
 

 

 
Vězni z Ostrova si vyzkoušeli pracovní pohovory, budou tak mít větší šanci na pracovní uplatnění.  
 
Celkem 10 odsouzených z věznice Ostrov nad Ohří se zúčastnilo akce s názvem Pohovory nanečisto, kterou 25. dubna, přímo ve 
věznici, uspořádala nezisková organizace RUBIKON Centrum. Vězni si tak mohli vyzkoušet přijímací řízení u reálných zaměstnavatelů. 
Mnozí absolvovali pracovní pohovor vůbec poprvé.  
 
Simulované pracovní pohovory mají formu „rychloseznamky“, kdy se po 15 minutách vždy kandidáti u zaměstnavatelů vystřídají. 
RUBIKON Centrum pořádá Pohovory nanečisto pro své klienty pravidelně. Cílem akce je, aby si kandidáti natrénovali, jak mluvit o 
sobě i o své trestní minulosti. Personalisté jim také dávají zpětnou vazbu, která je pro ně velmi přínosná. Získané zkušenost i pak 
mohou uplatnit při reálném pohovoru poté, co opustí brány věznice.  
 
Bezprostřední reakce kandidátů po absolvování Pohovorů nanečisto: 
Václav: „Sedím tu už 5,5 roku a niko nic takového tu pro nás neudělal, ten osobní kontakt se zaměstnavateli je skvělý nápad.“ 
Tomáš: „Nejdřív jsem byl hodně nervózní, ale poslední pohovor jsem už myslím zvládl na jedničku, čím více krát si to zopakuji, tím je 
pak člověk lepší.“ 
Martin:„Paní Třešňáková mě upozornila během pohovoru na řeč těla, to je pro mě asi nejdůležitější zkušenost, uvědomil jsem si, jak 
se během pohovoru vrtím a jsem neklidný…“ 
Anton:„Je to úplně něco jiného, než když si člověk domlouvá práci na černo, tam se jen bavíme o tom, co budu dělat a za kolik, tohle 
pro mě bylo poprvé v životě…..“ 
 
„Pro odsouzené jsou Pohovory nanečisto vždy velmi intenzivní zážitek, ze kterého mohou čerpat zkušenosti při návratu na svobodu. 
Roste pak jejich motivace zapojit se i do dalších aktivit  – například do spolupráce s pracovním a dluhovým poradcem,“ říká vedoucí 
RUBIKON Centra pro Karlovarský kraj Milan Roháč.   
 
Pohovory nanečisto pořádá  RUBIKON Centrum v prostorech mimo věznice i přímo ve věznicích. 
  
„Je to hodně velký rozdíl oproti kandidátům na PN na svobodě, jsou mnohem více motivovaní, více se snaží. Připadá mi, že mají o 
práci opravdový zájem. Je otázkou, jestli jim stejná motivace a nasazení vydrží i na svobodě….,“ říká Barbora Svášková, personalistka 
z Hotel Smetana, která absolvovala jako zástupce potenciálního zaměstnavatele Pohovory nanečisto již potřetí, z toho nyní poprvé 
přímo ve věznici. 
   
RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která od roku 1994 pomáhá lidem překročit svou trestní minulost a vytváří 
programy směřující ke snižování recidivy. Podporuje je na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a udržení práce, v řešení 
dluhů a odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. Od 2012 pomohla více než 800 klientům získat legální zaměstnání, 70 % z nich v 
zaměstnání setrvalo po zkušební době. Organizace spolupracuje s téměř 400 zaměstnavateli, z nichž 120 zaměstnává klienty 
RUBIKON Centra. Více na www.rubikoncentrum.cz. 
 
 
Kontakt: 
Milan Roháč                                                                                  
manažer pobočky Chodov a Sokolov                                         
tel.: +420 734 590 941                                                                
rohac@rubikoncentrum.cz                                                        
www.rubikoncentrum.cz                                                             
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