
„:
:„
QA
;=
-_

vý
.,

*.
A
„

 

a |

Evropská osvětová kampaň
Každý rok vsadí miliony lidí

svou budoucnost na jednu

kartu, ne vždy je však ta-

ková sázka šťastná — to je

téma bulharské kampaně,

ke které se připojilo šesta-

dvacet evropských zemí

včetně České republiky.

Kampaň se věnuje zejména pro-

blemofice obchodování s lidmi zo

Účelem sexuálního vykořisťování.

ole i na ostatní formy obchodování

s lidmi, jako je nucené práce, pro-

covní vykořisťování či nucená krimi—

noliTo o další.

Osmnóctý říjen je od roku 2007

spojen se zvyšováním povědomí

o obchodování s lidmi. Jeho obětí si

stejně jako obětí jakékoliv jiné Trestné

činnosti zaslouží naši plnou pomoc

o podporu. Česká: republika si díky

profesionální próci polícierů, soudců,
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STČTPÍŠh ZóSTUŘCů O dGIŠÍCh Sýbíekřů Každý rok vsadí stovkg Obchodování s Udmi

UdI'ZUje vysoky sTondord V |denhfl- mladých žen svou budoucnost za účeLem sexuálního

koci obětí, pomoci a podpoře

skyTovoné obchodovaným osobóm

o v boji profi všem formóm obchodo—

vóní s lidmi.

Ministerstvo vnitro ČR již od roku

po- na jednu kartu. vgkořisťování je zločin.

NAZAHRÁVEJ su SE

2004 vede o Hnončně podporuje SVÝM OSUDEM.

Program podpory o ochrany obětí

obchodování s lidmi, díky kterému

obětem zajišfuje potřebnou pomoc

o podporu v rámci ÝresTního řízení

o sociální reinfegroce.
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Nová kniha pro kynology
o sklonku září se v Muzeu Policie ČR uskutečnil křest

knižní novinky s kynologickou Tematikou Zóklody

,“" montroilingu: výcviková příručka pro zočďreč-

níky. Jedná se o první knihu o montroi-

*— llingu, což je Účinnó metoda vyhledó—

voní osob podle individuálního pachu.

TenTo pach je pro každého člověka

< nopros'ro jedinečný, sTejně joko otisky

' prstů či DNA. AUTorem publikace je

Lubomír Sotoro a vydalo ji nakladatel—

ství GRADA. Slavnostní akcí moderoval

odborník na slovo vzotý plk. v. v. Jiří Rulc

0 mezi pozvanými byiy kynologické osob—

nosTi z Čech, Moravy 1 Slovensko. -vt-
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