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Dobré ráno milé dámy,
zdravíme vás a přejeme krásné první květnové ráno s novým newsletterem.
Možná mnohým z vás na zahradě kvetou třešně a tak o prvomájové políbení

nebudete ochuzeny. Pokud však náhodou ano, nezoufejte. Polibek od nás sice
nedostanete, ale nálož novinek a příležitostí ano. Novinky ze světa asociace

najdete také na webových stránkách, stejně jako na Facebooku, Instagramu nebo
LinkedInu.

Každý týden vás zveme na naši pravidelnou páteční kávu od 9 do 10 hodin
prostřednictvím ZOOM call. 1. a 8. května však dodržujeme státní svátky a proto

se na vás budeme těšit v plné síle v pátek 15. května.

Když mladí mají slovo
 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do naší
ankety! Data, která se k nám touto cestou

dostala,
nás překvapila. Budeme proto rády, pokud si
článek přečtete a podělíte se s námi o váš

názor.
Článek Když mladí mají slovo najdete na

našem blogu.

Zveme Vás na online seminář s
významným hostem

Odbornice ve svém oboru, paní Jana
Hanychová, vás provede seminářem na téma

"Jsme hrdiny každého dne"
Čtvrtek 7. 5., ve 13:00hod 

Informace o semináři

Výzva podnikatelů vládě ČR

Hlavním záměrem této aktivity je vytvořit dlouhodobou a opravdu nezávislou instituci,
která bude hájit zájmy podnikatelského stavu a to zejména majitele a spolumajitele malých
a středních firem. Současné instituce, jako je např. Hospodářská komora, jsou podle mého

názoru zpolitizované a zaměřené jen na největší české podniky.

Malý a střední podnikatelský stav nemá svojí účinnou reprezentaci a můžeme to vidět právě
dnes,

kdy vláda malé a střední podnikatele úplně hodila přes palubu a nepřišla v podstatě s žádnou
pomocí.

www.komorapodnikatelu.cz

Přesáhli jsme hranici 1000 like na Facebooku!

Napsali o nás

O práci kvůli koronaviru přijde až 25 milionů lidí. Ztráta zaměstnání více hrozí ženám

Článek na webu info.cz

Není tomu tak dávno, co ČMAPM napsal otevřený dopis vládě. A zdá se, že byl inspirací i pro
další asociace. Asociace rodinných firem rovněž poslala na Vládu České republiky dopis

s návrhy opatření
za jejich asociaci.

ARF také pořádá několik workshopů, na které se můžete připojit:

ARF Odolná �rma

Oceňování �rem v době koronavirové 

6. 5. 2020, 9.00

Informace k workshopu

ARF Odolná �rma

Online setkání Mastermind skupiny pro lídry 

6. 5. 2020, 13.00

Informace k workshopu

Nové zákony a změna přístupu vlády

Jak jste určitě zaznamenaly, vláda změnila svůj přístup a Městský soud v Praze dokonce
zrušil čtyři mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Problematice náhrady škody se

v následujících dnech začne věnovat i advokátní kancelář Vašíček a partneři s.r.o.
Pro přehlednost kancelář zveřejnila tiskovou zprávu z argumentů soudu.

Moravskoslezský kraj vyhlásil 5. ročník soutěže Lady Business
Moravskoslezského kraje 2020

A protože navzdory všemu, život jde dál,
posíláme níže informaci k soutěži Lady
Business, které jsme již čtvrtým rokem

partnerem.

Prosím, nanominujte své favoritky z oblasti
podnikání i neziskového sektoru do této

prestižní soutěže. Vítězka získá 100 tis. Kč.

Informace o soutěži

Czech Dance Tour

Kvůli aktuální situaci byly posunuty také termíny soutěže Czech Dance Tour, kde jejím hrdým
a významným partnerem je ČMAPM. 

Nové termíny byly odhaleny v livestreamu 30. dubna, přičemž hostem ve vysílání byla naše
prezidentka, Kateřina Haring. A tento LIVESTREAM nebyl poslední. V těch dalších se

postupně představí další členky asociace, které tento projekt také podpořily.

S přáním pěkných jarních dní a pevného zdraví,

ČMAPM

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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