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Aula Českého vysokého učení technického v Praze – Betlémská kaple 
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Zvuk fujar a slovanských fléten koncovek podbarví vánoční atmosféru známými 
i autorskými skladbami v netradičním souznění s dalšími nástroji a hlasy. 

Symbolizuje propojení slovanských tradic, lidových nástrojů, křesťanských Vánoc 

a místa významného pro český národ.  
Koncert s tímto zaměřením a využitím fujar je ve světě ojedinělý. 

V prostorách kaple si můžete prohlédnout i zakoupit koncovky, fujary, hudební CD, 
krásné výrobky ze dřeva, přírodní olejíčky a další drobnosti. Kaple je vytápěná. 

cena 330 Kč (400 Kč před akcí) 

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. 
Koncovky umožňují okamžitý vstup do aktivního pocitového hraní buď samostatně, nebo ve skupině.  

Oba hudební nástroje vynikající při harmonizaci organismu a podporují léčbu respiračních onemocnění. 

Betlémská kaple v Praze je národní kulturní památkou. V roce 1391 ji založili dva pražští měšťané Jan Kříž 
a Hanuš z Mihlheimu jako místo pro kázání v českém jazyce. Byly zde položeny základy husitského 
reformního hnutí. V roce 1987 ji převzalo ČVUT v Praze a nyní slouží ke slavnostním účelům. 

Hudební skupina NAŠE FUJARY ze Severních Čech se poprvé představila v roce 2013 na festivalu ve 
Zvolenu. Bude hrát ve složení Petr 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“. 

Vlado Blaščák 

nasefujary.koncovky.cz 


