
 
Dobrý den, 
  
jmenuji se Ondřej Smeykal, již více než 20 let se zabývám etnickou hudbou, 
zejména inspirovanou australskou lidovou hudbou. 
V současné době také spolupracuji s předními hudebníky v této oblasti po celém 
světě. Jednotlivá vystoupení, především ta akustická, mají charakter rozjímavý, 
zklidňující, vedoucí do sebe sama. Pan faráře Židlického si vážím  
pro nepředpojatost a vytříbenost, se kterou se staví k prezentaci vždy kvalitních, 
prvotřídních kulturních akcí. Protože se zabývám akustickou hudbou, vždy 
se snažím volit prostory s krásnou akustikou, což velmi často jsou prostory sakrální. 
 
V tomto bodě vnímám aktivitu pana Židlického jako výrazně aktuální:   
- vybranými akcemi do kostela přivádí posluchače bez rozdílu ve víře, ale ve stejném 
záměru. Ztišit se a s hudbou se společně dotknout vnitřního světa, který nás 
všechna stejně nakonec vede k tomu samému, k vnitřní modlitbě.  
V kostele se tak již prezentovalo mnoho unikátního.  
Unikátní křišťálové nástroje, navržené architektem Bořkem Šípkem, největší 
symfonický gong na světě a řada jiných, světových událostí. “Kostel Na Prádle” 
se stal již i pro cizince synonymem místa s kvalitní kulturní činností v Praze.  
 
Dle mého názoru, mohu-li si dovolit k tomuto tématu něco poznamenat - z mých 
zkušeností s koncertováním po celém světě: 
Obecně ve velkých městech spíše ubývá kulturního prostoru. Je nahrazen prostorem 
komerčním. Pokud bych mohl v této “vykloubené” době něco vyzdvihnout ze 
současných aktivit církve, pak to pro mne rozhodně je nabízení unikátních prostor   
k současnému společenskému setkání. Citlivý divák či posluchač vyhledává 
spočinutí. Široké publikum oceňuje nejen krásu křesťanské architektury. Publikum 
nepřímo získává pozitivní vztah k místu a symbolice aktivit. Kostel se stává 
symbolem tolerance a setkání. Kostel takovýmito aktivitami získává mnoho 
pozitivních odezev, potvrzuje svůj spirituální a kulturní status v současné 
společnosti. Děkuji za možnost spolupráce s Kostelem Jana Křtitele Na prádle. 
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