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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha, 2. května 2017 

 
Uběhnou v ězni Jirka, Marián, Old řich a Libor pražský maraton?  
Přijďte jim fandit a dejte druhou šanci lidem po výkonu trestu. 
 
Maraton, nejt ěžší závod letošní série B ěhů se žlutou stužkou, se pob ěží už 7. 
května jako sou část Volkswagen Maratonu Praha po řádaného spole čností 
RunCzech. Na tra ť vyběhne 46 běžců včetně Jirky, Mariána a Libora, t ří vězňů, 
kteří chtějí svou ú častí na maratonu podpo řit druhou šanci na lepší život a 
získání dobré práce po propušt ění z výkonu trestu. Ve stejný den se b ěží i 
závod 2RUN, kdy se dva b ěžci pod ělí o maratonskou vzdálenost po 20 a 22 
kilometrech. 2RUN pob ěží za Žlutou stužku 24 b ěžců. 
 
„Když jsme začínali běhat kolem vězeňského dvora, ostatní odsouzení na nás 
pokřikovali a smáli se nám. Bylo mi to jedno, ani jsem to nevnímal, spíš mi jich bylo 
líto. Nejdůležitější pro mě je moje maminka, která je mi zase oporou. Za to jsem 
vděčný nejen jí, ale i běhání,“ popisuje mladý maratonec Jirka svou zkušenost 
s tréninky za vězeňskou zdí ve věznici Vinařice, kde si odpykává trest, a dodává: „Za 
chvíli mi trest končí a já už dnes vím, že běhání si vezmu s sebou, abych zapomněl 
na blbosti, a neměl na ně čas. Chci se i nadále věnovat tomu, co mě baví, a zároveň 
dokázat sobě i mamince, že umím žít i jinak, než jsem žil doposud.“ 
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dejme druhou šanci“. Právě 
předsudky propuštěným vězňům škodí podle odborníků víc, než si myslíme. Přes dvě 
třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, 
přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku trestů vůbec 
nezaměstná. Z odsouzených propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni přes deset 
tisíc, má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní 
pracovat. 
 
„Dalším závodem pod hlavičkou Yellow Ribbon je ten nejnáročnější – maraton. 
Pevně věřím, že pokud se odsouzeným daří v podmínkách výkonu trestu plnit 
veškeré úkoly, pracovat a dodržovat přísný režim, jsou na dobré cestě situaci po 
propuštění zvládnout,“ uvedla iniciátorka běhu, ředitelka ženské Věznice ve Světlé 
nad Sázavou Gabriela Slováková. „To, že navíc ve svém volném čase za výrazné 
podpory mých kolegů natrénovali na celý maraton, snad jen dokazuje jejich vůli začít 
znovu a lépe. Dejme jim šanci a pojďme společně fandit,“ doplnila.  
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„Jsem nesmírně rád, že se Yellow Ribbon Run neustále rozrůstá. Nejde jenom o 
počet běžců, i když padesátka maratonců je nádherné číslo, ale také o ty, kteří se o 
tomto záslužném projektu dozvědí. Čím víc lidí bude Yellow Ribbon Run znát, tím 
více lidem budeme moci opravdu pomoci. Naším heslem pro letošní rok je All 
Runners Are Beautiful, tedy že běhání sluší všem. A stoprocentně to platí i v tomto 
případě, druhou šanci si totiž zaslouží každý,“ říká prezident organizačního výboru 
RunCzech Carlo Capalbo.  
 

Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projekt, který vznikl díky spolupráci 
několika subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders Forum, 
RunCzech, Probační a mediační služby ČR a neziskové organizace RUBIKON 
Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti. 
Prvního dubna se už běžel půlmaraton se žlutou stužkou, kterého se zúčastnilo 
téměř 40 běžců. Vrcholem letošní série běhů budou 14. června štafety, kterých se 
účastní několik stovek běžců včetně vězňů, bývalých vězňů, manažerů, zaměstnanců 
státních i neziskových organizací či ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. 
 
Kromě nákupu jednotlivých startovních čísel projekt Žluté stužky letos podpořily 
společensky odpovědné firmy výběrem z několika druhů partnerství. Letošním 
generálním partnerem je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu 
se stala firma Kostelecké uzeniny, a. s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. 
r. o., United Bakeries a. s. a Lesy České republiky s. p. a bronzovými partnery firmy 
Arriva Transport Česká republika a. s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work 
s. r. o., Lion Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman.  Partneři, kteří 
podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou 
Haryservis, Agro Jevišovice a. s., IP systém a. s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar, s. r. 
o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. 
o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p. s. Materiální podporu poskytli Dermacol 
a. s. a Papei, a.s. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a mediálním 
partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně 
práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.  
 
Zajímavosti z letošního maratonu a 2RUNu a B ěhu se žlutou stužkou: 
 

- Ročník: 23. (poprvé se konal 4. června 1995) 
- Kapacita závodu: 10 600 běžců 
- Ocenění IAAF: Zlatá známka 
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- Věděli jste, že... : Volkswagen Maraton Praha je s rekordem závodu 2:05:39 
nejrychlejším květnovým maratonem všech dob? 

- Rekord závodu muži: Eliud Kiptanui/KEN/ 2:05:39, 2010 
- Rekord závodu ženy: Lydia Cheromei /KEN/ 2:22:34, 2011 

 
Žlutá stužka 
 

- 24 lidí poběží 2RUN (celkem 12 2RUNů) 
o Z toho 5x cizinci (Dubaj, USA, Francie, Brazílie) 
o 2 zástupci z řad firemních partnerů (Schindler) 

- 47 lidí poběží maraton 
o Z toho 10 cizinců (Dánsko, Norsko, Španělsko, Velká Británie, 

Kazachstán, Izrael, Francie, Belgie, Německo, Thajsko) 
o 4 vězni 
o 1 bývalý vězeň 
o 11 zástupců z řad firemních partnerů z celkem 5 firem (LMC, 

Kostelecké uzeniny, United Bakeries, Lion Products, Lesy ČR) 
 
 
 
 
Kontakty: 
 
Vězeňská služba ČR, Věznice 
Světlá nad Sázavou  
Gabriela Slováková  
ředitelka věznice a iniciátorka YRR 
mob.: +420 569 471 505 
email: 
GSlovakova@vez.sve.justice.cz 

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  
email: mahel@pim.cz 

Probační a media ční služba  
Kristina Labohá 
tisková mluvčí 
mob: +420 737 247 167 
email: klaboha@pms.justice.cz 
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