HUDOBNÁ SKUPINA

PEKARINGO

(Fakty zrodu a histórie skupiny)
Rok 2001
Jeseň 2001

Všetko sa začalo na jeseň v roku 2001 na Železnej studničke. Pedro hľadá
niekoho, kto by s ním hral v Bratislave ryvolovky, ktoré mu učarovali. Tykva,
kapelník skupiny Trampas v Rotunde zoznamuje Pedra s Terrym, kapelníkom
skupiny Harvestri so slovami „To je on, čo hrá podobnú muziku.“ Ešte ten večer
v Rotunde po záverečnej si Pedro s Terrym s ústnou harmonikou a dvoma
gitarami zahrajú Poslední míli. Vznikne kamarátstvo a Pedro nasledujúci rok
chodí s Harvestrami na vystúpenia hlavne po ČR ako vodič. Spolu s Terrym
pomáha organizovať slovenské kolá Trampskej Porty a navštívi aj československé finále v Ústí nad Labem. Zúčastnia sa spolu aj niekoľkých výročných
trampských ohňov, hlavne na Morave (TO Trilobiti, TO Virginia), kde sa Pedro
prvý raz odváži vystúpiť s gitarou verejne.

Rok 2002
Jeseň 2002
Terry privedie Pedra s gitarou do Karloveskej lodenice na jedno z pravidelných
štvrtkových stretnutí členov KKK klubu. V lodenici spoznáva Pedro okrem iných
členov aj Terryho brata Ludva, bývalého člena skupiny Harvestri a hlavne hráča
na kontrabas Ringa. Pedro sa odvážil zahrať aj zložitejšie pesničky, hlavne
swingové ryvolovky, ktoré boli pre Ringa oživením repertoáru. Zoznamujú sa
spolu, ale bližšia spolupráca ešte nenastane.
Terry chce v tom čase obohatiť skupinu Harvestri o bubeníka a nahovára Pedra,
aby skúsil hru na rytmiku. Pedro je predovšetkým gitarista, ale spomenie si na
svojho kamaráta z mladosti Kaliho, o ktorom vedel, že hrá na rytmické nástroje.
Najprv ho navštívi, aby sa od neho naučil nejaké „finty“ swingovej rytmiky.
Prekvapene zistí, že Kali doma práve začína cvičiť na dvanásťstrunovú gitaru.
Pedro pod vtedajším vplyvom skupiny T.E. Band povie pre Kaliho pamätnú
a osudovú vetu: „Načo tu trápiš tú dvanástku, aj tak je pri ohňoch

„pregitarované“, hraj na škopek, na ten nehrá nikto!“ Sám tiež zisťuje, že učiť
sa na bubon je neskoro a našťastie zostáva pri gitare.

Rok 2003
Jar 2003
Akcia Vítanie jari na Pasekách nad Borinkou je organizovaná partiou okolo
Fotra a Ludva. Tu sa po prvýkrát stretajú spolu neskorší zakladatelia Pekaringa
Pedro, Kali a Ringo. Kaliho tu nik nepozná, všetci s nedôverou pozerajú na jeho
kovový bubon. Hneď po prvých tónoch sa trojica zohráva, nedôvera je preč
a kamaráti sú s produkciou vrátane rytmiky spokojní.
Jún 2003
Kali sa zúčastňuje Trampskej tvorivosti na Holovskej lúke pod Javorinou. Pri
večernom ohni hrajú dvaja, pre neho neznámi kamaráti ryvolovky - Exod
a Gombík.
Leto 2003
Na totemovej lúke „U Rusa“ v Ivanke pri Dunaji sa koná potlach. Kali je tu ako
domáci, Pedro s Ringom prichádzajú neskôr. Hneď po zvítaní sa Pedro pýta, či
niekto nepozná akéhosi Gombíka. Písal mu vraj kamarát Exod, že sa pod
Javorinou zoznámil s výborným hobousákom Gombíkom, ktorý sa chystal aj na
potlach do Ivanky. S Kaliho pomocou ho nachádzajú, zoznamujú sa a dohodnú,
že vystúpia spolu vo večernej súťaži pri ohni. Svojim vystúpením zaujmú,
všimne si ich aj Pupek z ivanskej T.O. Estacado, ktorý ich požiadal, či by si jeho
pätnásťročný syn Ado nemohol s nimi zahrať, pretože má rád podobné
pesničky. Ado bol skromný a nesmelý, ale časom sa ukázalo, že veľmi nadaný
muzikant, so zaujímavo zafarbeným hlasom, výborne ovládajúci svoj nástroj gitaru.
Večerný program bol žánrovo pestrý, a tak sa organizátori potlachu - T.O.I.
rozhodli na jeseň usporiadať prehliadku trampských kapiel, na ktorú pozvali
všetky v ten večer vystupujúce zoskupenia.

