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Běh se žlutou stužkou proti předsudkům  

poběží v roce 2017 stovky lidí  

V roce 2017 se opět stovky běžců zúčastní závodů se žlutou stužkou na hrudi. Podpoří tak projekt 

s názvem Yellow Ribbon Run, který má za cíl zvýšit povědomí o problematice zaměstnávání lidí 

propuštěných z vězení. Od dubna do června se poběží celkem čtyři „žluté“ běhy, a to v rámci 

atraktivních běžeckých závodů – Sportisimo 1/2Maratonu Praha v dubnu, Volkswagen Maratonu 

Praha v květnu a O2 Pražské štafety 4x5 v červnu 2017. Nyní se otevírají registrace na závody, a to 

přes web www.yellowribbon.cz. Chcete-li se závodů účastnit, s registrací neváhejte, počet míst je 

omezený!  

Projekt organizuje při klasických běžeckých závodech platforma YRR, kterou tvoří Vězeňská služba ČR, 

Business Leaders Forum, RunCzech, nezisková organizace RUBIKON Centrum a Probační a mediační 

služba. Stejně jako v letošním ročníku poběží i příští rok současní a bývalí vězni, manažeři 

významných firem, zaměstnanci státní správy a neziskového sektoru a další. 

„Druhý ročník Yellow Ribbon pro mě znamená obrovský úspěch a signál, že téma integrace lidí po 

výkonu trestu do běžného života není lidem lhostejné. Zájem veřejnosti je odměnou pro mě a mé 

kolegy ze všech věznic, kteří s odsouzenými pracují. Je to zároveň naděje pro současné i bývalé vězně, 

kteří tak mohou začít věřit, že šanci žít slušný život dostanou. Poběžte s námi a dejte najevo, že 

společně dokážeme utéct předsudkům,“ říká ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela 

Slováková a iniciátorka běhu. 

Česká republika se dlouhodobě potýká se složitým začleňováním propuštěných vězňů do běžného 

života. Proč systém nefunguje? Vězeň se po propuštění ocitne před branou věznice a nemá kam jít, 

kde bydlet, nemá práci, nemá peníze. Návrat k trestné činnosti je tedy často první volbou, ke které se 

uchýlí. Míra recidivy, která je v Česku na téměř 70 procentech, pak představuje sociální problémy, 

ekonomickou zátěž a také další oběti trestných činů. 

„Jsme rádi, že se opět můžeme zapojit do projektu, který pomáhá lidem po výkonu trestu usnadnit 

cestu zpět do normálního a plnohodnotného života. Díky minulému ročníku se podařilo na tuto 

problematiku upozornit a začít tak účinně bojovat s předsudky ve společnosti,“ doplňuje Carlo 

Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech. 

„Díky pilotnímu ročníku běhu Yellow Ribbon jsme dokázali, že je možné překonat předsudky a propojit 

zástupce firem s lidmi v i po výkonu trestu jinou cestou. Aktivní a smysluplnou. Z členské základny 

Business Leaders Forum se zúčastnila řada firem, jejichž CEOs a manažeři beželi ve štafetách společně 

s odsouzenými, zástupci organizací a Vězeňské služby a jsme hrdí, že i v příštím roce na spolupráci 

navážeme ne jedním, ale rovnou čtyřmi závody,“ navazuje Iva Petříčková, ředitelka Business Leaders 

Forum. 
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„Nejde o to, abychom se snažili každého propuštěného bezpodmínečně milovat. Snažíme se ukázat, že 

pokud lidem, kteří uklouzli, odpykali si trest a snaží se změnit, pomůžeme najít zaměstnání, snižuje se 

riziko, že opět spáchají trestný čin. Tudíž pomůžeme nejen jim, ale i sobě,“ dodává ředitelka Probační 

a mediační služby Andrea Matoušková. 

„Se zaměstnáváním lidí se záznamem v rejstříku trestů máme dlouholeté zkušenosti a to nám ukázalo, 

že mohou být spolehlivými a loajálními zaměstnanci, a že trestní minulost nemusí být v rozporu 

s pracovními schopnostmi,“ pokračuje Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra.  

V současnosti, kdy firmy obtížně shánějí kvalifikované zaměstnance, je podle personalistů o šikovné 

lidi čím dál větší zájem. Firmy stále častěji zaměstnávají i odsouzené přímo ve výkonu trestu odnětí 

svobody. Zvýšit podíl zaměstnaných vězňů je také jednou z priorit ministra spravedlnosti Roberta 

Pelikána.  

 

 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Tadeáš Mahel  
PR & Media   
mob: +420 608 641 603, tel: 233 015 021  
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
email: mahel@pim.cz 
 
Business Leaders Forum 

Anna Mašátová 
Projektová manažerka 
mob: +420 721 538 219 
email: masatova@blf.cz 
 

Vězeňská služba ČR, Věznice Světlá nad Sázavou 

Gabriela Slováková – ředitelka věznice / Jana Rajdlová – tisková mluvčí 

mob.: +420 602 622 299 
email: JRajdlova@vez.sve.justice.cz 
 

RUBIKON Centrum 

Anita Beganyová 
Ředitelka PR 

mob: +420 724 329 105 

email: beganyova@rubikoncentrum.cz 
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Probační a mediační služba 

Kristina Labohá 

Tisková mluvčí 

mob: +420 737 247 167 

email: klaboha@pms.justice.cz 

 
 
 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 
a s uvedením zdroje: RunCzech. 
 
Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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