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19. 12. 2016   aula ČVUT v Praze - BETLÉMSKÁ KAPLE   

HHuuddeebbnníí  sskkuuppiinnaa  NNAAŠŠEE  FFUUJJAARRYY  aa  hhoossttéé 

Propojení slovanských tradic a křesťanských Vánoc, 
lidových a novodobých nástrojů s významným místem - 
Betlémskou kaplí. Zvuk fujar a slovanských fléten 
koncovek podbarví vánoční atmosféru koledami, 
známými i autorskými skladbami v netradičním 
souznění. 
 

V prostorách kaple si můžete od 18:30 prohlédnout 
a koupit flétny koncovky, fujary, hudební CD, krásné 
výrobky ze dřeva, přírodní olejíčky a další drobnosti 
zhotovené aktéry koncertu. 

začátek v   18:30      cena:  330 Kč www.ticketstream.cz 
koncert od 19:30        400 Kč na místě 

Hudební skupina NAŠE FUJARY vznikla v Severních Čechách a poprvé se představila v roce 
2013 na fujarovém festivalu ve Zvolenu. Hraje ve složení: Petr Swaraj Broniš, Ivana a Miroslav 
Ešnerovi a Radek Musil s hostujícími muzikanty Davidem Kouckým a Petrem Kalvodou. Koncovky 
a fujary si její členové sami vyrábějí.  

Účast přislíbili další hosté, kterým fujara učarovala a naplňuje jim život: známý slovenský fujarista 
Dušan Holík, farářka Církve československé husitské Kamila Magdalena Lukasová a Dominik 
Lendacký. 

Večerem bude provázet Karel Kříž, autor knihy „Tajemství a síla slova“. 

Fujara - královna hudebních nástrojů ze Slovenska, je zapsána jako klenot Unesco. Tato zřejmě 
nejdelší flétna na světě vyniká širokým spektrem harmonických tónů. Umožňuje meditační rozjímání 
i hraní písní, ale jako každá královna si občas dělá co chce. Nejlépe zní na horách a v chrámech. 

Koncovka je slovanský alikvotní hudební nástroj, výborný přítel na cestě životem. Ovládá se silou 
dechu. Flétny Koncovky umožňují každému okamžitý vstup do aktivního pocitového hraní 
samostatně nebo i ve skupině.  

Oba hudební nástroje podporují harmonizaci organismu a správné dýchání. 

Betlémská kaple v Praze je národní kulturní památkou. Byla založena roku 1391 pro kázání 
v českém jazyce. V roce 1987 ji převzalo České vysoké učení technické v Praze a slouží ke 
slavnostním účelům. Kaple je v zimě vytápěná. 

Tradiční vánoční výstava v podzemí Betlémské kaple má letos podobné téma jako vánoční koncert: 
 „OD POHANSKÉHO SLUNOVRATU PO KŘESŤANSKÉ VÁNOCE“. 

Hudební pozvánku naleznete na  www.trezalka.cz  nasefujary.koncovky.cz  
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