
Pořadatelník 

Název kapely:  VEGET (není odvozeno od způsobu stravovaní, spíše od přístupu k věci) 
 

Obsazení: 

Honza Bareš – banjo, zpěv 
Lenka Krausová – kontrabas, zpěv (a také naše externí paměť) 
Petr Žižka – dobro, zpěv 
Jarda Záruba – mandolína, zpěv (náčelník kapely a ředitel gastronomické sekce) 
Jaroslav Klouda – kytara, zpěv (již není služebně nejmladší) 

 

Vznik kapely:  březen 2000 
 

Zaměření kapely:  převážně bluegrass, folk a folkgrass (vlastní termín pro skladby, ve kterých se prolíná 
bluegrass s folkem). Zaměření kapely je tedy ideální pro nevyhraněné posluchače. Obvykle si zjistíme, 
kterým směrem je akce zaměřená a podle toho sestavíme repertoár. Mrzí nás, že jen málokdy můžeme 
prezentovat všechny složky našeho repertoáru najednou. 
Gastronomická sekce kapely  mapuje akce dle kvality stravování, takže doufáme, že i u Vás sníme něco 
zajímavého. 
 

Repertoár: 1. vlastní (skladby z našich hlav, zpívané i nezpívané) 
 2. převzaté (ne příliš tradiční bluegrassové skladby s vlastními texty) 
 3. převzaté (tradiční anglicky zpívané bluegrassové skladby netradičně zahrané) 
 

Autorské zázemí: Jarda Záruba – texty, hudba (bluegrassovější část vlastních věcí) 
 Markéta Kalistová (bývalá zpěvačka) – texty, hudba (folkovější část skladeb) 
 Lenka Krausová – když už jí nebaví zpívat anglicky 
 Jarda Klouda – jako vstupné do kapely 
 

Co máme za sebou: 

1. domácí festivaly – Banjo Jamboree Strakonice, Zvíkovecká kytička, Štětský tuplák (2x), Šiklův Mlýn, 
Toulavá písnička Rumburk (5x),  Kolínský ostrov (3x), Ražický pražec (5x), Na Beton (3x), Babí léto na 
Kyselce (6x), Jamgrass J. Hradec, Bluegrass Advent, Jarní zpívání Krakonošovi, Country palba, 
Červenopečecká pecka (3x), Příbramský Huntík, Osecká kytara,  Kapr (Pihel), Jihočeské zpívání 
(Trocnov), Ostrovní zpívání (Písek), Kostomlatský štrůdl, Zpívání mezi paneláky (Praha), Obecnické 
muzicírování, Setkání pod Medníkem, Paracountry festival pod Řípem, Prázdniny v Telči (5x) 
2. zahraniční fetivaly – Dobrofest (Slovensko), European World of Bluegrass 7x (Holandsko), Country 
Music Messe Berlin (Německo), Countryfestival Furuvik (Švédsko), Scandinavian Country festival 
Vemdalen 2x (Švédsko), Lida country festival (Švédsko), Bluegrass & Oldtime Festival Gränna 
(Švédsko), EWOB 2006, 2011 (Francie), Stará cesta (Slovensko) 
3. vlastní akce – Veget párty v P-klubu Trojická (12x), U Vodárny (20x), pořádáme festival DoModra 
6.ročník 
4. ostatní akce – různá vystoupení v klubech, na výstavě nožů v Příbrami, na Mělnickém vinobraní, na 
Zahradě Čech v Litoměřicích,Leteckém dni s radiem Relax nebo na country bálech apod. 

 

Úspěchy:  finále Trampské porty v Ústí nad Labem 2003, finále Plzeňské lokálky 2002, 1. místo na 
festivalu Kapr – Pihel 2003, 3. místo na Country festivalu pod Řípem 2004, semifinále Porty 
v Jihlavě 2005, 1.místo na Paracountry festivalu 2010 

 

Diskografie:  Veget – vlastní CD se spoustou písniček a obrázků z roku 2002 
 European World of Bluegrass 2000 – sampler z festivalu v Holandsku (1 skladba) 
 European World of Bluegrass 2002 – opět jedna vlastní skladba 
 Plzeňská lokálka 2002 – sampler z Plzeňské přehlídky (3 skladby) 
 Veget - English 2004 – výběr skladeb v angličtině pro zahraniční pořadatele 
 TRUCK Country CD – výběr české hudby pro předplatitele TRUCK magazínu (2006) 
 

Další informace –     http://www.vegetband.cz                                                                       (leden 2013) 


