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O kapele: 
Infinity je mladá pražská kapela hrající podmanivý pop-rock s chytlavými melodiemi, charakteristickými 

kytarovými sóly a osobitými českými texty. Autorem většiny písní je frontman kapely, Jan Kundrát. Infinity vznikli 20. 

2. 2016 ve zkušebně v pražských Vršovicích a již tři měsíce nato odehráli svůj první koncert v klubu Mandragora na 

Vinohradech. Následovaly roky poměrně intenzivního koncertování v dalších klubech, na venkovních i vnitřních akcích, 

soutěžích i menších festivalech či v pražském sále Lucerna, kde kapela zahrála na maturitním plese Gymnázia Opatov. 

V současné době Infinity hrají v sestavě Jan Kundrát, Tomáš Šulc, Petr Kuděj, Michal Lipert a Josef Kovařík. Po 

množství demo nahrávek, které kapela nahrála v prvních letech své existence, vydala v roce 2021 svůj první oficiální 

singl s videoklipem 3D, který téhož roku následoval vánoční singl a videoklip Jedinej dárek. Roku 2022 kapela vydala 

další dva singly s videoklipy, Ve tmě veď mě a Covide, čau!, a během podzimu začala nahrávat své debutové album. 

Infinity za sebou mají šest let koncertování na českých pódiích a to jak těch klubových (Rock Café, Music Club 

Jižák, Mandragora nebo Rockberry), tak festivalových (V ulicích 2022, Valník 2021, Verbíř 2021, FirefighterFest 2020 či 

LadronkaFest 2018). V létě 2022 kapela odehrála mnoho koncertů na městských venkovních akcích po republice, ve 

městech jako Ostrava, Strakonice, Slaný, Postoloprty, Jílové u Prahy, Hořovice, Nový Bydžov, Týn nad Vltavou či 

Odolena Voda. Kromě toho se kapela letos účastní největší české soutěže v živém hraní Skutečná liga, v níž se 

probojovala až do finále, které proběhne 20. listopadu v KD Kladno. 

 

Členové: 
Jan Kundrát – zpěv a kytara – 24 let 

Petr Kuděj – kytara doprovodný zpěv – 21 let 

Tomáš Šulc – kytara – 24 let 

Michal Lipert – baskytara – 26 let 

Josef Kovařík – bicí a doprovodný zpěv – 33 let 

 

Odkazy a kontakty: 
Webové stránky: www.infinityband.cz 

Facebook: www.facebook.com/infinitybandprague 

Instagram: https://www.instagram.com/infinityprague  

TikTok: https://www.tiktok.com/@infinityprague  

Bandzone: www.bandzone.cz/infinityprague 

YouTube: https://www.youtube.com/infinitypraha1   

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5sDZ3PJ6BXM4ZxrhkGyOQ8?si=0EaApxzWRNm8IK5Ab9SmhQ&nd=1  

Email: honza.kundrat@seznam.cz nebo infinitybandprague@gmail.com 

Telefon: 776 089 680 (Jan Kundrát) nebo 720 451 997 (Tomáš Šulc) 

 

Logo:  
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Promo fotky: 
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Jan Kundrát (zpěvák, kytarista a autor většiny písní) 
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Tomáš Šulc (kytarista) 
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Petr Kuděj (kytarista a doprovodný zpěvák) 
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Michal Lipert (baskytarista) 



 Infinity – Electronic Press Kit 

   

  

Josef Kovařík (bubeník a doprovodný zpěvák) 