Jeseň 2003
Nasleduje niekoľko málo skúšok, zostavenie repertoáru a hlavne je potrebné
vymyslieť názov kapely. Ujme sa Pedrov návrh zo začiatočných písmen členov
PE-KA-RIN-GO. (Pedro, Kali, Ringo, Gombík)
21. november 2003
Oficiálny dátum založenia skupiny: Ivanka pri Dunaji – Matičný dom - krst –
prvé verejné vystúpenie. PEKARINGO na prehliadke trampských kapiel „Večer
trampskej piesne“ hrá skladby hlavne bratov Wabiho a Mikiho Ryvolu
v zložení:
PEDRO – Peter Benča (*1963) – sólová a doprovodná gitara, spev
KALI – Vlado Hässler (*1964) – rytmický bubon, vokál
RINGO – Dušan Pavlík (*1947) – kontrabas, vokál
GOMBÍK – Ján Kubala (*1959) – doprovodná gitara, vokál
LUCIA – Pedrova dcéra Lucia Benčová (*1992) – spev
ADO – Adrián Juráček (*1988) – sólová a doprovodná gitara, spev
Vystúpenie malo kladnú odozvu u publika, a tak kapelník Pedro prichádza
s návrhom prihlásiť skupinu na niektorú z početných súťaží v Čechách. Pre
časovú zaneprázdnenosť však opúšťa kapelu Gombík, takže jeho vystúpenie
v Ivanke bolo prvé a zároveň posledné. Nahrádza ho Ado ktorému sa pre
zachovanie názvu snažíme sa mu vymyslieť prezývku, začínajúcu na GO, tá sa
však neujíma, a tak Ringovi „dovolíme“ používať v názve celú jeho prezývku.
Keďže Pedro sa poznal s Mikim Ryvolom, mal od neho pozvanie a skupina
v kompletnom zložení, hneď po koncerte odchádza na víkend na svoju vzácnu
prvú návštevu T.O. Zlatý klíč, do jej sídla Fort Hazard v južných Čechách.
Pätnásťročný Ado tam spieva: „za všechno může můj ksicht zločinnej“
a jedenásťročná Lucia: „tak jsem mu hodila do kafe jed“ z Mikiho pesničky Bál
v lapáku a získajú si tak hneď sympatie celej osady.

Rok 2004
26. marec 2004
Ako diváci sa zúčastňujú na Podujatí v Družstvenom dome Rača „Večer
trampskej piesne. Vystúpi Miki Ryvola, Podobni zvěři z Prahy, Kalumet
a Harvestri z Bratislavy. Spolu s Mikim a hosťami z Čiech prenocujú na
Cementárke, kde hrajú do rána a v sobotu sa všetci presúvajú na camp T.O.
Pohoda. Na zasneženom fleku Miki s Pekaringom hrajú pod igelitom
niekoľko hodín a večer túto partiu privítajú trampi na chate v Slnečnom
údolí pri Limbachu.
Máj 2004
Na 29. ročníku „Festivalu trampských písní“ v Horním Jelení obsadili 5. miesto
a dostávajú niekoľko ocenení: 1. miesto v diváckej súťaži a tiež cenu za
najlepšie zahranú trampskú pieseň do roku 1950 – „Šilhavý mariňák“. Zároveň
Pedro získal cenu za najlepšieho inštrumentalistu za hru na sólo gitaru.
September 2004
Na festivale „Trampský mlýn“ v Skaličke na Morave skončili na 2. mieste.
Svojpomocne nahrali prvé CD PF 2005 a v náklade niekoľkých desiatok kusov
ho na konci roka rozdávajú kamarátom.
November 2004
Počas 2. návštevy kapely na Fort Hazard (19. – 21. 2004) kalamita znivočí
Vysoké Tatry (20.11.)

