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TISKOVÁ ZPRÁVA 

FESTIVAL VŠEM ŽENÁM SE POPRVÉ PŘEDSTAVÍ V BRNĚ  

Brno 13. června 2019 – Po pěti úspěšných ročnících pražského festivalu VŠEM 
ŽENÁM se konference pro ženy koná letos také v moravské metropoli. Posláním 
festivalu je podpora ženskosti v byznysovém prostředí, ale též propagace 
českého národa ve světě. Pro naplnění této vize je program festivalu tlumočen 
do angličtiny a má tak ambice stát se mezinárodní platformou pro ženy z celé 
Evropy.   

„Festival nabídne atraktivní program jak pro ženy z korporací, tak pro ženy 
podnikatelky a ženy, které mají touhu rozvíjet se. Mým snem je jednou zaplnit 
pavilon Z na Brněnském výstavišti. Festival bude mít nejprve podobu jednoho 
dne a postupně se rozroste do tří dnů. Brno se jednou v roce zaplní tisíci ženami 
stejně tak, jako se Brno jednou v roce po desítky let zaplňuje tisíci muži na Grand 
Prix“, přibližuje svou vizi zakladatelka festivalu Petra Janíčková. 

Celodenní festival, který se odehraje v prostorách hotelu Courtyard by Marriott 
Brno, přinese návštěvnicím inspiraci a energii během přednášek, workshopů a 
diskusí. Na podiu se představí mimo jiné herec a režisér Jakub Kohák, zpěvačka 
Tonya Graves, farářka Sandra Silná, matematik Milan Hejný či operní pěvkyně 
Damar Pecková. Ta se zároveň stane jednou z mentorek v rámci tzv. 
mentoringových stolů, kde mají návštěvnice možnost v úzkém kruhu žen 
pohovořit s nejúspěšnějšími ženami českého byznysu a osobnostmi veřejného 
života o tématech jako jsou emoce v byznysu, kariérní rozhodování, důvěra a 
další. 

V netradičních rolích moderátorek se představí ambasadorky moravského 
festivalu: Hana Součková - Generální ředitelka SAP Česká republika, Veronika 
Brázdilová - Generální ředitelka společnosti Xerox pro Českou republiku, 
Slovensko a Maďarsko, Kateřina Gábová - HR ředitelka KIWI.COM a Dana 
Embree - Director Of Engineering at Emerson Commercial & Residential 
Solutions. 

Brněnská premiéra velmi předčila očekávání organizátorů, pokud jde o 
návštěvnost festivalu: konference uvítá 270 žen z 51 firem a korporací, přičemž 
zastoupeny budou ženy z 12 zemí, mimo jiné z Rumunska, Maďarska, Egypta, 
USA a Kolumbie.  

Podrobné informace k programu a jednotlivým hostům brněnského festivalu 
VŠEM ŽENÁM najdete na http://www.vsemzenam.cz/brno.  


