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Tak ono už je to deset let…Všechno začalo na silnici č. 268. Horák potkává Vaňka. Ačkoliv se
před tím nikdy neviděli, jen virtuálně na textové dílně Slávka Janouška, oba vědí…Píše se rok
2004. Gross vystřídal Špidlu a v Praze otevřeli nový tunel, jinak rok jako každý jiný. První
oficiální setkání, ještě s Irčou Vaňkovou, se odehrává na zahradě. Myslím, že jsme tam tenkrát
pěstovali jahody…Zde po prvním oťukávání vznikají základy kapely ZHASNI. Horák píše
hezké texty a Vaněk se učí hrát na piáno. Po týdnu dojdeme k závěru, že to k vysněné kariéře
stačí… Zlomovým okamžikem se ukazuje pořízení elektrické kytary z východního Německa.
Takto vyzbrojeni vstupujeme poprvé na jeviště v Kamenickém Šenově. Folkový rybníček má do
Rožmberka daleko a tak nás zdatní rybáři Cimbura a Jupp polapili poměrně snadno a
rychle…A protože levná elektrická kytara z NDR zvukově připomíná spíše nenalazené banjo,
dostává padáka a místo ní nastupuje baskytarista. Ten nás poprvé zasvěcuje do tajů aparatury.
Jednoho dne však náhle vystoupí z auta u benzinové pumpy kdesi na Moravě a od té doby se v
těch drátech motáme sami. Hrajeme nerytmicky, zpíváme falešně, ale hraní je čím dál
víc…Horákovo charisma dělá své…Píše se o nás, zvou nás do rádií, ba i ta televize se ozve.
Potkáváme se s dinosaury z AG Fleku, a protože nám nejde do hlavy, proč hrají tak málo, když
tak dobře, jezdíme na skoro každý jejich koncert. Moc času nám to bohužel
nezabere…Máváme z první řady na pány Markytána a Viktorina tak vehementně, že nám oba
natočí desku…První dostává název „
Je to tak nutný…
“ Druhá má pracovní název „Nebylo…“ ale nakonec sáhneme vzhledem k našemu přání zahrát
si na Folkové růži na hlavním pódiu k názvu „
Na druhém nádvoří
“ Sláva nám zamotává hlavu a tak jednoho dne vnutíme Jiřímu Lábusovi naše CD. Jiří nejen že
se stává naším fanouškem, ale dokonce s námi natočí svůj úplně první videoklip. Je to dobrý
herec! Ale pořád nemáme dost. Jen o fous nám Karel Plíhal vyfoukne Anděla…Zastrčí si ho do
igelitky, prohodí s námi pár slov a zmizí. My si v kapele myslíme, že si ho zasloužil víc než my.
Jen tu Portu, tu jsme ještě nevyhráli…Za deset let ale člověk pochopí, že to bez ní přežije. I bez
dalších cen. Že je daleko důležitější to setkávání. Tak vstupujeme do dalších let…V nové
sestavě a s trochu jiným pohledem. Člověk není strom, aby setrvával stále na stejném
místě…Chceme posílat do světa co nejvíc pozitivního, přemýšlet nad tím, co vysíláme do už tak
zahlceného Vesmíru. Ve smutku, aby vždy byla naděje, v radosti poznání…Tak přijměte
pozvání…třeba 12. 12. v 19h v Navrátilce v Novém Boru na Výroční koncert k 10 letům. A host?
Kdo jiný, než
AG FLEK
…
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