Klobouková párty MAPM 2012
Ve čtvrtek dne 7.6. 2012 se konala ve foyeru Besedního domu
Komenského náměstí 8 Klobouková párty, pořádaná Regionálním klubem
Brno, Moravské asociace podnikatelek a manažerek.
Večírek v reprezentativním společenském stánku zahajovala nově zvolená
předsedkyně regionálního klubu Brno a součastně prezidentka MAPM paní
Ing. Olga Girstlová, která představila nový výbor RK Brno ve složení
místopředsedkyně paní MUDr. Hana Říčková, členky výboru paní Ing. Jana
Kotková, paní Miluše Kalová a paní Lucie Buchtová.
Paní Ing. Olga Girstlová poděkovala své
předchůdkyni ve funkci předsedkyně RK
Brno MAPM paní Pavlíně Langerové za to
stála v čele RK Brno více než 8 let a
odvedla v této funkci skvělou práci.
Paní MUDr. Hana Říčková hovořila o
8.ročníku mezinárodní konference, v
Benátkách v květnu toho roku. Moravská
asociace podnikatelek a manažerek je
spoluorganizátorem těchto prestižních
akcí. U zrodu myšlenky mezinárodních
konferencí stála paní Ing. Olga Girstlová.
Konference se konají od roku 2000, hosté
se z úst paní Ing. Olgy Girstlové dozvěděli
o historii konferencí i o té příští, která by se
měla konat v roce 2013 v Petrohradě.
Čestné členství, jako výraz úcty a poděkování
podporu MAPM v této slavnostní atmosféře
přijala paní Hana Portová.
Večer se nesl v noblese klobouků a kostýmů
inspirovaných tradicí zaniklé rakousko-uherské
monarchie, stejně jako raut připravený restaurací
Hansen.

Koncepce módní přehlídky spolu s fotografiemi
z Benátek byla příjemným kulturním a vjemovým
zážitkem za níž patří dík osvědčené paní Milušce
Kalové
Partnery akce byli: Audio experience, Boutique
Elle, Carmen flora, taneční škola - Centrum tance,
CK Optitravel, kloboučnictví Dantes, Ingersol,
šperky Kennetha Jay Lanea, Renocar, S-Gallery,
Star trac, Top Advert, salon Weekend, Zdenka
Burianová a Vinná galerie z ul. Lužánecká.

Děkujeme za sponzorské dary našim členkám:
• Madaspeed Markéty Hezinové,
• Optika Hany Kroumanové,
• Broker Master Ludmily Slaběňákové,
• ESTA Ivančice Věry Dobrovodské a
• Femma s.r.o Hany Říčkové
Milými čestnými hosty kloboukové párty byli
paní Ing. Marie Zezůlková, paní Margita
Fuchsová, paní Hana Portová a umělecký
fotograf, pan Jadran Šetlík.

