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Moravská asociace podnikatelek a manažerek sdružuje podnikající a podnikavé ženy
oravská asociace podnikatelek
a manažerek (MAPM) je dobrovolné profesní sdružení, které soustřeďuje ženy – podnikatelky a manažerky na Moravě a ve Slezsku.
Asociace usiluje o vytvoření takového prostředí, které pomáhá podnikajícím ženám, ale i ženám ve vyšších
manažerských pozicích vzájemně komunikovat, a podporovat tak rozvoj
obchodních aktivit. Současně sdružení přispívá ke vzdělávání žen a je-

M

Asistenční centrum
dále za podpory
Jihomoravského kraje
Ženy, které chtějí začít podnikat
nebo před nedávnem založily firmu, se opět mohou bezplatně poradit o svém podnikání!
Asistenční centrum MAPM, které
od února 2006 do konce května
2008 pomáhalo ženám při vstupu
do podnikání, pokračuje ve své činnosti i poté, co bylo ukončeno jeho financování z evropských zdrojů (ESF) a státního rozpočtu ČR.
Mohou za to dobré výsledky, které
přesvědčily Jihomoravský kraj
o užitečnosti fungování takového
centra, a také dohoda o spolupráci mezi MAPM a Regionální hospodářskou komorou v Brně o pokračování úspěšného projektu.
Jihomoravský kraj poskytl na činnost centra od 1. 1. 2009 účelovou
dotaci 200 000 korun. Díky těmto
prostředkům je možné nadále provozovat Asistenční centrum další
čtyři měsíce do 30. 4. 2009. Konzultační hodiny jsou vždy v úterý
a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a veškeré služby poskytované Asistenčním centrem jsou bezplatné. Asistenční centrum MAPM funguje při
Regionální hospodářské komoře
Brno v areálu brněnského Výstaviště. Za dobu provozu Asistenčních
center vzniklo 60 nových a funkčních ženských firem, bylo vytvořeno 78 nových pracovních míst,
proběhlo na 1600 odborných konzultací, které byly poskytnuty
osobně, telefonicky či e-mailem,
uskutečnilo se 51 seminářů, kterých se zúčastnilo téměř 600 osob.
KONTAKT:

Ing. Dagmar Matějková
konzultantka Asistenčního centra
MAPM při RHK Brno
tel.: 532 194 929
e-mail: export@rhkbrno.cz

jich osobnímu i profesnímu rozvoji
a v obecné rovině propaguje ženské
podnikání.
Podnikatelky a manažerky rozvíjejí svoji činnost prostřednictvím samostatných regionálních klubů. Pravidelně se v nich setkávají, vyměňují
si zkušenosti a společně organizují
společenské a vzdělávací akce. V současné době má MAPM tři regionální kluby v Brně, ve Zlíně a Bruntále,
každý klub má svůj výbor, který plá-

nuje jeho činnost. Současnou ředitelkou MAMP je Ing. Olga Girstlová,
která je zároveň předsedkyní regionálního klubu Brno (RK MAPM Brno). MAPM spolupracuje s jinými institucemi, profesními a ženskými
organizacemi, ať už na regionální,
národní nebo mezinárodní úrovni.
Manažerky a podnikatelky se
v České republice začaly setkávat
záhy po událostech v roce 1989 a již
v roce 1990 vznikla v Praze Asociace

podnikatelek a manažerek (APM)
s cílem sdružit podnikající a podnikavé ženy, vytvořit informační a konzultační síť, podpořit vzdělávání žen
a usilovat o rozvoj podnikatelských
a manažerských aktivit žen v ČR.
V roce 1995 vznikl v rámci APM Regionální klub se sídlem v Brně, který se v lednu roku 2000 osamostatnil
a vznikla Moravská asociace podnikatelek a manažerek sdružující kolem třicítky žen, zejména z Brněnska.

Anna Procházková říká:

Valentýnský večer. Zprava: Anna Procházková, Olga Girstlová, Barbora Javorová.

