AG FLEK
Skupina AG Flek vznikla v moravském Zlíně a původní sestavu tvořili zpěvačka Blanka
Táborská, zpěvák, kytarista a klávesista Ivo Viktorin, zpěvák a kytarista Karel Markytán a basista
Josef Šobáň. V roce 1983 natočili - už za účasti bubeníka Zdeňka Hromádky - legendární
bezejmenné album (později v reedici nazvané Blázni umírají nadvakrát), které se podle názoru kritiků
stalo u nás vzorem folkové a folkrockové interpretace. Krátce po vydání desky ze slibně rozjeté
skupiny odešla Blanka Táborská a i když kapela hrála dál, pro mnohé ztratila po jejím odchodu na své
těžko uchopitelné výjimečnosti. Přišel Vlasta Redl, po šesti letech odešel Ivo Viktorin a po dalších
třech Karel Markytán... Ale to už byl jiný příběh.
Po kladně přijatém turné původní sestavy v roce 1996 a po dvouletém nahrávání vyšla v roce
1999 pod jmény tří hlavních protagonistů na značce BMG nová deska Waltz. Od prvních taktů je
jasné, že starý dobrý AG Flek se vrátil v plné síle: typické vícehlasy, snivé nálady vycházející z
výjimečně sladěné kombinace akustických kytar, kláves a dalších nástrojů, typické poklidné skladby
autorského dua Viktorin - Markytán, doplněné o dva texty z pera dávného flekovského
spolupracovníka Dušana Michelfeita.
Skupina AG Flek od roku 2000 opět pravidelně vystupovala na koncertech, přičemž základní
trio Ivo Viktorin, Blanka Táborská a Karel Markytán je doplněno o basistu Josefa Vojtáška, kytaristu
Petra Hoffmanna a bubeníka Marka Šlapanského. Karel Markytán vydal v červnu 2001 na značce
Venkow-Universal své vlastní album Konec sladkostí a také Ivo Viktorin se soustředil na svůj solový
projekt, který vyšel v roce 2005 u vydavatelství Indies Records s názvem Vlna za vlnou...
Ku příležitosti třicátého výročí vzniku skupiny AG Flek se muzikanti opět setkávají. Původní
čtveřici Táborská, Viktorin, Markytán a Šobán doplňují kytarista Michael Vašíček a bubeník David
Velčovský (známí též z působení v kapele Každý den jinak Vlasty Redla) a na sezónu 2007 připravili
comeback k tomuto jubileu. V roce 2018 se na postu kytaristy objevuje Petr Hoffmann a na bicí Petr
Ptáček.
V repertoáru znějí písně nejen z kapelních alb Blázni umírají nadvakrát, Dohrála hudba a
Waltz, ale také ze sólových desek Konec sladkostí a Vlna za vlnou.
Na konci roku 2009 vyšlo skupině AG Flek nové DVD, na kterém je 21 písní, včetně těch
největších hitů kapely AG Flek. K dostání je v distribuci vydavatelství, ale samozřejmě také na
koncertech. V roce 2010 vydala skupina první živé album, nazvané jednoduše "KONCERT", kde
mohou posluchači slyšet i nikdy nezveřejněné písničky této legendární kapely.
V březnu 2018 vydal AG Flek na labelu Indies Scope Records nové studiové album s názvem
Podnohama Zem, které bylo nominováno na Cenu Anděl 2018 v kategorii Folk!
Fanoušci se tedy mohou těšit na nové písně v repertoáru!
AG FLEK - aktuální složení:
Blanka Táborská - zpěv
Ivo Viktorin - zpěv, klávesy, kytara
Karel Markytán - zpěv, kytara, foukací harmonika
Josef Šobáň - zpěv, baskytara
Petr Hoffmann - akustické a elektrické kytary
Petr Ptáček - bicí
Více informací naleznete na stránkách www.agflek.cz.

