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Yellow Ribbon Run 2019 poběží bezmála 500 běžců. Sportovně-charitativní závod každoročně
upozorňuje na téma obtížného zařazení lidí s trestní minulostí zpět do společnosti, letos se koná
již počtvrté.
Do běhu se žlutou stužkou je v tomto roce zapojeno na 40 firem a organizací, které podporují nejen
běh samotný, ale často také zaměstnávají osoby s trestní minulostí. Letošní, štafetový, závod
proběhne v úterý 25. června na Výstavišti Praha Holešovice. Akci zahájí koncert vězeňské kapely
Wsedě, kde za bubny usedne herec Petr Čtvrtníček, který aktivně podporuje myšlenku běhu pod
hashtagem #UtecPredsudkum a kapelu Wsedě mottem „basa tvrdí muziku“. V čele se Čtvrtníčkem
podporují myšlenku běhu a kapelu také další umělci, členové sboru divadla Na Zábradlí, například
herci – Jiří Vyorálek, Leoš Noha, Michal Suchánek nebo Kateřina Kaira Hrachovcová.
Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s komunitou, a tím
přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. Projekt Yellow
Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační
a mediační služba ČR a agentura RunCzech.
V minulém roce běželo hlavní štafetový závod 350 běžců, letos dosahuje číslo přihlášených téměř 500.
Na své téma aktivně upozorňují i odsouzení, na závod se letos připravuje 48 vězňů, v roce 2018 jich
běželo 25. S nimi také běžci – lidé s trestní minulostí, kteří se již úspěšně integrovali do společnosti.
Každý z běžců ve štafetě musí uběhnout pět kilometrů a předat štafetový kolík dalšímu ze závodníků. Na
znamení podpory a týmové spolupráce si jej budou předávat vězni, lidé s trestní minulostí, ředitelé a
manažeři firem, zástupci státní správy, zástupci soudu, kanceláře ombudsmana, nevládních neziskových
organizací, církví a široké veřejnosti. Závodu a jeho běžcům požehnají generální sekretář Ekumenické
rady církví Petr Jan Vinš a hlavní kaplan Vězeňské služby Pavel Kočnar.
„Veřejnost obecně vnímá odsouzené jako jedince, kteří by měli být zavřeni v celách a izolováni od
společnosti. To ale nelze. S lidmi, kteří selhali, se musí pracovat, protože jednou výkon trestu opustí a
mohou se stát sousedy každého z nás. Proto se snažíme pracovat s vězni tak, aby byli schopni se začlenit
do společnosti a pokračovat v životě po té správné cestě a stát se třeba těmi dobrými sousedy,“ říká Petr
Dohnal, generální ředitel VS ČR.
Z lidí propuštěných z vězení, kterých je každoročně kolem 10 000, má tak podle propočtů šanci získat
zaměstnání max. polovina z nich. Situace se ale díky nedostatku pracovní síly lepší a zaměstnavatelé si
tuto formu společenské odpovědnosti pochvalují.
„Jako pojišťovna právní ochrany bychom tímto projektem rádi poukázali na to, že bráníme bez předsudků
všechny lidi, napomáháme k rozšiřování právního povědomí ve společnosti a odstraňování kriminality
z ulic. Naším přáním je, aby v ČR bylo co nejvíce právně zodpovědných lidí a firem,“ říká Mgr. Jitka
Chizzola generální ředitelka společnosti D.A.S., která je každoročně hrdým generálním partnerem běhu.
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Záštitu nad letošním ročníkem Běhu se žlutou stužkou opět převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR.
„Vrátit se po výkonu trestu do běžného života je velmi náročné. Důležitá je samozřejmě podpora rodiny
a blízkého okolí, klíčové je však také pracovní uplatnění dotyčného. Snažíme se prohlubovat pracovní
návyky vězňů již během výkonu trestu, je to důležité také proto, aby byli lidé se záznamem v trestním
rejstříku kvalitní pracovní silou i po propuštění na svobodu. Jsem ráda za Běh se žlutou stužkou, který
již několik let šíří myšlenku, že i bývalí vězni si od společnosti zaslouží druhou šanci,“ uvedla ministryně
spravedlnosti Marie Benešová.
Yellow Ribbon Run a jeho běžci jsou co do počtu největší charitativní skupinou v rámci třídenního závodu
O2 pražská štafeta, který organizuje společnost RunCzech. V čele s generálním ředitelem, panem Carlem
Capalbem, pořádá „běhy“ v ČR již 25 let. V rámci oslav mu k významnému výročí poblahopřál také herec
v roli Emila Zátopka.
Letos slaví významné 100leté jubileum také společnost Hilton Worldwide. Pražské hotely Hilton jsou
významným podporovatelem Yellow Ribbon Run a zároveň významným poskytovatelem pracovních míst
lidem s trestní minulosti.
HYMNA BĚHU, PÍSEŇ ŽLUTÁ STUŽKA ZDE
Generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké
uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery
jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s. r. o. a DP Work.
Partneři, kteří dále podpořili projekt Yellow Ribbon Run, jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro
Jevišovice a. s., Cavar – spojovací materiál, , Still ČR spol. s r. o., Coretex CZ a Karel Jelen OMV,
Kampos, Roman Brázda Kantýna, Další podporu poskytli , Dermacol a. s., Banh-mi-ba, a Český Goodwill
a Hotel Hilton Prague, Papei, Výstaviště Praha, MKgrafika a další.
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