JAN ŘEPKA
kratší
Jan Řepka (1982) se na české písničkářské scéně pohybuje od konce 90.
let. Jeho vlastní tvorba se točí kolem věčné osy láska-cesta-svoboda, na
turné jezdí nejraději na kole, a když je doma, pořádá koncerty druhým.
Sbírka 36 písní Maniho Mattera Rozjímání o sendviči (2016) je prvním
podobným uvedením švýcarské písně u nás.

delší
Jan Řepka (1982) se na české písničkářské scéně pohybuje od konce 90. let. Během osmiletého
působení ve dvojici Nestíháme vydal dvě alba, získal mnohá žánrová ocenění a absolvoval více než
500 koncertů u nás i v zahraničí. Od roku 2010 vystupuje sólo nebo se zpěvačkou Josefinou
Žampovou, s níž natočil samostatné album Čistý byl svět.
Původní tvorba se točí kolem věčné osy láska-cesta-svoboda. Zvláště živým vystoupením udává tón
Řepkův přirozený pěvecký projev, dynamická kytarová hra a citlivá dramaturgie. Vlastní repertoár
přitom prokládá věrně přeloženými písněmi svých slavnějších předchůdců (Donovan, Bob Dylan,
Mani Matter, R.E.M., Paul Simon), a zosobňuje tak pokračující tradici autorské písně.
Zatím nejdelším koncertním turné byla Česko-slovensko-polská hudební cyklotúra 2011. Cesta
vedla třemi státy, měřila více než 1.900 km a v jejím průběhu odehrál Jan Řepka 26 koncertů.
Veškeré vybavení si přitom vezl sám na speciálním prodlouženém kole. Celkem už Řepka podnikl
šest cykloturné, zatím poslední v létě 2017 společně s písničkářkou Eliškou Sýkorovou.
Mezi dalšími zahraničími cestami vyniká Švýcarsko, kam se Řepka vrací již téměř pravidelně. Kromě
osobních přátelství ho tam přivádí práce na překladech písní nejvýznamějšího švýcarského
písničkáře Maniho Mattera (1936-1972). Jeho dílo poprvé představil českému posluchači v antologii
Rozjímání o sendviči (2016), která obsahuje téměř polovinu Matterova písňového odkazu.
Speciální kapitolu představují tzv. domácí turné, během nichž se Řepka výjimečným způsobem opírá
o přímou pomoc svých fanoušků. Na podporu takto nezávislé organizace koncertů vznikl
krátký dokument a obecně použitelná podrobná příručka pro hostitele domácích koncertů.
V roce 2007 založil Jan Řepka společně s publicistou, písničkářem a překladatelem Michalem
Bystrovem tzv. Karlínský Open Mic, z něhož se během několika let stala zřejmě nejrespektovanější
podobná scéna v Praze. Open Mic POTRVÁ uvedl přes 500 různých autorů, na podzim 2011 rozšířil
své působení do Brna (Open Mic NA PRAHU, Café Práh) a jako dobrý příklad posloužil také mnohým
podobným hudebním cyklům u nás a na Slovensku.
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Reference
„Krásné texty, vynalézavé doprovody, vybroušené zhudebnění i velmi půvabné provedení.“ [Jiří Tichota]
„České adaptace písní Maniho Mattera považuji za velkolepé.“ [Irena Brežná]
„Abych to shrnul – je to moc dobré.“ [Jiří Dědeček]
„Překlady jsou skutečně kongeniální.“ [Julius Effenberger]

Diskografie
sólo: Čistý byl svět (2010); Rozjímání o sendviči (2016)
s Nestíháme: Nestíháme (2006); Víceméně v klidu (2007)

Koncertní turné (výběr)
•
•
•
•
•
•
•

Švýcarsko 2015-18 (celkem 54 koncertů)
Polsko 2015-17 (celkem 19 koncertů)
Slovenská cyklotúra 2017 (5 koncertů; + Eliška Sýkorová)
Malá letní cyklotúra 2014 (7 koncertů; + Leah Abramson)
Bytové turné 2012 (6 koncertů; + Števo Šanta)
Švýcarská cyklotúra 2011 (12 koncertů)
Česko-slovensko-polská cyklotúra 2011 (26 koncertů)

Video
Živě v Bernu (Zábrany & Lotti šilhá): www.youtube.com/watch?v=EOhjtUNB_1M
Živě v Praze (celý koncert): https://www.youtube.com/watch?v=CSFu7X21qmQ
Živě v Praze (Těm co je dobře / dvojjazyčně): www.youtube.com/watch?v=ciXshuCQIRw
Interview o albu „Rozjímání o sendviči“: www.youtube.com/watch?v=PWIV0Da1AtM

