
                                                    

  
 
 
 
 

 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Odsouzení z kuřimské věznice trénovali na Běh se žlutou stužkou s profesionálním trenérem. Petr 

Čtvrtníček a vězeňská kapela Wsedě v nové sestavě absolvovala první hudební zkoušku. 

Praha, 17. července 2020 – Ve čtvrtek 16. července proběhl na sportovišti v Kuřimi trénink 

zaměstnanců Vězeňské služby a odsouzených z věznice, který vedl profesionální trenér Jirka 

Homoláč. Ve stejný den se rovněž konala 1. zkouška vězeňské kapely Wsedě přímo ve zkušebně 

kuřimské věznice. Za bubny s kapelou v nové sestavě opět usedl ambasador projektu Yellow 

Ribbon Run, bubeník kapely Wsedě, herec a scénárista Petr Čtvrtníček. 

„Opakovaně se uskutečnil trénink s profesionálním trenérem pro naše odsouzené, kteří jsou 

motivováni pravidelně běhat a souzní s myšlenkou Yellow Ribbon. Odsouzení si navíc v rámci tréninku 

vedli velmi dobře. Mám radost, že se k myšlence „žluté stužky“ každoročně připojují nejen široká 

veřejnost, ale také další a další odsouzení. Právě proto, aby překročili svou trestní minulost a dobře se 

integrovali do běžného života po výstupu z vězení“, říká Gabriela Slováková, ředitelka Věznice Kuřim a 

Iniciátorka projektu Yellow Ribbon Run ČR. 

Již 5. ročník Yellow Ribbon Run proběhne ve čtvrtek 8.10.2020 v Aktivním lesoparku Řepy. Letošní 

ročník se může uskutečnit i díky podpoře z grantu Jihomoravského kraje.  

Fotogalerie ZDE 

VIDEO Z TRÉNINKU ZDE 

__________________________________________________________________________ 

Jiří Homoláč je český reprezentant vytrvalostního běhu. V mládí začínal s tenisem, hokejem a fotbalem. Po zranění 

kotníku se v 17 letech začal věnovat běhu. Vyzkoušel běžecké disciplíny na dráze, v terénu, běhy do vrchu a silniční 

běhy, kterým se věnuje nejvíce. (zdroj: Wikipedie) 

http://www.jirkahomolac.cz/ 
 

Skupina WSEDĚ vznikla na podzim roku 2010 s cílem skloubit nápravně výchovnou práci s odsouzenými 

a preventivní působení na širší veřejnost. Vznikl program Prevence kriminality, který je zaměřen na studenty 

středních škol. Jedná se o primární prevenci: odsouzení studentům sdělují svůj životní příběh, besedy jsou 

prokládány písněmi skupiny WSEDĚ.   

Za jejího působení byl žánr skladeb bohatý a pestrý, na tvorbě se podíleli i profesionální muzikanti. Skupina 

WSEDĚ, která aktuálně vystupuje s repertoárem českého revivalu a také vlastní tvorbou, se představila na mnoha 

koncertech např. výročí města Kuřim, na  Drásovském létě, v Praze na  historické výstavě o Vězeňství, koncert 

v Senátu s rozhovory na téma vězeňství PĚT TVÁŘÍ ZDI, Mikulášská se skupinou TAP TAP a hosty, při zahájení 

projektu Yellow Ribbon Run a akcích spojených se žlutou stužkou,  a další vystoupení s novým členem kapely 

Wsedě , bubeníkem Petrem Črtvrtníčkem 
 

Yellow Ribbon Run (YRR)/Běh se žlutou stužkou - cílem projektu je bořit předsudky, dát lidem s trestní minulostí 

a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti 

https://drive.google.com/drive/folders/1mkWIMVnNhxm1L96urFgsuCzxsUH_HzgZ?usp=sharing
http://www.jirkahomolac.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/1988
https://yellowribbon.cz/


                                                    

  
 
 
 
 

 
 

 
 

ve společnosti.  Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON 

Centrum a Probační a mediační služba ČR. Funguje za finanční podpory několika partnerů. V roce 2019 běželo 

štafetový závod na 600 běžců. 

V roce 2020 podpoří Yellow Ribbon Run generální partner pojišťovna D.A.S., společnosti Kostelecké uzeniny, 

United Bakeries, Futaba, DP Work, Hamerník, AGiga, Jipo Car, Kantýna Kuřim, Dřevotrading, VDP a nově 

Jihomoravský kraj a městská část Praha 17 Řepy. 
 

Tomáš Slavata, organizátor 5. ročníku běhu Yellow Ribbon Run, je filantrop, sportovec a bývalý vrcholový 

triatlonista. Prožil nelehké dětství, díky sportu a zejména triatlonu ale těžká období překlenul. V roce 2010 založil 

atletický oddíl v Řepích, spolu s hercem Rostislavem Novákem vytvořil projekt La Putyka – Inspirace dětem. Pořádá 

tréninkové sportovní kempy, beseduje na základních školách i v dětských domovech. Na podzim roku 2019 vedl 

besedu ve Věznici Kuřim. Tomášovým stěžejním projektem je Slavata Triatlon Tour. Více na 

www.slavatatriatlontour.cz nebo www.atletikarepy.cz 
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Veronika Friebová  

PR Specialista Yellow Ribbon  
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