
 
 
Nápad založit kapelu Na Starý Kolena Band, která by hrála po svém americké country vznikl v hlavě Tomáše 
Kotory v roce 1993. A vznikl tehdy název ( v angličtině ), repertoár, texty ba i image kapely a návrh plakátu,  ale  
skutečnost se založením kapely musela počkat 10 let až muzikanti – vrstevníci zestárnou. Tedy až do roku 2003. 
Od tohoto roku  2003 se datuje existence kapely. První dva roky hrála kapela pod názvem Jack Daniel a 
vystřídalo se v ní při jejích porodních bolestech přes 16 muzikantů, aby se sestava roce 2005 ustálila na 
původním názvu Na Starý Kolena Band, skladbách a současných borcích, kteří vytvořili obdivuhodnou bandu 
správných chlapů. 
 

 
 
Kapela hraje od roku 2005 ve stálém složení: Mirek Jančařík - kytara, Pepa Žíla Petrželka - kytara, zpěv, 
Ladislav Pešta -  bicí, zpěv, Martin Vitáček - klávesy, zpěv,  Viktor Duchek – basa, Johnny Libnar – foukací 
harmonika (2010) a Tomáš Kotora - zpěv, akustická kytara . 
 
Reference (mimo cca 20ti klubů): 
 
Festival Struny na ulici 2006, Valdštejnská zahrada Senátu ČR 2008, Pilsner fest 2008, Apriliáda Plzeň 2007, 
2008, České centrum Mnichov 2007, Festival na Ulici Plzeň 2007,2008, Dny Doubravky 2008, Dny města 
Nepomuk 2007, Motosraz Butov 2008, Oslavy města Přeštice 2008, 2009, Festival Most for Rock 2009, Festival 
Jižanský Mlejn 2009, Žilovské vinobraní 2009, Hudební rej 2009, Den bez aut Domažlice 2009, Oslavy 
osvobození města Plzně – hlavní scéna 2007,2008, 2009, Stodola Michala Tučného 2010 … 
 
Webová prezentace: 
http://www.nastarykolenaband.cz/ 

NA  STARÝ  KOLENA  BAND 
 
Hard  American  Country  Music  :-),  to  jsou  
NA STARÝ KOLENA BAND, banda lidí, kteří 
hrají to, co tady málo kdo dělá. Hrají po svém 
elektrické americké country silně říznuté 
jižanským rockem a blues. To vše v rockových i 
akustických verzích. A dělají to opravdu s chutí a 
nasazením. Ale to posoudíte sami, až když je 
uvidíte.. 

http://www.nastarykolenaband.cz/

