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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Sedmého ročníku Yellow Ribbon Run, běhu na podporu lidí s trestní minulostí, se 

zúčastnilo přes 800 běžců.  

 

Praha, 22. června 2022 – Do sedmého ročníku Yellow Ribbon Run (YRR) se zapojilo 

téměř 283 odsouzených v rámci virtuálních běhů přímo ve věznicích, 466 dospělých a 

50 dětských běžců na hlavní akci, která proběhla 21. června 2022 v pražském Aktivním 

lesoparku Řepy. Také 28 virtuálních běžců z řad fanoušků „žluté stužky“. Cílem běhů je 

od počátku upozornit na potřebu integrace lidí s trestní minulostí. Letošní ročník byl 

první tematický, věnovaný dětem vězněných rodičů.  

 

Z výzkumu společnosti Behavio vyplývá, že více než třetina populace (34 %) nezná nikoho, 

kdo byl v minulosti odsouzen. Ti, kteří někoho takového znají, mají častěji k lidem po 

výkonu trestu pozitivnější přístup. Skoro polovině lidí s touto zkušeností by nevadilo, kdyby 

se člověk s trestní minulostí nastěhoval do jejich sousedství, zatímco u lidí, kteří nikoho 

takového neznají, je to jenom 25 %. Lidé s osobní znalostí někoho s trestní minulostí také 

častěji nemají problém přijmout bývalého odsouzeného do rodiny (39 %), na rozdíl od těch, 

kteří člověka po výkonu trestu nikdy nepotkali (24 %). 

 

„Právě proto chceme prostřednictvím Yellow Ribbon přiblížit veřejnosti lidi s trestní minulostí a 

ukázat, že jsou to jen lidé, kteří za svoje činy už zaplatili a teď chtějí žít běžný život, pracovat, 

starat se o rodinu. V letošním roce je akce poprvé zaměřena tematicky, na děti vězněných 

rodičů, které jsou svým okolím stigmatizovány a vlastně se stávají dalšími, neviditelnými 

oběťmi trestných činů, spáchaných jejich rodiči. V příštím roce se soustředíme na problematiku 

vězněných žen. Cílem „Žluté stužky“ je zvýšit úspěšnost integrace lidí po výkonu trestu a 

zajistit tak větší bezpečí ve společnosti,“ říká Gabriela Slováková, iniciátorka YRR v ČR. 

 

Od dubna 2022 probíhaly virtuální běhy odsouzených přímo ve věznicích, zapojily se věznice 

Strá pod Ralskem, Kuřim, Hradec Králové, Všehrdy, Příbram nebo Vinařice. Do hlavního 

závodu určeného veřejnosti nastoupili zejména běžci, kteří si svůj trest již odseděli. K nim se 

připojili sportovci z řad zaměstnavatelů, ze státních institucí, neziskových organizací i známé 

osobnosti, které podpořily hlavně juniory v dětském závodu YRR.  
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Příběhy běžců a podporovatelů Yellow Ribbon už třetím rokem dokumentuje fotograf Jan 

Jirkovský. Právě z jeho fotografií tak vznikl doprovodný program - putovní výstava „Uteč 

předsudkům aneb Žlutá stužka v pohybu“. 

 

Patronkou dětského Běhu se žlutou stužkou je moderátorka České televize Barbora 

Černošková. Děti na akci potěšili také biatlonista Michal Krčmář nebo atlet, maratonec a 

půlmaratonec Jiří Homoláč, který také pravidelně trénuje odsouzené i zaměstnance Věznice 

Kuřim.  Na akci samozřejmě nechyběl ambasador projektu a bubeník vězeňské kapely Wsedě, 

herec a scénárista Petr Čtvrtníček se svou dcerou Annou. 

Realizátorem trati Yellow Ribbon Run je sportovec a filantrop Tomáš Slavata. 

 

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.  

Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská služba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum a 

Probační a mediační služba za finanční podpory několika partnerů. Do závodu se letos registrovalo více než 700 

lidí. 
 

Yellow Ribbon podporují: generální partner pojišťovna D.A.S. a společnosti Kostelecké uzeniny, Odkolek, Futaba, 

AGiga, Jipo Car, Dřevotrading, Vězeňská duchovenská péče, Hilton Prague, Hamerník, Kantýna Kuřim, 

Jihomoravský kraj, Městská část Praha 17 Řepy, Česká pošta s.p., Norwegian Embassy, Lesy ČR, Bahn – mi – Ba 

a Kafebouda. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15UoeTCLhmuCkNBH-0wYEdM15wyPUotqh?usp=sharing
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'friebova@yrr.cz',%20subject:%20''%7d)
http://www.yellowribbon.cz/
http://yellowribbon.cz/
https://www.instagram.com/yellowribbonrun/
https://www.youtube.com/user/rubikoncentrum100
https://www.facebook.com/yellowribbonrun/


                                                     
 

  

 
 
www.yellowribbon.cz  
www.zlutastuzka.cz  
 

 