Rok 2005
3. apríl 2005
Dostali pozvanie do Prahy hrať v divadle ABC v programe „Spomínkový večer
Wabiho Ryvoly“ k jeho nedožitým 70-tym narodeninám. Pred beznádejne
vypredaným poschodovým hľadiskom vystupujú po boku najväčších hviezd, ako
Miki s Nezmařmi, Pacifik, Wabi Daněk, Marko Čermák so skupinou Paběrky
a Roman Horký z Kamelotu. Ich vystúpenie má fantastický ohlas a ako jediní
pridávajú.

22. apríl 2005
Hrajú ako hostia na koncerte „Trampské hranie“ v piatok večer v Cultuse
Nivy Bratislava. Vystúpili spolu s Mikim Ryvolom (účinkovali tiež
Harvestri, Plamene a Fredy z Podobni zvěři). Na druhý deň Pekaringo s
Mikim navštívia hrad Devín a Spojené trampské osady ivanské na fleku
U Rusa pri Malom Dunaji na Zahájení trampskej sezóny. Miki tam vo
večernom programe zahrá s Pekaringom a potom opäť spolu do siedmej
rána v karloveskej KKKV lodenici.
Máj 2005
Po 30.ročníku „Festivalu trampských písní“ v Horním Jelení Pedrova dcéra
Lucia pre nedostatok času prestáva pravidelne spievať s Pekaringom, začína sa
aktívne venovať činnosti v Slovenskom skautingu.

Rok 2006
Leto 2006
Na výročnom ohni T.O. Diamond, opäť na fleku U Rusa v Ivanke pri Dunaji, sa
zúčastňuje večernej súťaže v sólo speve väčšine prítomných neznáma „Heny“
(vtedy ešte pod prezývkou Agi). Zvláštnosťou je, že spieva zaujímavé vlastné
pesničky. Texty píše v češtine, pretože v detstve žila v Čechách. Všimol si ju
Kali a upozorňuje na ňu neskôr prichádzajúceho Pedra, ktorého zaujal jej hlas a
oslovuje ju s ponukou spolupráce s Pekaringom. Heny súhlasí.
HENY - Martina Orthová (*1972) – sprievodná gitara, spev, autorka piesní
8. júl 2006
Pedro zapaľuje slávnostný 50. výročný oheň na Zlatom klíči.
24. november 2006
Opäť Trampský večer TOI v Ivanke pri Dunaji spolu so skupinou Perzeus.
Presne po troch rokoch od založenia kapely.

Rok 2007
Marec 2007
„Letokruhy aneb Poselství Wabiho Ryvoly“ v Brne Medlánkách s kapelami
Podobni zvěři a T.E.Band. Heny ešte nevystupuje, ale je v hľadisku.
Zoznámenie so Slimom (Sava Klimeš, bývalý člen T.E. Band Brno),
organizátorom Letokruhov a neskorším kamarátom a spoluhráčom.
Máj 2007
Na 32. ročníku FTP v Horním Jelení vystupuje prvýkrát s kapelou už aj Heny.
Jej pesnička „Dálka“ dostala 1. cenu za najlepšiu autorskú pieseň, Pekaringo
získalo 2. miesto od poroty a 3. miesto v cene divákov. Kapela začína priberať
do repertoáru pesničky od Heny.
December 2007
Hrajú v Prahe v P klube Trojická ako hostia na krste knižky poviedok Wabiho
Ryvolu Prokletá vůně hor.

