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V Olomouci 31. března 2017
Vážení zástupci městských a obecních policií,
rád bych Vás a Vašim prostřednictvím rovněž Vaše kolegy a spolupracovníky pozval
na II. Mezinárodní konferenci obecních policií zemí Visegrádské čtyřky, která se uskuteční
ve středu 31. května 2017 od 9.00 hodin v pavilonu E areálu Brněnského výstaviště.
V letošním roce budeme pokračovat v debatě nad aktuálními legislativními změnami, kybernetickou
bezpečností, možnostmi mezinárodní spolupráce a v neposlední řadě Vás seznámíme s novinkami
a trendy moderních technologií v oblasti výzbroje a výstroje obecních a městských policií. Zároveň
si připomeneme 25 let od založení prvních městských a obecních policií.
Záštitu nad konferencí převzali předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Ing. Roman Váňa, předseda Kolegia ředitelů Městských policií Statutárních měst
a Hlavního města Prahy Ing. Milan Kladníček a prezident slovenského Združenia náčelníkov
obecných a mestských polícií Mgr. Ján Andrejko PhD.
Vzhledem ke skutečnosti, že naše konference je oficiální součástí odborného doprovodného
programu mezinárodních bezpečnostních veletrhů IDET, PYROS a ISET (více na www.idet.cz),
budou mít účastníci konference na tyto veletrhy, jejichž součástí jsou rovněž zajímavé dynamické
prezentace, exkluzivní vstup.
Dovolujeme si Vás upozornit, že termín pro nejzazší registraci na konferenci je stanoven
na 26. dubna 2017. Doporučujeme Vám včasnou registraci vzhledem ke skutečnosti, že počet míst
v auditoriu konference a k nim náležející vstupy na bezpečnostní veletrhy je omezen.
Účastnický konferenční poplatek, který činí 550 Kč, respektive 20 €, za osobu, zahrnuje účast
na konferenci, návštěvu mezinárodních bezpečnostních veletrhů a občerstvení po celou dobu
konference.
Bližší informace o konferenci, programu a mezinárodních bezpečnostních veletrzích naleznete
na www.fttech.org/konference. Zde naleznete i přihlašovací formulář, po jehož vyplnění
Vám zašleme potvrzení o přihlášení na konferenci. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte
kontaktovat na e-mail: konference@fttech.org.
Věřím, že navážeme na loňský úspěšný první ročník, který se mezi Vámi setkal s velkým pozitivním
ohlasem, a že se osobně potkáme při odborné debatě v Brně.
S přáním příjemného dne

Daniel Bednařík
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