


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 desítky festivalů. Naše činnost přispívá tuzemské 
kulturní scéně svými výjimečnými projekty, které se soustředí převážně na scénu bluesovou, ale nevyhýbáme se ani jiným okrajo-
vým 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 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 25 let praxe se podílel na největších zahraničních koncertech 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 vedení 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

Rok 2020 byl pro celou kulturní scénu kvůli globální pandemii spojenou s onemocněním COVID-19 velmi náročný. Ačkoliv byly 
zakázány veškeré kulturní akce a zrušena veškeré světová turné, my jsme v agentuře měli skutečně napilno. Komunikace s divá-
ky, s agenty i umělci se stala velkou výzvou. Koncerty se bohužel nekonaly, ale práce s nimi bylo možná dvakrát víc než obvykle. 
Vyjednávání o přesunutých termínech, nových termínech, řešení velmi složité ekonomické situace, hledání zdrojů, abychom dostáli 
svým závazkům, 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 by-
chom po patnácti letém fungování naši činnost, a to nikoliv vlastní vinnou, ukončit.



PROJEKTY

PRAGUE INTERNATIONAL BLUENIGHTS

Projekt PRAGUE INTERNATIONAL BLUENIGHT měl mít před sebou v roce 2020 svou jubilejní 20. sezonu. Připravili jsme proto 10 
exkluzivních koncertů velkých zahraničních jmen.

V rámci 20. výročí PRAGUE INTERNATIONAL BLUENIGHT měli vystoupit:

21.4. Southern Avenue (us)

2.5. Walter Trout (us) – Uherský brod

4.5. Walter Trout (us) – Praha

10.5. Wille & The Bandits (uk)

25.5. Larkin Poe (us)

12.10. Eric Gales (us)

17.10. Nahko and the Medicine for People

23.10. Beth Hart (us)

12.11. Pat Fulgoni (uk)

25.11. Ripoff Raskolnikov (aut)

11.12. ZVA-12-28 (sk)

Bohužel se kvůli celosvětové pandemii nemohl uskutečnit ani jeden z plánovaných koncertů.

BLUEFEST

Pro sedmý ročník festivalu BLUEFEST jsme plánovali letní vystoupení fenomenálního kytaristy Jeffa Becka, který je v dra-
maturgickém hledáčku našeho festivalu od jeho vzniku. Pandemie nemoci COVID-19 realizaci koncertu znemožnila. 



TEAM

Pro celý tým našich dlouhodobých spolupracovníků byl rok 2020 velmi složitý. Mnoho našich kolegů se kvůli lockdownu a uzavře-
ní kulturních a dalších hromadných akcí rozhodlo tento obor zcela opustit.

Z tohoto důvodu prošel náš tým v roce 2020 významnou obměnou včetně navázání v minulosti přerušených spoluprací. Naší pri-
oritou stále zůstává zachování týmu kvalitních profesionálů.

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

VÝHLED A PLÁNY DO ROKU 2021

Pevně věříme, že se v roce 2021 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. Roky 2021 až 2023 budou pro kulturní scénu nejtěžší a bude velmi obtížné navázat na roky minulé.

Na rok 2021 chystáme veškeré přesunuté koncerty a projekty z roku 2020 a dokonce uvažujeme i nad ONLINE verzí festivalu 
BLUEFEST, abychom byli připraveni na variantu, že ani v roce 2021 nebudou ještě stále moct koncerty s velkou návštěvností pro-
běhnout.



HOSPODAŘENÍ

(v celých tisících Kč)

VÝDAJE

Režie 360

Služby / nákup zboží 5 070

Spotřeba materiálu a energie 4

Jiné provozní náklady 564

Ostatní finanční náklady 1

CELKEM 5 999

PŘÍJMY

Příjmy ze vstupného 0

Příjmy z prodeje služeb 367

Jiné provozní výnosy 5 170

CELKEM 5 537

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -462

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ

I přes nepříznivou situaci v roce 2020 způsobenou pandemií COVID-19, kdy se nemohly pořádat skoro žádné kulturní akce, se po-
dařilo udržet stabilní vícezdrojové financování jednotlivých projektů. Velké výdaje na akce roku 2020, které vznikly v roce 2019, se 
podařilo díky programům MPO ČR a MK ČR ufinancovat tak, že společnosti nehrozí krach. Jsme finančně připraveni na roky násle-
dující, než se vrátíme k normálnímu fungování i k příjmům ze vstupného.



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




