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Úvodní slovo Viceprezidentky asociace

Milé dámy a přátelé,

nevím jak vy, ale já nosím v hlavě spoustu různých
přání: aby má rodina byla zdravá, aby se dařilo v
práci a v podnikání, abych vystačila svému
desetiletému synovci v jeho orientaci v nových
technologiích a také myslím na to, abych s
postupující emancipací neztratila mou ženskost.

Často se ptám, jak sama sobě mohu pomoci splnit
má přání? A jak se často stává - odpovědi přichází
samy. Z široké škály akcí a projektů, které
připravujeme a realizujeme v naši asociaci, řada z
nich nabízí přímé odpovědí na moje otázky.

A tak se těším na kongres FCEM v dubnu, který se
bude věnovat především tématu vlivu nových
technologií na podnikání žen a na setkání
československých podnikatelek v květnu, které se
ponese v duchu „Zdravý způsob života“ a všechno
co k němu patří. Tento rok slavíme 25 let od
založení asociace a je to pro nás všechny velmi
důležitá událost, která je a bude
doprovázena spoustou krásných a zajímavých akcí
pořádaných jak centrálou, tak i regionálními kluby
ČMAPM.

Těším se na setkání s vámi, přeji vám krásné dny a
splnění všech vašich přání.

Eva Usai Blumental

Kalendář akcí na rok 2020 

21. 03. 2020

Akce Next Generation

16. - 23. 04. 2020

Obchodní mise Mauricius

23. - 25. 04.2020

Konference FCEM Mauricius

5. 5. 2020

Křest knihy Popelka nebo podnikatelka - Brno

15. - 16. 05. 2020

Česko-slovenský klub ve Valticích 

24. - 25. 05. 2020 

Valná hromada ČMAPM v Petrovicích u Karviné 

Červen:

RK Brno - Klobouková párty

Křest knihy Popelka nebo podnikatelka

Září:

Obchodní mise Německo + Arménie v Praze

22. 09. 2020 

25 let ČMAPM - konference v Senátu 

Listopad:

WED,  #Choose women

7. - 9. 11. 2020 

Kongres FCEM v Instanbulu 

Prosinec:

RK Brno - Barborka párty

Czech Dance Tour 

Podnikání a tanec mají hodně společného - mimo jiné -

jsou o svobodě. Letošní rok podpoří ty nejlepší právě i

naše asociace. Inspirativní spolupráci vám postupně

představíme. 

Podívejte se, komu všemu nyní děkujeme, možná tak

vytušíte, jak zajímavé ceny čekají na mladé choreografky

a choreografy či tanečníky a tanečnice. Děkujeme našim

členkám za jejich podporu směrem k mladým talentům. 

PROTECO

JK Jitka Kudláčková

Ivana Rosova Fashion Group

Marva de Luxe

The Emblem Hotel 

Femms

Femma

RENY

Soukromá mateřská a základní škola B-english

Pozvánka - Next Generation Projekt

Milé dámy,

rády bychom vás seznámily
s projektem Next Generation, který má za

cíl zábavnou formou představit dětem
úspěchy českých �rem z oblasti technologií,

umění a tradičního řemesla.

První setkání proběhne v čase Velikonoc v
Praze. Veškeré detaily naleznete v

pozvánce.

Prosíme, registrujte se ZDE!

Pozvánka - 25 let ČMAPM - Senát Parlamentu Praha

Workshopy: Asociace rodinných �rem

19. 3. 2020  |  13:00 - 16:00 -  Jak rodinnou �rmu předat či prodat?

11. 6. 2020  |  9:30 - 12:30 -  Jak se nenechat oškubat, když začínáte s online prodejem.

11. 6. 2020  |  14:00 - 17:00 -  LEADERSHIP INOVACÍ - Co přenastavit, aby stabilní lidé ve �rmě

chtěli změnu. Aby se nápady rodily a realizovaly. 

Více informací na webu www.asociacerf.cz

Osobní pozváni od nové členky ČMAPM

Měsíc lásky v M Spa hotelu Emblem 

Konference FCEM Mauricius 23. - 25. 4. 2020

Soutěž „O nejvíce cool foto se Statussem“ kdekoli na světě

Foto z Private Shopping Day Ostrava

Sledujte nás na sociálních sítích!

www.cmapm.cz

o�ce@cmapm.cz

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek, o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno – Židenice

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.
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