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HISTORIE
Agentura LIVER MUSIC s.r.o. vznikla dne 23. července 2005 v návaznosti 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 obohacuje české kulturní prostředí pořádáním 
převážně zahraničních koncertů a festivalů. Od svého vzniku uspořádala již více než 200 koncertů a desít-
ky festivalů. Naše činnost přispívá tuzemské kulturní scéně svými výjimečnými projekty, které se soustředí 

převážně na scénu bluesovou, ale nevyhýbáme se ani jiným okrajovým žánrům.

Hned na začátku existence jsme převzali projekt Prague International 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 LIVER MUSIC s.r.o.

Logickým vyústěním více než stovky koncertů ze série PRAGUE INTERNATIONAL BLUENIGHT byl pak 
vznik samostatného projektu 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 za-
hraničních koncertů již od roku 1995. Za více než 25 let praxe se podílel na největších zahraničních kon-

certech v ČR (mimo jiné také Rolling Stones, U2, Tina Turner, Michael Jackson a stovky dalších).

Dlouhodobým spolupracovníkem, který se podílí na vedení společnosti je Petr Pošvic, který se produkci 
věnuje také více než 25 let ((a)void, Letní poloha a mnoho dalších projektů). Stabilní a profesionální vede-
ní agentury je tak zajištěno, a i díky tomu může společnost LIVER MUSIC s.r.o. fungovat na kulturní scéně 

dlouhodobě, profesionálně a obohacovat svými akcemi kulturní život v ČR i do let budoucích.



ZHODNOCENÍ ROKU
I rok 2021 byl pro celou kulturní scénu a naši agenturu velmi náročný. Přetrvávající globální pandemie 
spojená s onemocněním COVID-19 znemožňovala normální fungování a pořádání kulturních akcí v ČR. 
Veškeré koncerty byly většinu roku zakázány, a hlavně nebylo možné plánovat nové či přeložené koncer-
ty. Žádná velká světová turné v této těžké době nemohla probíhat a bylo velmi těžké cokoliv plánovat.

Přesto se nám podařilo uspořádat 2 velké kulturní projekty, což považujeme v této těžké době za ohrom-
ný úspěch, obzvlášť když se jedná o zahraniční koncerty v ČR.

Ačkoliv byly většinu roku zakázány veškeré kulturní akce a zrušena veškerá světová turné, my jsme v 
agentuře měli skutečně napilno. Komunikace s diváky, s agenty i umělci se stala velkou výzvou. Koncerty 
se bohužel nekonaly, ale práce s nimi bylo třikrát víc než obvykle. Vyjednávání o přesunutých termínech, 
nových termínech, řešení velmi složité ekonomické situace, hledání zdrojů, abychom dostáli svým závaz-

kům, jakož i jednání s dodavateli a partnery byla velmi náročná a zdlouhavá.

Nebýt podpory od Ministerstva kultury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Magistrátu hlavního 
města Prahy, museli bychom po více než patnácti letém fungování naši činnost, a to nikoliv vlastní vinnou, 

ukončit.



PROJEKTY
PRAGUE INTERNATIONAL BLUENIGHTS

Projekt PRAGUE INTERNATIONAL BLUENIGHT vstoupil do svého 21. ročníku, i když ročník 20. nemohl 
reálně proběhnout. V roce 2021 jsme chystali tedy realizaci všech přesunutých koncertů z roku 2020. 
Bohužel ani v roce 2021 nemohl plánovaný program proběhnout. Přesto se nám podařilo 5 zahraničních 

koncertů v mezidobí, kdyby byly kulturní akce v ČR povoleny, zrealizovat.

PLÁNOVANÉ (a kvůli COVIDu znovu přeložené) KONCERTY PIBN 2021:

Southern Avenue (us)

Walter Trout (us)

Wille & The Bandits (uk)

Larkin Poe (us)

Eric Gales (us)

Nahko and the Medicine for People

Beth Hart (us)

The Reverend Peyton’s Big Damn Band (us)



REALIZOVANÉ KONCERTY:

6.5. BlueFest online Lucerna Music Bar

(spojené projekty Prague International Bluenight + BlueFest)

14. + 15.8. The Orquesta Informal (arg) Šapito Letní poloha

13.9. Damon Fowler (us) Lucerna Music Bar

10.11. Pat Fulgoni (uk) Zasekávák

26.11. ZVA-12-28 band (sk) Zasekávák

14.12. James Harries (uk) Jazz Dock



BLUEFEST
Pro osmý ročník festivalu BLUEFEST jsme plánovali vystoupení fenomenálního kytaristy Jeffa Becka, 
které jsme měli původně domluvené již v roce 2020. Pandemie nemoci COVID-19 realizaci koncertu zne-

možnila.

Vzhledem k faktu, že jsme tuto situaci předpokládali již na začátku roku, rozhodli jsme se po dohodě s 
partnery festivalu – MHMP a MK ČR, přesunout tradiční bluesový festival výjimečně do online prostoru a 

uspořádat akci online jako propojení 2 našich projektů – PIBN + BLUEFEST.

Vznikl tak nový projekt BLUFEST ONLINE, který propojil živou kulturu s online prostředím a propojil čes-
ké převážně bluesové interprety, kteří hráli naživo v Lucerna Music Baru, se světovými blues interprety, 

kteří svá vystoupení předtočili.

Projekt měl ohromný úspěch, vidělo ho více než 40.000 unikátních diváků, vystoupilo více než 70 účin-
kujících.



TEAM

Pro celý tým našich dlouhodobých spolupracovníků byl i rok 2021 velmi složitý. Mnoho našich kolegů se 
kvůli lockdownu a uzavření kulturních a dalších hromadných akcí rozhodlo tento obor zcela opustit. V roce 
2020 prošel náš team významnou obměnou, v roce 2021 se nám podařilo tento team udržet. Naší priori-

tou stále zůstává zachování týmu kvalitních profesionálů.

Našimi dlouhodobými spolupracovníky jsou: Štěpán Suchochleb, Jiří Sedlák, Jan Kratochvíl, Šimon Slavík, 
Petr Blažek, Tomáš Paleta, Jana Hrochová.

Výhled a plány do roku 2022

Pevně věříme, že se v roce 2022 začneme vracet do normálu a konečně se budeme moct všichni pustit do 
práce, kterou milujeme. Zůstáváme optimisty a chceme v naší kulturní činnosti pokračovat dlouhodobě. 
Přesto si uvědomujeme mnohá úskalí, která nás čekají. Následující roky budou pro kulturní scénu nejtěžší 

a bude velmi obtížné navázat na roky minulé.

Na rok 2022 chystáme veškeré přesunuté koncerty a projekty z roku 2020 a 2021, navíc probíhají i nová 
jednání s dalšími interprety, které bychom rádi v roce 2022 představili českému hudebnímu publiku.



HOSPODAŘENÍ
(v celých tisících Kč)

VÝDAJE
REŽIE 200

SLUŽBY / NÁKUP ZBOŽÍ 5 675
MZDOVÉ NÁKLADY 360

DANĚ A POPLATKY 7
JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY 2

OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 2
CELKEM 6 246

PŘÍJMY
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB 492
JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY 5 632

CELKEM 6 124
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -122

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ

I přes nepříznivou situaci v roce 2021 způsobenou pandemií COVID-19, kdy se nemohly pořádat skoro 
žádné kulturní akce, se podařilo udržet stabilní vícezdrojové financování jednotlivých projektů. Chod 
agentury a přípravu projektů zajistila podpora z programů MPO ČR a MK ČR, jakož i dlouholetá podpora 

od MHMP.

Ztrátu roku 2021 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
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