Rok 2008
Marec 2008
Opäť „Letokruhy“ v Brne. Pekaringo hrá s Heny a hosťom Slimom
z T.E.Bandu.
Máj 2008
Trampská nota Padochov, ešte v kompletnej zostave aj s Adom získali 3.miesto
od poroty a 1. miesto od divákov.
November 2008
Praha, P klub Trojická, krst knižky Mikiho Ryvolu Listí, aneb co zbejvá.
Posledný krát vystupuje aj Ado, skúšame posilu v podobe speváčky Ayschi, s
ktorou však spolupráca nepokračuje. Po koncerte definitívne z kapely odchádza
Ado a zakladá si vlastnú skupinu Ado Juráček Band. Do ďalšieho obdobia
pokračuje Pekaringo v zostave zakladajúcej trojice (Pedro, Kali, Ringo) a Heny.

Rok 2009
September 2009
Festival Trampský mlýn Skalička, Pekaringo a Heny 1.miesto.
December 2009
Opäť Praha a P klub Trojická. Krst knihy Fredyho Schuberta Stopou toulavou
s ilustráciami Mikiho Ryvolu. Pekaringo hrá ako hosť spolu s Fredyho skupinou
Podobni zvěři a Mikim Ryvolom, ktorého v pár pesničkách prvýkrát aj
doprevádzajú.

Rok 2010
Jar 2010
Vydávajú druhé CD Pohoda v náklade 500ks. Na albume hrá celá silná zostava
ešte s Adom a už aj s Heny.
Marec 2010
Tretie Letokruhy Brno. Polovicu koncertu už tvoria vlastné autorské piesne od
Heny.
Máj 2010
V plzenskom rádiu Samson je nasadená do hitparády pesnička od Heny U tří
starejch psů z CD Pohoda. Tým, že sa udrží na 1.mieste tri týždne za sebou,
dostáva sa do „playlistu“ rádia.
Skupina tiež vystupuje ako hosť na 35.ročníku FTP v Horním Jelení, kde s nimi
hrá aj hosťujúci Slim. Pedro zároveň zasadá v porote festivalu.

Roky 2011 – 2012
Pekaringo hrá v zostave Pedro, Kali, Ringo, s Heny vlastný a repertoár
z autorskej dielne Heny. Vystúpenia na rôznych akciách (Starý dobrý western vo
Vsetíne (ešte v roku 2010), Country Lodenica v Piešťanoch, Slovensko-české
potlachy v Lozorne (2010), Růžovej (2011), Lopašove (2012), Bojanoviciach
(2013), festival Jizerská nota spolu s Mikim Ryvolom (25.9.2011), Stupavnský
širák.

Rok 2013
Heny sa odsťahuje 100 km od Bratislavy a neskôr ešte ďalej do Čiech, takže
spolupráca je obmedzená, skupina vystupuje opäť na Letokruhoch v Brne,
Stupavskom širáku, Country lodenici v Piešťanoch, stále však zostáva v pláne
snaha vydať nové CD, autorské, s pesničkami od Heny. Začína sa realizovať ešte
začiatkom roku 2012. Keďže celú prípravu, aranžmán, nahrávanie, čistenie
zvuku robia svojpomocne Pedro s Kalim, trvá to trochu dlhšie. Kali trávi hodiny
a dni práce s dolaďovaním zvukových a technických detailov - proces tvorby
prebieha celý rok. Napriek kvalitnej hudbe a textom si Pedro uvedomuje potrebu
obohatenia repertoáru aj o iných autorov a dostáva výborný nápad. Preložiť
pesničky od Heny pesničkami od kamarátov trampov a vynikajúcich muzikantov
Fredyho z Prahy a Slima, Kamila, Jordána a Drobka z Brna. V priebehu roka
2013 prichádzajú do Kaliho rodinného domu v Ivanke pri Dunaji, ktorý nazvali
štúdio Kali a postupne nahrajú spolu s Pekaringom štyri skvelé skladby - 311
(pocta československým pilotom perutí RAF v druhej svetovej vojne), Na
sluneční strane ulice, Kytary donaha a Modré dálky. Posledné dve menované
a nikdy nenahrané pesničky sú mimoriadne nielen autorstvom Wabiho Ryvolu,
ale aj históriou, ktorá ich sprevádzala od vzniku, až do ich prvého vydania do
sveta na tomto CD. Viac sa dozviete z bookletu v samotnom CD. Obálku pre
CD namaľoval ďalší z trampskej rodiny kamarátov Šoc, žijúci už vyše štyri
desaťročia v Kanade, ale stále v úzkom kontakte s trampami v jeho rodnej
krajine. Grafický návrh bookletu urobil bývalý člen skupiny Ado, ktorý
medzičasom skončil VŠVÚ. Takže nové CD Heny & Pekaringo a kamaráti je
výsledkom širokej spolupráce slovenských, moravských, a českých kamarátov .

