
Ředitelka továrny na piana PETROF požehnala vzniku 

Dakarské hudební školy (DMS) 

 

Do Dakaru přijela včera, ve středu 11. května dědička a ředitelka největší evropské firmy na výrobu 

klavírů. Zuzana Ceralová Petrofová je poprvé v Africe, zde na senegalské půdě. 

Kromě toho, že přijela na Bienále umění v Dakaru, bude Zuzana Ceralová Petrofová předsedat 

otevření Dakar Music School (DMS), školy specializované na výuku hry na piano a na studium 

dějin senegalské hudby. Oficiální ceremoniál se podle tiskové zprávy, kterou má Seneweb k 

dispozici, uskuteční tento čtvrtek 12. května ve 20 hodin v sídle školy, na Sciam Amitié 3. 

Paní Livia Laifrová, provdaná Gaye, Slovenka, která si vzala senegalského občana a která stojí u 

zrodu DMS, se cítí návštěvou paní Petrofové nanejvýše poctěna: „To, že u zrodu této školy stojí 

ředitelka značky PETROF, jež je spolu s Yamahou snad nejslavnější na světě, nám dodává již od 

začátku velikou legitimitu.“ Dále prohlašuje: „Je to opravdická čest, přivítat zde paní Petrofovou.“ 

Podle ředitelky DMS, umožní nová škola mladým Senegalcům (od dětí až po dospělé), vzdělat se 

ve hře na piano. „Nese to s sebou jistou chuť do života a navíc škola rozvine smysly a talenty těch, 

kteří se rozhodnou vzdělat v tomto umění, tolik uznávaném v západních zemích.“ 

Tak jako ostatní velká města na celém světě, Dakar, úžasné africké hlavní město kultury, má 

konečně svou vlastní prvotřídní hudební školu. „Zejména, když zde lze navázat na místní slušně 

zavedenou hudební tradici. Velicí senegalští hudebníci zde také naleznou své zastoupení. A 

vystavíme-li je kultuře piana, nemůže to skončit jinak, než že si Senegalci tento styl hudby ještě 

více oblíbí.“ říká paní ředitelka. U příležitosti zahájení činnosti DMS bude uvedeno několik 

koncertů určených pro vybrané publikum. Zejména pro diplomaty, podnikatele, veřejné činitele, 

zástupce médií a umělce. 

„Během svého dakarského pobytu navštíví paní Petrofová různé kulturní stánky, zejména pak ty, 

kde probíhá dakarské Bienále. Vydá se do Domu otroků v Gorée, kde přednese svou vizi spolupráce 

s africkým kontinentem novinářům.“ Tolik praví tisková zpráva, která dále upřesňuje, že tato 

návštěva souvisí s pobytem významných českých obchodníků v Dakaru, kteří se velice zajímají o 

rozvoj afrického trhu. 

  

Odkaz na článek v originále: 

- http://www.sen24heures.com/?La-presidente-de-la-marque-de 
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