
 

 

 
BÝVALÍ VĚZNI SI V KARLOVÝCH 

VARECH VYZKOUŠÍ POHOVORY 

NANEČISTO 

 

KARLOVY VARY, 8. ZÁŘÍ – Lidé propuštění 

z vězení dostanou v Karlových Varech šanci 

vyzkoušet si simulované pracovní pohovory. 

Akci Pohovory nanečisto pořádá nezisková 

organizace RUBIKON Centrum v Karlových Varech poprvé. Uskuteční se ve čtvrtek 14. 9. od 13 hodin 

v hotelu Smetana, Krále Jiřího 7. Smyslem Pohovorů nanečisto je trénink klientů na opravdové 

interview. 

 

Akce bude mít podobu „rychloseznamky“, kdy se u 7 zaměstnavatelů vystřídá 7 až 10 klientů Pracovní agentury 

RUBIKON. Řada klientů má zajímavé pracovní zkušenosti nebo kvalifikaci, někteří ale nikdy na žádném pohovoru 

nebyli, a tak postrádají umění sebeprezentace, někteří také mají problémy mluvit o své trestní minulosti. Odsouzení, 

kteří už jsou zpět na svobodě a chtějí si najít práci, se při Pohovorech nanečisto učí mluvit o své trestní minulosti, 

dostanou od personalistů také zpětnou vazbu, aby pak měli na pracovním trhu větší šanci uspět. 

 

„Je to jedinečná možnost pro klienty i zaměstnavatele. Jedni získají cenné zkušenosti a zpětnou vazbu na své 

vystupování a chování, druzí mají možnost poznat skupinu potenciálních zaměstnanců, kterou zatím ve výběrových 

řízeních opomíjeli nebo vylučovali. Věřím, že akce pomůže uchazečům získat větší jistotu a sebevědomí a firmy poznají 

loajální pracovníky s opravdovou chutí do práce,“ říká manažerka pobočky RUBIKON Centra v Karlových Varech Petra 

Třešňáková. 

  

Ačkoli účelem Pohovorů nanečisto není kandidáty u zúčastněných společností zaměstnat, nejednou některý z uchazečů 

během tréninkového pohovoru zaměstnavatele zaujal natolik, že dostal skutečnou nabídku práce. Od roku 2013 už 

RUBIKON Centrum uspořádal 20 Pohovorů nanečisto. Zúčastnilo se 124 kandidátů a 50 díky tomu nalezlo práci. 

 



 

 

Pohovorů nanečisto se 14. 9. zúčastní také zástupce Krajské hospodářské komory Karlovarského Kraje. 

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která od roku 1994 pomáhá lidem překročit svou trestní 

minulost. 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 700 klientům získat legální zaměstnání, 80 % z nich v 

zaměstnání setrvalo po zkušební době. Organizace spolupracuje s téměř 200 zaměstnavateli. 

  

Kontakt pro další informace: 

 Bc. Petra Třešňáková 

manažerka pobočky Karlovy Vary 

Dr. Davida Bechera 151/24, 360 01 Karlovy Vary 

tel.: +420 777 496 369 

email: tresnakova@rubikoncentrum.cz 
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