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Knihovna města Plzně bude i na podzim žít hudbou 

 

Obvodní knihovna Skvrňany srdečně zve všechny milovníky hudby na Koncerty mezi knihami. Od roku 

2014 zde pravidelně probíhají oblíbená komorní vystoupení písničkářů, na které letos navazuje podzimní 

série čtyř koncertů: 20. 9. 2016 18:00 Krystyna Skalická, 12. 10. 2016 19:00 Petr Rímský, 8. 11. 2016 

18:00 Jan Řepka, 6. 12. 2016 18:00 Jiří Smrž. Jedná se o mladší i zavedené autory, kteří se kromě 

koncertní činnosti věnují i literární, pedagogické či produkční tvorbě, vydávají hudební alba a vystupují 

v zahraničí. Koncertuje se přímo ve skvrňanské půjčovně a vstupné je na každý koncert 50,- Kč.  

 

„První koncert v knihovně proběhl v březnu 2014. Pozvali jsme písničkáře Karla Vepřeka. Jeho písně si 

zaslouží komorní atmosféru, a tak jsme jako místo koncertu zvolili trochu netradičně prostor knihovny. Zjistili 

jsme, že to funguje, proto v listopadu téhož roku navázal koncertem mezi knihami  písničkář Petr Linhart.  Poté 

následovaly další koncerty, na podzim roku 2015 plzeňští písničkáři Hynek Kočí a Michal Willie Sedláček a 

dvojkoncert Saši Kirilova a Šošany Šimkové. Od roku 2016 série koncertů v knihovně dostává název Koncerty 

mezi knihami. Vystoupil Martin Rous, Caine-Mi, Jiří Šámal a podruhé Petr Linhart,“ říká knihovník Jan 

Albrecht. „Na podzim 2016 připravujeme další. Z už proběhlých mohu jmenovat velmi pěkný zážitek 

z hudebního vystoupení harmonikářky Krystyny Skalické (20. září). Příští koncert mezi knihami představí 12. 

října Petra Rímského, svérázného kytaristu a písničkáře s podmanivým hlasem, který se věnuje šansonu, jazzu  

a blues. Petr před třiceti lety patřil mezi elitní účinkující na festivalech Porta. Od 90. let pracoval jako hudební 

publicista, šéfredaktor, vydavatel časopisu „HITBOX - magazín s písničkami“, producentem festivalu FOLKY 

– NEFOLKY. Dnes působí jako kytarový pedagog v kurzech hudební školy, kterou založil a která nese jeho 

jméno, a je autorem hudebně naučných publikací. 8. listopadu vystoupí písničkář klasického střihu Jan Řepka 

(kytara, harmonika), vedle vlastní koncertní činnosti vede také cyklus hudebních večerů Open Mic. Na české 

písničkářské scéně se pohybuje od konce 90. let, vydal dvě hudební alba a získal mnohá žánrová ocenění, často 

vystupuje v zahraničí. Od roku 2010 zpívá sám nebo se zpěvačkou Josefinou Žampovou.  Na posledním 

koncertu 6. prosince uslyšíme Jiřího Smrže, českého folkového básníka a písničkáře. Ten začínal ve skupině 

Zvoníci již na počátku 70. let, pak hrál v duu s Jiřím Kovářem. V 80. letech psal texty pro skupiny Sem tam a 

Minnesengři, jejichž členem krátce byl.  V roce 2001 vydal první sólovou desku Dědičná krev. O čtyři roky 

později za svou druhou desku Poslední láska získal Anděla v kategorii Folk & Country. Vstupné je opět stejné 

na každý koncert, a to 50, - Kč , “ zve a těší se Jan Albrecht.  
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KONTAKT: 

 

Bc. Jan Albrecht, vedoucí M-klubu 

M-klub, Knihovna města Plzně, Macháčkova 28, 318 00 Plzeň 

tel. 378 038 260, 724 602 897, e-mail: skvrnany@plzen.eu 
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