
 

 

 

RUBIKON Centrum chce přiblížit veřejnosti životy lidí s trestní minulostí. Pod názvem „Příběhy 
bez mříží“ přichází se sérií osudů svých klientů. 
 
Praha, 4. 6. 2020 - Nezisková organizace RUBIKON Centrum pomáhá lidem s trestní minulostí překonávat 

překážky, které jim brání v návratu do společnosti. Od neděle 31. 5. bude pravidelně, každý týden, 

publikovat příběhy svých klientů na webu a sociálních sítích organizace. Na uveřejnění jich v tuto chvíli 

čeká více než dvacet. Představí v nich osudy lidí, kteří se už nechtějí vrátit do vězení.  

„Pohled veřejnosti na lidi s trestní minulostí je často černobílý. Ukážeme životy našich klientů, kteří už udělali 

za svou minulostí tlustou čáru a nyní chtějí žít běžný život. Věříme, že tak pomůžeme ostatním dát jim 

druhou šanci,“ říká Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra. 

Sérii Příběhy bez mříží zahájil v neděli 31. 5. videorozhovor s Honzou Drtinou, který za čtyři roky od 

propuštění z věznice ušel dlouhou cestu. V těchto dnech se mu podařilo dosáhnout důležitého mezníku – 

oddlužení. Právě dluhy jsou pro většinu propuštěných zásadní překážkou v integraci.  

 „Osudy našich klientů jsou opravdu velmi rozmanité. Chceme je vyprávět tak, aby to lidi zajímalo, proto se i 

forma jednotlivých příběhů bude střídat. Na Honzův příběh jsme se podívali novýma očima mladých 

influencerů Anity Bittnerové a Tomáše Rezka, kteří se nejdřív zeptali svých fanoušků na Instagramu, co by se 

od Honzy Drtiny chtěli dozvědět,“ dodává Veronika Friebová, PR specialistka RUBIKON Centra. 

VIDEOROZHOVOR S HONZOU DRTINOU ZDE 

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí 

překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení 

dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem 

zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek. 
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