Náměstkyně hejtmana
Jihomoravského kraje
Ing. arch. Anna Procházková je
dnes nesporně první dámou
kraje. Koho povolanějšího se
tedy zeptat na názor na Moravskou asociaci podnikatelek
a manažerek a podnikavé ženy
vůbec?
● Paní náměstkyně, kdy jste se poprvé dozvěděla o existenci MAPM?
S paní prezidentkou Girstlovou
jsem se poprvé potkala na Jihomoravském společenství, které se schází tak jednou za čtvrt roku a kde jsou
zástupci městské samosprávy, krajské
samosprávy, představitelé univerzit,
poslanci, senátoři a klíčoví podnikatelé. Tam jsme měly první osobní
kontakt a paní prezidentka se na mě
potom obrátila, když potřebovala
od kraje získat peníze na své Asistenční centrum. Takže jsem věděla,
čím se asociace zabývá, a takovou
aktivitu kraj velice rád podpoří,
zvlášť když je ku prospěchu začínajícím podnikatelkám. Na asociaci se
mi líbí to, co se projevilo například
i na Valentýnském večeru, a sice že
z těch žen čiší velice pozitivní myšlení ve smyslu „Věř si a budeš úspěšná!“. Když ženy začínají podnikat

a mají o sobě určité pochybnosti,
může jim taková motivace spolu
s odbornou pomocí a vzájemnými
konzultacemi pomoci odstranit tu
počáteční bariéru. Protože buďme

V listopadu 2000 došlo k výrazným
změnám v organizační struktuře
MAPM. Členská základna, která se
rozrostla o podnikatelky a manažerky z Ostravska, schválila nové Stanovy a rozdělila se na dva regionální kluby – v Brně a Ostravě. Nově
byla vytvořena Centrála MAPM, která funguje pro celou asociaci. V září
2004 vznikl v rámci MAPM regionální klub ve Zlíně a v únoru 2006 byl
založen Regionální klub Bruntál.

VEDENÍ RK MAPM BRNO:
stane jistá pauza, kdy je orientovaná
na děti, a u nás na rozdíl od světa zatím bohužel není takový servis,
a vlastně ani takový pohled na věc, že
ji v těchto situacích běžně zastoupí
chůvy či profesionální firmy. Tyto služby u nás ještě nejsou zdaleka tak obvyklé nebo zažité, a to je pro ženy
velký handicap. Proto si troufám říct,
že nebýt tohoto handicapu, bylo by
žen v podnikání i v politice jistě víc.
Navíc jsem přesvědčena, že ženy na
rozdíl od mužů mají věcnější a praktičtější pohled, nejsou zdaleka tak ješitné a jsou komunikativnější a vstřícnější. Ženy jsou na rozdíl od mužů
schopné a ochotné problémy konzultovat, aniž by měly pocit, že se tím
shodí. To je ale málokterý muž ochoten přiznat. Nedávno jsem poradila
jednomu řediteli, aby si do vedení

Olga Girstlová – prezidentka MAPM
a předsedkyně RK Brno (generální
ředitelka GiTy, a.s., www.gity.cz),
Miloslava Kalová – členka výboru
(módní návrhářka, designérka, PR
manažerka), Pavlína Langerová –
členka výboru (majitelka, jednatelka AUDICA, s.r.o., www.audica.cz),
Michaela Lejsková – členka výboru
(majitelka Salonu Le Monde,
www.salonlemonde.cz ), Hana Říčková – členka výboru (majitelka,
jednatelka
FEMMA,
s.r.o.,
www.femma.cz), Lucie Buchtová –
asistentka a členka výboru (personální manažerka INTERHOTELU VORONĚŽ a.s., www.voronez.cz)

Věř si a budeš úspěšná!
upřímné: ženy mohou velice lehce
pocítit zábrany při setkání s podnikatelem „rodu mužského“, který se
na ně dívá trochu přezíravě.
● Přesto je žen ve vedoucím postavení, ať už v podnikatelské sféře, nebo ve
státní správě, pořád ještě velice málo,
takže svět podnikání a politiky je stále tak trochu považován za svět svým
způsobem mužský. Jaký si myslíte, že
je v tomto ohledu ženský potenciál,
neboli jaký může být vklad žen do tohoto světa?
Já si myslím, že ten potenciál je veliký. Ženy jsou ale jednoznačně handicapovány tím, že žena je především matka – což je samozřejmě můj
osobní pohled, a některé ženy jsou
víc emancipované a cítí to jinak. Ale
typická žena je schopná budovat si
kariéru a být úspěšná do takových
třiceti, třiatřiceti let, a potom už jí
začnou tikat biologické hodiny
a chce mít děti. Takže tam nutně na-

společnosti doplnil ženy, a brzy se
přesvědčí, jak precizní práci budou
odvádět.
● Jak by se podle vás měli k Moravské asociaci podnikatelek
a manažerek stavět představitelé
měst a obcí a jejich podnikatelské
sféry?
Já si myslím, že by je měly brát jako každé jiné profesní sdružení. Protože pokud by měly být podnikatelky upřednostňovány, tak už by šlo
o takzvanou pozitivní diskriminaci,
jako když se například mluvilo o kvótách a prosazovalo se, že na každém
druhém místě na kandidátkách měla být žena. To by nebylo dobře.
Jsem přesvědčena, že ženy, které
jsou schopné a něco dokážou, se
umějí prosadit samy. A já jim k tomu
držím palce: Ano, jste tu jako další
hráči v široké sféře podnikatelů,
a jste skvělé. Vydobyly jste si své postavení!
(jl)

