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USB Agency s.r.o.

Pořádáte party, event, oslavu či happening a chcete, aby si jeho účastníci odnesli neopakovatelný zážitek?

Nabízíme široký sortiment kvalitní zábavy: 

 Sólová či skupinová vystoupení našich kapel, hudebníků a DJs

 Živá vystoupení našich a námi zastupovaných kapel a hudebních projektů

 Artistická, taneční a zábavná vystoupení

 Kompletní technické a organizační zajištění

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodné sestavy a repertoáru, aby naše hudba co nejvíce podpořila genius loci 

vašeho eventu. 

hudba: klikněte pro poslech

Videa: klikněte zde

http://www.soundcloud.com/dj_mgl
http://www.youtube.com/channel/UCeKtgF0SxXqHUtls3wtmA-A


USB Band

Tato kapela dokáže v čele se zpěvačkou díky své multižánrovosti zaujmout a roztančit široké publikum. 
Vzhledem k možnosti výběru zpěvačky je naše vystoupení vhodné pro mnoho různých příležitostí:

► Klasické swing/electroswing vystoupení v podání Lucie Priester. 

► Energické funky-house-balkan vystoupení v podání Dora Bondy.

► Živelně exotické v podání Lady Meru.

► Melodicky energických swing-dnb vystoupení v podání Flowe. 

Více info o zpěvačkách: klikněte zde

https://www.universalswingbrothers.com/#umelci


USB Band

Našim hudebním mottem je, aby dámy a pánové začali na parketu opět tančit spolu, tak jak tomu bývalo 

kdysi. 

USB Band doprovází zpěvačku v této sestavě:

► DJ MGL

► Dave T – MC, trumpeta 

► Rich.FD – saxofon 

► Martin Manouche – housle 

► Drama Jacqua – bicí

Délka vystoupení je 60 minut.

klikněte pro podrobnosti o kapele

https://www.universalswingbrothers.com/release/usb-band/


D-LIVE!

Kapela D-LIVE! v čele s krásnou Flowe a energickým 

Davem T, doprovázená Rich.Fd na saxofon, Drama 

Jacquou na bicí a DJem MGL za gramofony vznikla 

právě díky dlouholeté spolupráci jmenovaných 

matadorů české hudební scény. 

V jejich energické hudbě se snoubí DNB rytmy s world

music a jazzem. Pro její melodičnost a propracovanost 

znalci často označují jejich styl jako DNB pro dospělé.

Na pódiu kapela D-LIVE! vyzařuje vysoce nakažlivou 

pozitivní energii, o čemž se můžete přesvědčit na řadě 

festivalů, a to nejen v ČR.

Hudba:

klikněte pro poslech

Www:

Www.dlive.cz

https://soundcloud.com/dj_mgl/sets/d-live
http://Www.dlive.cz/


USB LiveAct – Universal Swing Brothers

► Živá hudební show zaměřená na improvizaci USB 

DJs s muzikanty.

► Sestava složená na míru večera a preferencím 

klienta. 

► Délka vystoupení omezena pouze počtem 

vystupujících DJs a muzikantů. 

Naší specialitou je hlavně electroswing prokládaný 

housem, balkánem, lámaným beatem či dnb. Vystoupení 

a sety jsou často kombinací více stylů. Jejich 

kontinuálnost spolu s gradací DJského setu a výkonů 

muzikantů vyvolává v tanečnících to pravé nadšení.

Hudba:

klikněte pro videoukázku

https://www.youtube.com/watch?v=DfIzmFux3FI


USB VIPs – Sólová vystoupení / vystoupení s Djs

► Terezie Kovalová

► Adriana Voráčková

► Lucia Priester

► Dora Bondy

► Kateřina Janečková

► Hypox Peter Mojžeš

http://www.youtube.com/watch?v=Zc8KsJyPmW4
https://soundcloud.com/dj_mgl/sets/terezie-kovalova
https://www.universalswingbrothers.com/release/terezie-kovalova/
https://www.universalswingbrothers.com/release/adriana-vorackova/
https://www.universalswingbrothers.com/release/lucia-priester/
https://www.universalswingbrothers.com/release/dora-bondy/
https://www.universalswingbrothers.com/release/katerina-janeckova/
https://www.universalswingbrothers.com/release/hipox-peter-mojzes/


Nabídka doprovodných programů

Kabaretní / žonglérské 
vystoupení

Angry Clowns

Zábavné žonglérské vystoupení. 

Naši klauni nenechají publikum 
v klidu po celý večer, který 
průběžně animují. 

Objevují se s různými 
žonglérskými pomůckami či na 
chůdách. 

Zapojují do svých show publikum 
a vystoupí i sólových 
vystoupeních na hudbu a 
projekci.

klikněte pro více info

Artistické vystoupení 

David Pargač

Finalista „Německo má 
Talent“ a držitel 
Guinessova rekordu ve 
skoku na jedné ruce.

klikněte pro více info

https://www.universalswingbrothers.com/release/angry-clowns/
https://www.universalswingbrothers.com/release/david-pargac/


Nabídka doprovodných programů

Taneční vystoupení

Dom Ka - stylová hulahop - obruč show, taneční 
vystoupení, taneční lekce, fireshow
odkaz na profil

Antoinette H.- vkusné 
tribal dance
vystoupení  

klikněte na profil

https://www.universalswingbrothers.com/release/domka/
https://www.universalswingbrothers.com/release/anicka-hrochova-tribal-fusion/


USB moderátoři, hudební soutěž

Naši moderátoři pro vás profesionálně odmoderují váš event a vždy vyjdou vstříc vašim požadavkům. 
Jejich velkou přidanou hodnotou jsou pravidelná hlasová školení a produkční schopnosti. Samozřejmostí 
je Vaše setkání s moderátorem před konáním akce tak, aby akce dopadla na jedničku.

