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Autor světoznámé Písně pro Kristinku by letos oslavil 100 let
Červená aerovka, Píseň pro Kristinku nebo Ten umí to a ten zas tohle – to je jen malý výčet hitů,
které vzešly z pera hudebního skladatele, režiséra a rozhlasového redaktora Zdeňka Petra (21. 9.
1919 – 5. 12. 1994), který by letos oslavil sto let.
Zdeněk Petr se narodil jako jediný syn v rodině truhlářského dělníka závodů Tatra v Kopřivnici.
K hudbě ho přivedl otec, nadšený amatérský muzikant a jeden ze zakladatelů Pěveckého sdružení
v Kopřivnici. Díky přátelství s Václavem Pokorným se Zdeněk Petr dostal na začátku 2. světové války
do Prahy, kde našel zaměstnání v nakladatelství R. A. Dvorského. Zde se setkal s řadou známých
osobností té doby, mj. i s Karlem Vlachem, díky kterému se později dostal i ke spolupráci se slavnými
V+W. První jejich společnou prací byla hudba k muzikálu Divotvorný hrnec, který V+W přivezli z USA.
Poté, co se změnou režimu Dvorského nakladatelství zaniklo, našel Zdeněk Petr práci
v Československém rozhlase jako redaktor. Zde strávil 12 let, než odešel do Státního hudebního
vydavatelství Supraphon, odkud se po šesti letech vrátil znovu do rozhlasu, tentokrát už jako hudební
režisér a zůstal zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1980. Během svého života složil hudbu
k desítkám písní a řadě divadelních představení, zejména muzikálů. Jejich výčet najdou zájemci
v knize a na www.hudba-pritelkyne.cz.
Výročí připomene kniha, výstava i televizní dokument
Připomenout tohoto skladatele, který spolupracoval například s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem,
textaři Ivo Fischerem či Vladimírem Dvořákem a jehož písničky zpívaly všechny hvězdy naší populární
hudby jako například Waldemar Matuška, Václav Neckář či Marta Kubišová, má letos řada akcí.
O svém životě, prvních hudebních krůčcích i o lidech, s nimiž měl tu čest spolupracovat, vypráví
Zdeněk Petr ve své autobiografické knize s názvem Hudba přítelkyně, jejíž druhé rozšířené vydání
vydal minulý měsíc Radioservis, a. s. Kniha je k dostání v distribuční síti Radioservisu a na internetu.
Rozsáhlé dílo, které Zdeněk Petr během svého života napsal, přiblíží zájemcům výstava s názvem
Zdeněk Petr: Ten umí to a ten zas tohle, která je až do 27. října 2019 k vidění v Muzeu Fojtství
v Kopřivnici, kde se Zdeněk Petr narodil. Od 2. listopadu se pak výstava přesune do Prahy, kde ji
budou moci zájemci shlédnout až do 31. prosince v podkroví Werichovy vily na Kampě.
U příležitosti výročí zavzpomínají na Zdeňka Petra také zpěváci, hudebníci a kolegové z Českého
rozhlasu, v němž strávil Zdeněk Petr většinu svého produktivního života jako redaktor a posléze i jako
hudební režisér, v dokumentu režisérky Kamily Vondrové Zdeněk Petr. Vysílat jej bude ČT Art ve
čtvrtek 19. září v 21.10 hodin.
A protože hudba provázela Zdeňka Petra doslova od kolébky po hrob, nesmějí chybět ani koncerty,
během nichž zazní jeho nejznámější písně v podání Orchestru Ježkovy stopy a Bratři Galiové &
Friends. Koncerty se budou konat v sobotu 21. září od 19.00 hodin v Kopřivnici a 30. října v Le Royal
v Praze.
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