Olga Girstlová

Pavlína Langerová

Michaela Lejsková

První Brno Business Breakfast proběhla v optimistické atmosféře
Z iniciativy prezidentky Moravské
asociace podnikatelek a manažerek Olgy Girstlové se 10. března
2009 uskutečnila v hotelu Voroněž
v Brně první z připravovaných Brno
Business Breakfast na téma Jak na
hospodářskou krizi v malých a středních podnicích. V roli řečníků vystoupili hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek, náměstkyně hejtmana
Anna Procházková, ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Brno Aleš Trnka a prostřednictvím vi-

Z

deokonference k účastníkům snídaně
promluvil z pražského úřadu Národní ekonomické rady vlády (NERV) také bývalý ministr financí Jiří Rusnok.
Snídaně proběhla v pozitivní atmosféře, ve znamení shody, porozumění a dobré vůle. Názorový
konsenzus zazníval nejen mezi
centrálním „nervem“ a krajským
„mozkem“, ale i mezi představiteli stran koalice. Jiří Rusnok uvítal
ukončení politické kampaně

První Brno Business Braekfast se těšila velkému zájmu podnikatelské
veřejnosti.
Foto: Pavel Bigoš

a upření pozornosti na společné řešení krize. Na zahajovací otázku
„Jak se vám spí v době krize?“ zareagoval Michal Hašek zprávou, že
kraj bude mít o 550 milionů nižší
rozpočet, takže „nuda v Brně se nekoná“, zatímco Jiří Rusnok prohlásil, že krize k ekonomice patří a my
právě teď zažíváme, „co je globalizace v době krize“.
Poté se jednotliví řečníci postupně vyslovovali ke klíčové otázce setkání, a sice zda šetřit či investovat. Michal Hašek jako jednu
z možností obrovských úspor jmenoval zřízení instituce pro centrální nákupy ve veřejné sféře, především v oblasti zdravotnictví,
sociální péče, energetiky apod.,
a vyslovil příslib, že tímto problémem se bude „mozek“ intenzivně
zabývat. Dále se zmínil o optimalizaci veřejného školství, kde ubývá žáků a je tedy třeba na to reagovat,
nebo
o
pořádání
obchodních misí do sousedních zemí s důrazem na trojúhelník Brno
– Vídeň – Bratislava. V rámci investic do symbiózy vědy, výzkumu
a podnikání zmínil hejtman podporu Jihomoravského inovačního
centra a Regionální rozvojové

agentury jižní Moravy, které společně usilují o naplnění hesla Brno
– hlavní město vědy a výzkumu,
a poukázal také na možnosti čerpání z evropských fondů. To
všechno jsou možnosti nejen pro
úspory, ale právě i pro investice.
Ve shodě s tímto výrokem prohlásil Jiří Rusnok, že šetřit či investovat – to jde ruku v ruce, neboť
investice jsou jen formou hospodaření, a to platí na všech úrovních,
tedy i na úrovni domácností. Za největší antikrizové opatření v naší republice označil státní rozpočet, neboť plánované příjmy se na rozdíl
od plánovaných výdajů zcela jistě
nepodaří naplnit. Rusnok zakončil
výrokem, že krize je nesporně čisticím mechanismem a po jejím překonání bude prostředí klidnější. Na
tom se všichni shodli.
Prezidentka MAPM Olga Girstlová pozvala účastníky na příští Brno Business Breakfast na palčivá témata, která se uskuteční v červnu
na stejném místě, tedy v hotelu Voroněž, které je spolu s MAPM a Regionální hospodářskou komorou
Brno jejich pořadatelem.

Hana Říčková

Lucie Buchtová

Kontakt
Moravská asociace
podnikatelek a manažerek, o. s.
Regionální klub Brno
Mariánské náměstí 1,
617 00 Brno
www.mapm.cz
prosperita firem | bohatá města