24. august 2013
Na slávnostnom ohni 70. Výročia založenia T.O. Rowers Brno už zaspieva so
skupinou slovenský repertoár aj nová posila – speváčka a kamarátka Plamienka
z TD Pátrači. Heny, aj keď žije v Čechách, naďalej vystupuje s Pekaringom

na niektorých koncertoch.
December 2013
Dokončenie a vydanie tretieho CD Kanada. Krsty nového CD na Slovensku, na
Slamenej búde, v Lesanke na Kačíne a medzi kamarátmi na Pohode.

Rok 2014
11. január 2014
Žebětínske Trampobraní pri Brne. Moravský krst CD Kanada, krstný otec je
Miki Ryvola. Všetci, okrem Fredyho, ktorí sa podieľali na CD sú spolu s Mikim
na pódiu. Plamienkino prvé veľké verejné vystúpenie, skupina prvý krát
vystupuje s vlastným slovenským repertoárom, v druhej polovici sa pridáva
Heny s pesničkam z CD Kanada a na záver spoločne zahrajú s Mikim Ryvolom.

14. marec 2014
U Barikádniků – v „Barči“ v Prahe na festivale „Memoriál Jendy Kordy“
vystupuje Pekaringo v základnej verzii, v SK verzii s Plamienkou a v CZ
verzii s Heny vďaka šerifovi TCP Tátovi a šerifovi Ztracenky Frantovi
Hackerovi a navštívia a víkend strávia v kolíske trampingu – na Ztracenke
nad Vltavou pri Třebeniciach.
29. marec 2014
V rovnakom zostavení z troch verzií vystupuje Pekaringo na 45. Ročníku
„Babické písničky“ v Babiciach pri Brne.
28. august 2014
Na festivale „Country Lodenica“ v Piešťanoch vystupuje Pekaringo opäť
v basic, SK a CZ verziách. Počas večera vystúpia Nezmaři, Pacifik, KTO,
Belasí
Rok 2015
30. marec 2015
Na koncerte „Pocta trampské písně“ v divadle Gong vystupuje Pekaringo
v základnom triu s Heny na spomienkovom večer pri príležitosti nedožitých
osemdesiatin Wabiho Ryvolu. Tvoria záver večer za skupinou Scarabeus,
Mikim Ryvolom a Pacifikom.
13. jún 2015
Pri tejto istej príležitosti a usporadúva Country rádio na festivale Fontána
koncert v Prahe (venovaný aj Michalovi Tučnému, +1995)

kde Pekaringo s Heny vystúpia spolu s Taxmenmi, Mikim Ryvolom,
Pacifikom a R. Křesťanom s Druhou trávou a v ten večer zahrajú ešte aj na
koncerte Potlach pod mostem v Prahe.
20. jún 2015
Vystúpenie na festivale pôvodnej slovenskej trampskej hudby „Blatina“
pri Pezinku v základnej zostave s Plamienkou.
4. júl 2015
Pekaringo opäť vystúpi s Plamienkou na Muzejním potlachu v Prahe.
PEDRO, KAlI, RINGO, keď to okolnosti dovolia, tak si radi zahrajú medzi
kamarátmi, na potlachoch, vandroch, výročných ohňoch, často hrajú v lesnej
krčmičke Lesanka na Kačíne, kde už majú tiež svoje publikum. Ale najradšej si
zahrajú medzi kamarátmi na svojej domovskej osade Pohoda, na peknom mieste
nad devínskym kameňolomom.

