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Pokračování ze str. 13
tři písničky. Pro Žanka Hlaváčka to- 
ho už bylo taky víc. Poslední třeba 
Škopkový reggae, které je na rádiu 
Krokodýl již víc jak tři měsíce v hit-
parádě. Žankovi jsem nahrál i hudbu 
k Pohádkám v hantecu. S Liborem Ma-
chatou každý rok píšeme písničky do 
soutěže Dětská nota, kde jsme už dva-
krát také bodovali. 

	 Kdy	 Tě	 napadají	 náměty	 písniček		
a	máš	něco	nového?
 Nejvíc nápadů mám, když běhám. 
Asi tak jako každý, kdo se vloni zasta-

Petr Pedro Hurdes – můj život? 
vil, jsem nabral nějaký to kilíčko a za-
čal jsem běhat… to mi lezou písničky 
do hlavy sami a hned. Pak ještě ná- 
pady přicházejí v noci, to musím za-
pnout mobil a hned si to nahrát, proto-
že bych to jinak „zaspal“. Te dodělá-
váme s Honzou Hlaváčkem (ten napsal 
text) a já hudbu písničku Kroksna 
song. Bude to takový letní hit Rádia 
Krokodýl, bude se hrát celé léto, tako-
vá jejich znělka. Jana Houbová a Libor 
Machata nám vypomohli se zpěvem. 
Jana je „speaker“ přímo na Krokodý-
lu, takže taková „rodinná pohoda“… 

	 Co	to	je	za	divnej	název	písničky,	Peo?	
 Zase smích… to vymyslel Žanek Hlaváček. Víš, 
Renčo, on je mimo jiné specialista na „brněnské 
hantec“, udělali jsme spolu i CD pohádek v han- 
tecu… no a Kroksna je v hantecu krokodýl – takže 
je to Krokodýlí píseň v překladu… prostě písnič- 
ka pro Rádio Krokodýl. „Všechno se vším souvisí“, 
dodávám já… a to už se „řehtáme na plný kolo  
oba“. 

	 Vím	 o	 Tobě,	 že	 máš	 i	 sociální	 cítění,	 že	 jsi	 nahrál		
i	písničku	pro	charitativní	účely…	
 Ano, byla to písnička Překonej sám sebe a byla 
určena pro Nadaci pro lidi s roztroušenou sklerózou. 
Abych to uvedl na pravou míru, text i hudbu napsal 
Žanek Hlaváček s Liborem Machatou, já písničku 
aranžoval a nahrálo se to celý u mě ve studiu. Nazpí-
vali to s námi ještě další vynikající zpěváci, byla to 
taková větší spolupráce. To je třeba jedna z těch pís-
ní, která se hrála i na Českém rozhlasu. 

	 Kde	tedy	můžeme	všude	Tvé	písničky	slyšet?
 V mých autorských začátcích to bylo na TV Gala-
xie (ta už ale dneska Renčo nevysílá – smích…), 
brněnský televizní kanál BTV 1, na zmíněném  
Českém rozhlasu, Rádiu Krokodýl, na TV Šlágr.  
Jinak jsou to i různé infokanály, kde používají  
mou hudbu. U nás na okrese třeba v Adamově a Je-
dovnicích. Abych nezapomněl na divadla. Je to  
třeba Divadelní spolek A Je To Počátky, Studio 3 
Týnec nad Vltavou, nebo třeba divadelní spolek 
Křový ve Křtinách. Dělal jsem už ale i zakázku pro 
Národní divadlo Brno. Pro různé společnosti natá-
čím reklamní spoty, které běží třeba před různými 
sportovními utkáními. 
 S hudebními podklady a playbacky jsem si už 
udělal dobré jméno a vyrábím třeba i pro různé re- 
vivaly. Dlouhodobě spolupracuji s Honzou Mlčo-
chem (Karel Gott Cover). Podle mě asi nejlepší  
cover mistra Gotta. Potom třeba pro Richarda Kmo-
cha a Gemini. To je zase revival Dalibora Jandy. 
Zkrátka ještě je naštěstí dost bláznů jako já, které 
hudba baví a já s nimi rád spolupracuju.

	 Peo,	děkuji	Ti	za	rozhovor,	smekám	před	Tvými	ná-
pady	a	gratuluju,	máš	kolem	sebe	perfektní	lidičky	a	je	
vidět,	že	Tě	práce	baví.	A	se	daří	a	máš	spoustu	poslu-
chačů.	

Další info: www.pedromusic.cz, www.phrecords.cz, 
www.midistars.cz

Za rozhovor poděkovala Renata Kuncová Polická.
Foto: archiv Petra Hurdese 

Petr Pedro Hurdes ve svém studiu
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S novým SUV BAYON se budete dívat na svět z výšky a pocítíte během jízdy větší kontrolu i bezpečí 
díky vyšší pozici při řízení. Užijete si i pohodlné nastupování, ve své třídě velkorysý prostor pro 
cestující a zavazadla (411 – 1 205 l), výkonné motory 1,2i (84 k) či 1,0 T-GDI (100 nebo 120 k), vyspělé 
asistenční systémy a prvky moderní konektivity.

BAYON – kombinovaná spotřeba: 5,3–6,1 l / 100 km, emise CO2: 118–134 g/km. 
Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou předběžné a podléhají finální homologaci. Fotografie je pouze ilustrativní.

Svět jako na dlani.

BAYON. Nové SUV.
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