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Firma Petrof je takové české
rodinné stříbro. Úspěch ale není
ani v případě této tradiční
značky zadarmo, prezidentka
společnosti Zuzana Ceralová
Petrofová bojuje s ekonomickou
krizí i obtížemi při snaze udržet
výrobu klavírů v Evropě. Ale
nevzdává to.

„Ráda si
zpříjemním
život dobrým
jídlem
a vínem.“

„Muzicírování – s dětmi,
manželem či
přáteli – mě
baví!“

„Papírový
diář a tužka. Moderní
technologie
mám ráda,
ale v tomhle
jsem konzervativní.“

Kristýna Mazánková

1

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody rodinného podniku?
Výhoda je, že se všichni znáte. A nevýhoda, že se všichni znáte. Nejdůležitější je dát si s rodinnými příslušníky stejná pravidla hry jako s ostatními
kolegy.

2

„Telefony a maily
v průběhu dne
téměř nevyřizuji,
ruší mě to, reaguji
na ně až
vpodvečer.“

Jak vypadá váš běžný den?
Ráno vstanu, jdu si zaplavat
a zacvičit, udělám snídani a potom
vzbudím svého předškoláka a vypravujeme se do školky. V práci většinou začnu rozstřelem se svou asistentkou, ujasníme si, co nás ten den
čeká. A pak začne běžný kolotoč – návštěvy, meetingy
s kolegy, příprava prezentací…

3

Co dnes děláte jinak než dřív?
Začínala jsem v devadesátých letech jako farmaceutický reprezentant a od té doby se hodně změnilo,
internet a sociální sítě přinesly úplně nový systém
komunikace. To, co dáme ráno na Facebook, za chvíli sdílí celý svět, jen někdo má zrovna ráno a druhý
večer. Čas naštěstí nezměníme, ten měří všem stejně.
Já sama ale telefony a e-maily v průběhu dne téměř
nevyřizuji, ruší mě to, reaguji na ně až v podvečer.

Nebyla to lehká období, výroba pian
v Evropě se v průběhu patnácti let
pětkrát zmenšila, všichni začali
vyrábět v Číně.

5

Bez čeho se v práci neobejdete?
Asi bych zvládla jen polovinu
věcí bez své spolehlivé asistentky,
která vytváří takový ten prvotní ﬁltr
a dotahuje za mě nedodělané věci.
Má svatou trpělivost! Taky se neobejdu bez diáře a obyčejné tužky,
a když cítím únavu, vždy mě nakopne ristretto nebo
bílý čaj.

6

Na co se momentálně těšíte?
Na Pianistu roku. Pracovně navštěvuji mnoho
akcí, tahle soutěž proběhne v krásném prostředí
hotelu Boscolo, kde se podává vynikající jídlo a vína.
Pianisté budou muset dokázat svou muzikantskou
šikovnost a projít několika žánry, porota v čele s Petrem Maláskem pak vybere ty nejlepší, zapojit se ale
může i publikum přímo na místě v sále.

7

Máte nějaký profesní sen?
Chci u nás v areálu vybudovat nový showroom
s nejširší nabídkou pian a Petrof Gallery – ráda bych
Jaké pracovní období pro vás bylo nejsložitější? udělala něco pro královéhradecký region a vytvořila
místo, kam budou lidé rádi chodit.
Dvakrát jsem musela naši ﬁrmu vyvést z krize.
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Zuzana Ceralová Petrofová je
pátou generací
působící ve
slavné rodinné
firmě
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