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Szanowny Panie Prefekcie, 
 

Chciałbym jeszcze raz podziękować Panu i  polskim kolegom za aktywne uczestnictwo  

w VI. Międzynarodowej Konferencji Straży Miejskiej, która odbyła się od 30 marca do 1 kwietnia 2022 r. 

na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.  

Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczpospolitej Polskiej jest częścią tego prestiżowego 

międzynarodowego projektu i wierzę, że będzie ona nadal pełnić rolę strategicznego partnera wsparając  

go patronatem i osobistym udziałem delegowanego przedstawiciela. 

Wierzymy, że pomimo wymuszonej rocznej przerwy, spowodowanej przez pandemię, udało nam się 

ponownie zbudować tak jak w poprzednich latach i zaoferować po dla ponad dwustu uczestników tego 

wyjątkowego i największego międzynarodowego spotkania policjii i straży miejskiej w Europie Środkowej, 

platformę spotkań twarzą w twarz do wymiany doświadczeń w niepowtarzalnej atmosferze. Mamy nadzieję, że 

także Pan, zaobserwował pozytywne opinie uczestników konferencji, jej inspirujący główny, ekskluzywny 

program towarzyszący i ponadstandardową obsługę konferencyjną. To w dużej mierze zasługa naszych 

partnerów, którzy wspierali nas w realizacji tego projektu, za co im bardzo dziękuję. Bardzo cenimy także 

zaufanie wszystkich uczestników konferencji, którzy, podobnie jak w poprzednich latach, po raz kolejny 

stworzyli wspaniałe i przyjazne środowisko.  

Obecnie jesteśmy w trakcie przetwarzania wiedzy i treści wykładów z tegorocznej konferencji, tak aby móc 

je później opublikować za pośrednictwem partnerów medialnych oraz naszej strony internetowej lub profilu na 

Facebooku FTTechnologiesOlomouc. 

Podsumowując, miło mi poinformować, że równolegle z ewaluacją tegorocznej konferencji, cały czas 

tworzymy koncepcję nadchodzącej. Jak tylko jej data będzie znana to ponownie będxiemy się kontaktować się 

z Panem z prośbą o jej wsparcie. Jeżeli miałby Pan już teraz jakieś swoje sugestie i komentarze to uprzejmie 

prosimy o kontakt z kierownikem konferencji inż. Pavel Boháč (bohacp@fttech.org, +420 606 934 896). 

Panie Prefekcie, jeszcze raz dziękuję, czekam na kolejne spotkanie obiecując z naszej strony doskonałą 

współpracę. 
 

Z wyrazami Szacunku, 

 
Daniel Bednařík 

prezes zarządu 

 


