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Tradice je něco, co zayazuje.Tyto ženy
svrrj Životspoj i1},, čestr<;.mi firmami,
které mají nejen zajímavou historii, ale
hlar.ně se dokíňou dívat do budoucnosti.
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Co pro vós znomenó trodice v podnikfiní?
Jednoznačně je to závazekk rodinnému podnikání. Cel|
náš obor je hodně o rodinn}ch nebo tradičních firmách.
Také Petrof je i po sto padesáti pěti letech, bť zažil
padesátileté p erušení zpťrsobené totalitními režimy,
stále rodinnou firmou, která je p edávaná z generace na
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manželkou. S ťrsměvem íkám, že mi pradědeček

dychá na záda. Někdo tvrdí, že je pot eba dívat se do

budoucnosti, ale já si myslím, žeje dťrležiténejprve
načístminulost, abychom mohli pokračovat rispěšně
dáL Máme hodně záznamťr o historii íirmy, a tak víme,
že naši p edci stejně jako my ešili finanční Wize,
problémy se zaměstnanci i odběrateli. V tomto se
mťržeme z minulosti poučit.
V ěem je pro vós osobně Peiroí v, jimeěn ? Ve zvuku
a designu nástrojťr, které vyrábím e. Za našimi klavíry
a pianiny se ukr|vá složitárl[roba s p evahou ruční
práce.Každé naše pianino má sedm tisíc součástek
a my sami vyrábíme 80 o/o z nich. Každyjednotli\r}í
nástroj se pak staví šest až dvanáct měsíc . Dnes jsme
největší manufaktura pianin v Evropě. Ročně vyrobíme
témě dva tisíce klavírťr a pianinL, z níchžnaprostá
většina mí í do celkem šedesáti pěti zemí světa.
K jokému nóslroji, klen vznikl ve vošííirmě, móte
obzvlóšť siln vztoh? Měla jsem oblíben} model klavíru
Sabina, ktery byl vyroben v jednom kusu a vyšel z naší
dílny rruojového oddělení, jehož šéfem je inženÝr Ivan
Vaculík. Byl to klavír st ední velikosti, měl nádhernÝ
zvuk a moderní design v kombinaci černé,st íbrné
a perleti. Hrála na něj ada skvěl}ch pianistťt, naposledy
pianistka a skladatelka Beata Hlavenková. Nakonec se
tento model prodal do Čínymajiteli sítě
pětihvězdičkoú.h hotelťr a vě ím, že mu dělá radost.
Hrojete vy sqmq no klqvír? Od dětsťví jsem hráIa, tak to
v našírodině prostě je. Ale nejsem v tom moc dobrá,
protože necvičím.Piana máme v našírodině všichni.
Hudba je součástí našeho života. Mám velkou radost,
kdyžjd* na koncert a slyším,juk ktery nástroj hraje,
muzikant je spokojen a publikum tleská. Pak si eknu,

)

Ncrcázala nct

genera ci, a já cítímzodpovědnost p edat ji v dobré
kondici dál. Mimochodem, v své pracovně mám
pověšen| portrét zak<7adatele firmy Antonína Petrofa

že moje práce má smysl.

Co vóm dqlo podnikóní?
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které zákonitě musejíp íjít,
vidět věci do budoucna, ale
také rychle se rozhod.ovat
a bYt

fleťbilní. Také jsem

se naučila více si vážit své

rodiny azdravt Nesmím
zapomenout ani na to, že
jsem

dílv své práci mohla

navštívit zajímavé kouty
světa a p oznatbdi r&zn}ch

národností.
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