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Yellow Ribbon Run se rozebíhá.
Vězně od tréninku neodradilo ani psí počasí
Na večerní Letnou se sype těžký sníh. Jako by zima na začátku března chtěla dohnat to, co
doposud nezvládla. Rozlehlý park je téměř prázdný. Kdo nemusí, ven nechodí. Zpoza rohu
se najednou vynoří dvacítka běžců. Skupinka, která vyběhla z nedalekého Running Mall, si
naopak kilometry v mizerném počasí užívá. A pro čtyři z nich je dnešní výběh ještě o něco
speciálnější. Sandra, Lenka, Pamela a Vladimír jsou totiž vězni ze Světlé nad Sázavou a
Kuřimi. Výběh pražskou Letnou je pro ně vítanou změnou. A především tréninkem. Spolu
s příslušníky vězeňské služby, řediteli a zaměstnanci firem, zástupcem kanceláře
ombudsmana a bývalými odsouzenými trénují na Yellow Ribbon Run, který se uskuteční 8.
května v rámci Volkswagen Maratonu Praha a upozorní na problém obtížné
zaměstnatelnosti osob po výkonu trestu.
První trénink na Yellow Ribbon Run hostilo běžecké centrum Running Mall. Kromě
samotného výběhu byla v plánu krátká debata. „Chyba není permanentní razítko, a pokud si
člověk odpyká svůj trest, zaslouží si druhou šanci. A běh je ideální prostředek, jak tomu
pomoci. Běhání pomáhá učinit lidi šťastnějšími. Když děláte něco dobrého a pomůžete těm,
kteří to potřebují, vás samotné to nesmírně obohatí. Díky projektu Yellow Ribbon Run si
připadám bohatší než Donald Trump,“ říká prezident organizačního výboru RunCzech.
Motto Yellow Ribbon Run zní „uteč předsudkům“. Právě předsudky propuštěným vězňům
kladou na jejich cestu novým životem nejednu překážku. Tou snad nejobtížnější je sehnat
práci. „Práce je přitom základním faktorem, bez kterého vězeň většinou nemá žádnou šanci
vrátit se do normálního života. Pokud bývalý vězeň práci získá, výrazně to pomáhá snižovat
míru recidivy,“ upozorňuje Gabriela Slováková, ředitelka ženské věznice ve Světlé nad
Sázavou a člověk, který Yellow Ribbon Run do České republiky přivezl ze Singapuru.
Její slova podporují dlouholeté zkušenosti neziskové organizace RUBIKON Centrum. „Téma
návratu bývalých vězňů zpět do normálního života je nesmírně záslužné, ale zároveň velmi
těžké. Řešíme jej již dvacet let a dobře víme, že překážek je skutečně hodně. Zvlášť pokud se
nenajdou zaměstnavatelé, kteří bývalým vězňům dají druhou šanci,“ zmiňuje ředitelka
Dagmar Doubravová.
Jak ze samotného názvu vyplývá, symbolem Yellow Ribbon Run je žlutá stužka. Na hrudi ji
během Volkswagen Maratonu Praha ponesou členové vězeňských štafet a připnout si ji
mohou i ostatní. „Když si 4 000 běžců připne na dres žlutou stužku, vyšlou tím lidem ve vězení
jednoduchý vzkaz – až si odpykáte svůj trest, jste ve společnost přijati,“ konstatuje Iva
Petříčková, výkonná ředitelka Business Leaders Forum.
Yellow Ribbon Run se v České republice a v Evropě uskuteční zcela poprvé, zcela prvně bude
součástí běhu světového formátu. Záštitu nad celou akcí převzali ministr spravedlnosti,

ministryně práce a sociálních věcí, veřejná ochránkyně práv, mezinárodní organizace
International Corrections and Prisons Association sdružující odborníky v oblasti vězeňství a
nápravné péče z 80 zemí celého světa a podpoří ji také desítka prestižních firem.
Problém zaměstnávání bývalých vězňů je i jedním z hlavních témat připravovaného
dokumentu Veroniky Jonášové s názvem „S mámou na svobodě“, na jehož podporu bude
výtěžek z běhu věnován. Celovečerní film sleduje osudy tří žen a jejich dětí, které spolu žily
na specializovaném vězeňském oddělení pro matky s dětmi ve Věznici ve Světlé nad Sázavou.
Film získal Grant Fondu kinematografie a vzniká v koprodukci s Českou televizí. Snímek volně
navazuje na publicistický film „S mámou v base“. Film je partnerským mediálním projektem
běhu, premiéra je v plánu na rok 2017.
Je nám ctí, že paní Adriana, jedna z hlavních postav snímku Veroniky Jonášové, je i hrdou
patronkou letošního Yellow Ribbon Run. „Svou práci mám moc ráda, navíc mám skvělé
kolegy, kteří mi pomáhají a neodsuzují mne kvůli mé minulosti. Chovají se ke mně tak hezky,
že jsem dojatá,“ tvrdí Adriana, která si práce velmi váží.
Příběhy současných i propuštěných vězňů, aktérů štafet, naleznete na těchto odkazech:
•

http://www.vscr.cz/veznice-svetla-nad-sazavou-93/o-nas-1628/yellow-ribbon-run1857/yrr-pribehy-odsouzenych

•

http://www.vscr.cz/veznice-svetla-nad-sazavou-93/o-nas-1628/yellow-ribbon-run1857/pribehy-byvalych-odsouzenych-k-yrr

Rádi Vám povíme o celé myšlence bližší detaily, naše kontakty:
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
Iva Petříčková
Výkonná ředitelka
mob: +420 606 293 396
email: petrickova@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 Homrová
Ředitelka PR
mob: +420 724 329 105
email: homrova@rubikoncentrum.cz

Mediální partner:

Zapojení lidé z firem:

Mediální podpora:

