
 

 

 

 
 

 

Česká Otevřená věznice součástí dokumentu o inovacích ve vězeňství z celého světa.  

Praha, 13. 9. 2021 - Prahu navštívila Baz Dreisinger, inovátorka vězeňských systémů a autorka cyklu 

dokumentárních filmů Incarceration Nations/Uvězněné národy, který mapuje masové věznění napříč 

kontinenty. Dva snímky byly promítány 6. a 8. 9. v Americkém centru za účasti domácích i 

zahraničních odborníků, zástupců Ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby ČR a neziskového 

sektoru. Obě akce uspořádala nezisková organizace RUBIKON Centrum jako součást doprovodného 

programu 6. ročníku Yellow Ribbon Run. 

„Projekce dvou epizod Incarceration Nations: A Global Docuseries v Praze ve spolupráci s naším partnerem 

RUBIKON Centrem byly mezinárodní premiérou seriálu. Je to vhodné i vzhledem k tomu, že v něm vystupuje 

Česká republika. Otevřená věznice v Jiřicích, kterou jsme navštívili a na kterou se zaměřuje promítaná 

epizoda, je modelovým příkladem inovace justice pro celý svět,“ říká Baz Dreisinger.  

Cyklus vypráví příběhy vězňů od Anglie po El Salvador, od Argentiny po USA a od Libanonu po Jihoafrickou 

Republiku a Sierru Leone. Zaměřuje se na možná řešení a představuje práci partnerů Incarceration Nations 

Network (INN) z různých koutů světa. Baz Dreisinger dodává: „Incarceration Nations Network je o ovlivňování 

veřejného diskurzu o věznicích a lidech v nich, spolupráci s politiky na vytváření inteligentní a inovativní 

justice a propojení schopných pracovníků v justici napříč státy.“  

Ředitelka RUBIKON Centra Dagmar Doubravová uvedla: „Aktivity Baz Dreisinger v oblasti práce s veřejností 

jsou pro nás velkou inspirací. Rádi bychom v budoucnu i v Praze uspořádali instalaci putovní výstavy INN The 

Writing On The Wall, sestavené z více než 2 000 stran textů a kreseb vytvořených odsouzenými i bývalými 

vězni, promítaných na městské budovy, včetně vězení a soudů.“ 

Epizoda „Correcting Correctional Centres/Náprava nápravných zařízení" ukazuje, jak vypadají místa skutečné 

nápravy odsouzených, „Heal not Harm/Smíření místo ubližování“ se soustředí na dobrou praxi restorativní, 

tedy napravující justice.  

Úvodního slova se ujali náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc, náměstek generálního ředitele 

Vězeňské služby ČR Simon Michailidis a ředitelka RUBIKON Centra Dagmar Doubravová. Po promítání 

následovala panelová diskuse s českými a zahraničními odborníky, na které kromě autorky dokumentů 

promluvili Hana Prokopová z Vězeňské služby ČR za projekt Otevřená věznice Jiřice, Lukáš Dirga z 

Ministerstva spravedlnosti ČR, Veronique Achoui z nizozemské organizace RESCALED, Gabriela Kabátová z 

Mezinárodního vězeňského společenství a Petra Masopust Šachová z Institutu pro restorativní justici. 

Obě akce byly součástí doprovodného programu 6. ročníku Yellow Ribbon Run/Běhu se žlutou stužkou, 

charitativně sportovní události, která upozorňuje na důležitost reintegrace odsouzených zpět do společnosti.  
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Baz Dreisinger je americká akademička, kulturní kritička a aktivistka. Je profesorkou angličtiny na John Jay 

College of Criminal Justice (City University of New York), zakladatelkou organizace Prison-to-College Pipeline 

a výkonnou ředitelkou Incarceration Nations Network (INN). Je autorkou knihy „Uvězněné národy: Cesta ke 

spravedlnosti ve věznicích po celém světě“. Kniha nabízí radikální přehodnocení jednoho z nejničivějších 

amerických exportů a národních experimentů - moderního vězeňského systému - a získala řadu významných 

ocenění. V roce 2018 založila INN, globální síť a think tank, který podporuje, podněcuje a propaguje inovativní 

reformní snahy vězeňství. INN má více než 100 partnerů po celém světě a vybudovala multimediální webovou 

platformu, která představuje globální reformu soudnictví a vězeňství. 

https://incarcerationnationsnetwork.org 

https://incarcerationnationsnetwork.org/2018/09/05/the-writing-on-the-wall/ 

 

https://incarcerationnationsnetwork.org/
https://incarcerationnationsnetwork.org/2018/09/05/the-writing-on-the-wall/


 

 

 

 

 

 

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí 

překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení 

dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem 

zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek. 

www.rubikoncentrum.cz 

 

Yellow Ribbon Run (YRR)/Běh se žlutou stužkou – projekt, jehož cílem 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. Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská služba ČR, 

nezisková organizace RUBIKON Centrum a Probační a mediační služba.  

https://yellowribbon.cz/ 

 

Kontaktní osoba: 

Marek Demner 

RUBIKON Centrum, z.ú.  

Novákových 439/6, 180 00 Praha 8 

mobil +420 773 797 606  

demner@rubikoncentrum.cz 

www.rubikoncentrum.cz 
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