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TISKOVÁ ZPRÁVA

   

Běh se žlutou stužkou opět připomene téma zaměstnávání odsouzených. Yellow 

Ribbon Run se blíží. 

Praha, 15. září 2020 – Yellow Ribbon Run (YRR), běh na podporu integrace lidí s trestní 

minulostí, proběhne ve čtvrtek 8. 10. 2020 v Aktivním lesoparku Řepy. Pod heslem „Uteč 

předsudkům“ se sejdou úspěšně integrovaní běžci, běžci ze státních institucí, 

neziskových organizací, firem i „fandové“ - jednotlivci. Jako první se před běžce postaví 

herec Václav Neužil, který závod symbolicky odstartuje. Vzhledem k epidemii COVID-19 

letos nemohou běžet odsouzení ve výkonu trestu. Ti ale přesto se žlutou stužkou 

poctivě trénují v rámci sportovních aktivit ve věznicích, odkud na dálku projekt 

podporují. Akci doprovodí písně, které Petr Čtvrtníček s vězeňskou kapelou Wsedě 

nahráli ve studiu Davida Kollera. 

„Letošní koronavirová situace se významně dotýká i vězněných osob. Po propuštění 

z výkonu trestu budou více než v dobách ekonomického růstu potřebovat pomoc s novým 

startem. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají,“ říká Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské 

služby ČR. 

 „Stejně tak je v současné době podstatné upozornit na problematiku zaměstnávání 

bývalých odsouzených a ocenit zaměstnavatele, kteří dávají práci buď přímo vězňům 

nebo otevírají pracovní pozice lidem se záznamem v rejstříku trestů,“ dodává Dagmar 

Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra. 

Běh a akce se žlutou stužkou doprovází vězeňská kapela Wsedě, jejímž hrdým bubeníkem a 

zároveň nadšeným ambasadorem YRR je herec a scénárista Petr Čtvrtníček. „Na podzim se 

nám podařilo, za laskavé podpory Davida Kollera, nahrát obě autorské písně Wsedě. Rádi 

bychom je prosadili do vysílání v rádiích.“ 

Jubilejní 5. ročník běhu organizuje sportovec a filantrop Tomáš Slavata, nově se připojily i 

další osobnosti. Akci bude moderovat hudebník a moderátor Tomáš Grohregin. Atmosféru 

zachytí svým fotoaparátem oceňovaný fotograf Jan Jirkovský, který je také autorem fotografií 

k příběhům běžců pro putovní výstavu „Uteč předsudkům aneb žlutá stužka v pohybu“.  

Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská služba ČR, nezisková organizace 

RUBIKON Centrum a Probační a mediační služba. 

„U projektu stojíme s našimi partnery od samého začátku. Naši probační úředníci podporují 

lidi s trestní minulostí každý den a pracují na osvětě k tomuto tématu v jednotlivých krajích. 

http://yellowribbon.cz/
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Letošní běh je bohužel poznamenaný současnou koronavirovou situací a právě proto má 

možná ještě větší význam to, že se uskuteční. Naši pracovníci jsou v běhu mezi klienty 

každý den, takže lze s nadsázkou říci, že Probační a mediační služba projekt podporuje 

každou minutu během dne,“ říká Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby. 

Odkaz na video ze studia Davida Kollera 

Odkaz na píseň žlutá stužka 

Odkaz na video Singapur 

Fotogalerie ZDE 

Kontakt: 

Veronika Friebová  

PR Specialista Yellow Ribbon  

mobil +420 778 457 229  

friebova@yrr.cz  

www.yellowribbon.cz  
   

   

  

 

__________________________________________________________________________ 

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 ve společnosti.  

https://www.youtube.com/watch?v=HEGrIgfOrjs
https://www.youtube.com/watch?v=w2zOl8-8zEA&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=mUZSJLQKfAk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/folders/1mkWIMVnNhxm1L96urFgsuCzxsUH_HzgZ?usp=sharing
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'friebova@yrr.cz',%20subject:%20''%7d)
http://www.yellowribbon.cz/
https://www.instagram.com/yellowribbonrun/
https://www.youtube.com/user/rubikoncentrum100
https://www.facebook.com/yellowribbonrun/
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Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON 

Centrum a Probační a mediační služba. 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. a společnosti Kostelecké 

uzeniny, United Bakeries, Futaba, DP Work, AGiga, Jipo Car, Kantýna Kuřim, Dřevotrading, Vězeňská 

duchovenská péče, Hilton Prague, Hamerník, Dřevotrading, Kantýna Kuřim, Mezinárodní vězeňské 

společenství, Český Goodwill 2020  a nově Jihomoravský kraj, městská část Praha 17 Řepy, Asociace 

organizací v oblasti vězeňství, Česká pošta, s.p. a CS Cargo, a.s. 

Záštitu akci poskytne Ministerstvo spravedlnosti ČR. 
 

 

Tomáš Slavata 

www.slavatatriatlontour.cz , www.atletikarepy.cz 

Tomáš Grohregin  

www.grohregin.com 

Jan Jirkovský 

www.jjfoto.cz 

 

 

  

 

http://yellowribbon.cz/
http://www.slavatatriatlontour.cz/
http://www.atletikarepy.cz/
file:///C:/Users/friebova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X86JY8LM/www.grohregin.com
file:///C:/Users/friebova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X86JY8LM/www.jjfoto.cz
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