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Podnikatelská delegace do Věžnice Světlá nad Sázavou 

HPCG v rámci Klubu Partner Český Goodwill pořádá ve spolupráci s ředitelkou věznice paní Gabrielou 
Slovákovou podnikatelskou delegaci do ženské věznice Světlá nad Sázavou. Tématem exkurze je 
především otázka a možnosti zaměstnávání vězňů během výkonu trestu a po propuštění, aby se 
mohli efektivněji integrovat zpět do společnosti a běžného života. 

Program exkurze: 

9.30 – 10.00 
 Příjezd účastníků workshopu 
 Drobné občerstvení 

10.00  
 Přivítání ředitelkou věznice 
 Úvodní slovo ministra spravedlnosti ČR 
 Úvodní slovo generálního ředitele VS ČR 

10.15 – 10.35 
 Krátký úvod k setkání KPCG 
 Představení věznice a akce Yellow Ribbon Run ředitelkou věznice 

10.35 – 11.00 
 Workshop účastníků delegace na téma zaměstnávání vězňů 

11.00 – 11.30 
 Tisková konference – ministr spravedlnosti ČR, generální ředitel VS ČR, ředitelka věznice, 

zástupce HPCG, tisková mluvčí VS ČR 
Paralelně s tiskovou konferencí pro ostatní účastníky workshopu na návštěvní místnosti:  
 Občerstvení 
 Prezentace koordinátora pro zaměstnávání ve věznicích – p. Štegl  
 Praktické zkušenosti zaměstnavatelů odsouzených žen z Věznice Světlá nad Sázavou – firmy 

Lion Products, Kostelecké uzeniny, JIPOCAR, hand-made, Zámek Světlá nad Sázavou, 
Hamerník 

 Představení projektu výrobní haly Levimo propojené přímo s věznicí – firma Lion Products 

11.30 – 12.00  
 Krátké vystoupení odsouzených žen (ukázka komponovaného programu v rámci prevence 

kriminality, se kterým věznice vystupuje ve školách) 
 Výstava výrobků odsouzených žen 

12.00 – 13.15 
 Prohlídka věznice 

13.15 – 14.00  
 Oběd: hovězí vývar / grilovaný losos, restovaná zelenina, šťouchané brambory / ananas na 

medu, vanilková zmrzlina + káva 
 Závěrečná diskuse 

14.00 – 14.30 
 Odjezd účastníků workshopu 
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Organizační pokyny: 

Sraz účastníků delegace bude 13. 4. 2016 v 9:15 – 9:30 hod u věznice, tj. adresa Rozkoš 990, 582 91 
Světlá nad Sázavou (https://mapy.cz/s/zB96). Doprava individuální po vlastní ose, parkování 
zajištěno v areálu věznice dle navigace vězeňské služby.  

Pro vstup do areálu věznice je nutné mít sebou platný doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas).  
S ohledem na bezpečností předpisy, je vhodné ponechat v automobilu (zabezpečené parkování) 
osobní věci, aby byla vstupní kontrola co nejrychlejší. Zakázaný je vstup do věznice se zbraněmi, 
alkoholem, návykovými psychotropními látkami, mobilními telefony, nosiči dat, fotoaparáty a 
jiným nahrávacím zařízením.  
 

Těšíme se na Vaši účast! 

 
Klub Partner Český Goodwill 
elitní klub pro zvané a partnery ocenění Český Goodwill 
www.kpcg.cz  
klub@cesky-goodwill.cz  
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