
 

 

FLASTR 
 

   Mladoboleslavskokosmonoskojabloneckokokokonínskobítouchovská kapela FLASTR vznikla na jaře 2004. 
Prezentuje se především převzatou tvorbu nejlepších amerických bluegrassových skupin s převážně 
českými texty Honzy Raclavského, které mají velmi dobrou úroveň a dobře se zpívají, což oceňují mnozí 
fanoušci této kapely, přesycení angličtinou českých bluegrassmenů. Osobitý projev zpěvačky navíc dává 
naší muzice i lehce folkovou náladu. Stále se snažíme do zpěvu zapojit celou kapelu, zpíváme často v pěti - 
gospely, což má u diváků obrovský ohlas a žánrově nás to posunuje dál, ale kam, to nevíme. My jsme tomu 
začali říkat POETICKÝ BLUEGRASS a docela se to chytlo.  
     Kapela se zaměřuje na koncertování jak v regionu a po celé republice, tak i v zahraničí (Holansko - 
EWOB, Francie - La Roche Bluegrass festival). 
     Mezi největší úspěchy kapely patří pozvání na La Roche Bluegrass festival do Francie, kde jsme mimo 
naše vystoupení, dostali i pozvání zpívat gospely v místním kostele na mši. Super zážitek. 
     Flastr má za sebou i dvě živá vystoupení v rádiu. Jednou na rádiu Proglas v pořadu Jak se vám líbí a 
podruhé v Českém rozhlase České Budějovice v pořadu Folková jíška. 
 

   A plány do budoucna? Především vydržet spolu, stále pracovat na kvalitě, časem využít skladatelského 
potencionálu některých členů kapely, kteří zatím píší do šuplíku a hlavně společným muzicírováním 
přinášet radost nejen sobě, rozšiřujícímu se okruhu skalních fandů skupiny, ale i široké veřejnosti. Vždyť co 
je lepším oceněním naší práce, než když si diváci naše písničky zpívají z hlediště s námi?  
 

Současná sestava:  
HONZA RACLAVSKÝ - kontrabas, zpěv, kapelník  
HANKA ČERNÁ - kytara, flétny, zpěv  
TOMÁŠ HUŠEK - housle, zpěv  
BOB SCHERNSTEIN - banjo, dobro, zpěv 
HONZA HUŠEK - mandolína, kytara, zpěv  
 
Diskografie: 
CD: FLASTR - Myšlenky (březen 2021) 
CD: FLASTR - Gábina (červen 2015) 
CD: FLASTR - Kousky snů (červenec 2012) 
DVD: FLASTR - live in radio (březen 2012) 
 
Kontakt:  
Honza Raclavský , tel. 605 233 677  
honza.basa@flastr.com , www.flastr.com , www.facebook.com/flastr 


