
SPANILÉ JÍZDY 

 

Dobrý den, 

v příštím roce školním roce 2018/19 bychom rádi uspořádali 5 výjezdů s našimi 

muzikanty a zpěváky do pražských sborů ČCE. Konáme takové „spanilé jízdy“ už dva 

roky a máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Jejich smyslem je – vedle radosti 

z hudby – také to, že si sbory naší církve připomínají, že církevní konzervatoř máme, 

a pro studenty to může být aspoň částečné seznamování s evangelickým prostředím.  

 

Naše návštěva ve sborech má nejčastěji tuto podobu: koná se v neděli dopoledne; 

pokud jsem pozván, vedu ve sboru bohoslužby nebo/a kážu; naši muzikanti se už při 

bohoslužbách představí při jednom vstupu jako ochutnávce; po bohoslužbách nebo 

po krátké přestávce se koná naše vystoupení v délce necelé hodiny (v jeho rámci je 

čas také na krátký rozhovor mezi posluchači a muzikanty, kdy se místních ptám, jestli 

nám mohou o svém sboru říct něco zajímavého, či zda se chtějí na něco zeptat nás 

z konzervatoře). Na těchto obvyklostech se ale může leccos změnit podle Vašich 

přání a možností.  

 

Co očekáváme my: Váš zájem – posluchačů přitom nemusí být mnoho a nemusíte se 

nám omlouvat, pokud po bohoslužbách někteří/mnozí odejdou. Nocleh ze soboty na 

neděli asi pro 4 až 6 muzikantů a pro mě – bylo by pěkné, kdyby se noclehy našly ve 

sborových rodinách, nebo ve sborových prostorách. (Pokud to ovšem ve Vašich 

možnostech není, máme možnost přespat v Praze i jinde.) A zase: pokud by to pro 

Vás bylo možné, byli bychom vděčni za nedělní snídani a prostý oběd. A poslední: 

poprosíme ještě o příspěvek na akci ve výši 1500 – 2000 Kč.  

 

Pokud máte nějaké otázky nebo předběžný zájem, prosím, obracejte se na mne, 

kvůli domlouvání možných neděli Vás zkontaktuji se zástupkyní ředitele pro koncertní 

záležitosti paní Marikou Žákovou.  

 

Přejeme Vám vše dobré.  

Aleš Wrana, spirituál Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci 

  ales.wrana@seznam.cz; mobil: 736 600 383 
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