► Tomáš Havlínek - držitel ceny Thálie, tvář činohry Jihočeského divadla 

► Michal Suchánek - své moderátorské schopnosti, které od dětství získával v DRDS (Dismanův
dramatický rozhlasový soubor) využil již při mnoha svých FM radiových vystoupeních. Nejvíce 
zkušeností však získal tvorbou vlastních pořadů na internetovém rádiu www.radio23.cz a 
moderováním firemních eventů pro klienty zvučných jmen jako např. HP.

Hudební soutěž s USB 

Nejlépe o zajímavou cenu, USB muzikanti hrají známé 

melodie a publikum se je snaží uhodnout. 



Cenová nabídka - hudební vystoupení

► USB Band feat Lucia Priester/Dora Bondy/Flowe (délka vystoupení kapely 60min)..………………….………………...35 000Kč 

► USB Band feat Lady Meru (nedostupné do 1/2021 )……………………………………..………………………………….....40 000Kč

► DLIVE! Feat. Flowe………………………………………………………………………….………………………………………25 000Kč

► USB LiveAct (2djs+3muzikanti, délka vystoupení 6h)…...…..………………………..………………….….…..…….….….30 000Kč 

► USB ROYAL MENU (USB Band, Live!Act, 1 doprovodný program, moderátor).....…..…………………………………..65 000Kč              
(Celovečerní vystoupení USB djů s živými muzikanty. Jako hřeb večera vystoupí USB kapela v čele s naší zpěvačkou. Jednotlivá vystoupení prolíná doprovodný 
program, artistické/žonglérské vystoupení či klasické/tribal taneční vystoupení. Celým večerem provází náš moderátor.)

► USB VIP Terezie Kovalová doba vystoupení 15- 45min……………..………………….…...............................….………..50 000Kč                
(dle přání klienta, vlastní tvorba zpěv+cello/známé melodie s podkladem/set s dj)

► USB VIP Adriana Voráčková……………………………………………………………………………………………….……..20 000Kč

► USB VIP Lucia Priester…………………………………………………………………………………………………………....20 000Kč

► USB VIP Kateřina Janečková………………………………………………………………………………………………….....20 000Kč

► USB VIP Hypox Peter Mojžeš………………………………………………………………….………………………………....18 000Kč



Cenová nabídka - doprovodné programy

Angry Clowns - celovečerní animace

► 2*sólové vystoupení …………………………………………………...………………………….…….…..…………...... 12 000 Kč 

► 2*5min sólové vystoupení….…………………….…………………………………..….............................…........…….8 000 Kč

David Pargač

► Electro boogie, break dance, capoeira show ...…….……..............................................................…......................16 000 Kč 

► Handstand na židlích, silová akrobacie ..……………….…..….……………................................….........................20 000 Kč 

Dom Ka – hulahop - obruč show

► 2*sólové 5min vystoupení….……..……..…..………………………..…………....……………………………………….7 000 Kč 

► celovečerní animace, taneční vystoupení, taneční lekce ….....….…….….................................….....................…12 000 Kč 

Antoinette H. - tribal dance

► vystoupení s hudbou 2*5min………….………………………………….…....………...…………………….…………...6 000 Kč

Hudební soutěž s USB 15min………………………………………………………….…………...…….………….…..……..5 000  Kč



Moderátoři:

Tomáš Havlínek celovečerní moderování eventu …….……………………………………………….…………………….10 000 kč 

Michal Suchánek celovečerní moderování eventu…………….................….........................................……..……..……8 000 kč 

Technické zajištění akcí:

Vybavení pro DJs, muzikanty, osvětlení a ozvučení vašeho eventu - smluvní ceny od……………………………….  10 000 kč

Cenová nabídka – moderátoři / technické zajištění



Promomateriály, odkazy a kontakt

► Fotografie ke stažení:

klikněte pro stažení

► Video:

klikněte pro video na YouTube

► Audio:

klikněte pro poslech hudby na Spotify

► klikněte pro poslech hudby na Soundcloud

► USB web radio (nonstop USB hudební selekce) klikněte pro poslech radia

Kontakt

 Michal Suchánek 

 Tel.: 608 700 384 

 Email: mgl@radio23.cz

https://www.dropbox.com/sh/cidw5ll63wlz8v8/AACsI5g70DGRGgPZkcpkpbLra?dl=0
http://www.youtube.com/channel/UCeKtgF0SxXqHUtls3wtmA-A
https://open.spotify.com/artist/6ANVStNpJdVOcpERnPgAnT?fbclid=IwAR2V8MqxkNdi8y1h54jOZ0Xp0mZTITRsLQmY7B0n3BKtyzFOtvqPOKPl9K8
https://soundcloud.com/dj_mgl
https://onlineradiobox.com/cz/radio23czusb/?cs=cz.radio23czusb&played=1

