osm realizací koncertů v re-
gionech. Podpora byla vždy realizovaná jako spolupořadatelský 
příspěvek na uspořádání jednotlivých vystoupení. Spolupracovali 
jsme s místními pořadateli, se samotnými kapelami a také partner-
skými agenturami, které vystoupení kapel zprostředkovávají.

Cíl projektu považujeme za naplněný. Současně s tím jsme v re-
gionech navázali nová hudební partnerství, která věříme, že jsou 
příslibem kvalitního naplnění projektu do budoucích let.

datum interpret místo

19.10.2019 JCM (uk), Ústí nad Labem - Národní dům

19.10.2019 Albert Castiglia (us), Ústí nad Labem - Národní dům

21.10.2019 G. Love (us) + Gerald Clark (jar), Brno - Kabinet múz

10.11.2019 The Chairmen, Zlín

11.11.2019 The Chairmen, Brno - ArtBar

13.11.2019 The Chairmen, Brno - Zkušebna

14.11.2019 Watermelon Slim (us), Ústí nad Labem - Národní dům

16.11.2019 Watermelon Slim (us), Bystré v Orlických horách - Elada



TEAM

V roce 2019 jsme pokračovali v dlouhodobé spolupráci s profesio-
nály z hudebního oboru. Naším cílem je udržovat stabilní a kvalitní 
team, s kterým spolupracujeme již několik let. Pevné vazby a síť 
profesionálů nám umožňuje poskytovat kulturní služby veřejnosti 
na té nejvyšší úrovni.

Našimi dlouhodobými spolupracovníky jsou: Štěpán Suchochleb, 
Zdena Selingerová, Petra Josefína Stibitzová, Pavel Eichler, Petr 
Blažek, Tomáš Paleta, Jana Hrochová.

Výhled a plány do roku 2020

V roce 2020 nás čeká jubilejní 20. ročník projektu PRAGUE 
INTERNATIONAL BLUENIGHT. Již v tuto chvíli připravujeme mno-
ho zajímavých koncertů na příští rok. Rádi bychom uspořádali 10 
bluesových koncertů k oslavě 20 let. Intenzivně jednáme s těmito 
umělci: BETH HART, WALTER TROUT, GARRY CLARK jr., LARKIN 
POE a mnoho dalších.

Zároveň již nyní pracujeme na dramaturgii festivalu BLUEFEST. 
Velmi rádi bychom příští rok představili jednoho z nejlepších žijí-
cích kytaristů JEFF BECKA, ale jednání probíhají i s další ikonou 
blues: BILLY GIBBONS.

Jednání s takto velkými interprety jsou často velmi náročná a 
zdlouhavá, ale i přesto věříme, že i příští rok představíme v Praze 
skvělá BLUESová jména.



HOSPODAŘENÍ

(v celých tisících Kč)

VÝDAJE

Režie 132

Služby / nákup zboží     11 024

Jiné provozní náklady    10

Daně a poplatky              86

Ostatní finanční náklady 5

CELKEM                            11 257

PŘÍJMY

Příjmy z prodeje služeb   9 258
 
Jiné provozní výnosy        1 560

Ostatní finanční výnosy    28

CELKEM                              10 846

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -411

Komentář k hospodaření

V roce 2019 se podařilo udržet stabilní vícezdrojové financování 
jednotlivých projektů. Ztrátu roku 2019 uhradil majitel agentury z 
vlastních zdrojů. V tuto chvíli společnost nemá žádné závazky po 
splatnosti.



KONTAKT

LIVER MUSIC s.r.o.

Čistovická 1700/62

163 00 Praha 6

IČ: 272 567 58

DIČ: CZ 27256759

Spisová značka:

C 108073 vedená u Městského soudu v Praze

Jednatel:

Radim Svatoň
radim@livermusic.cz

www.livermusic.cz



DĚKUJEME ZA POZORNOST


