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Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před nákupem na pokladně v prodejně OBI. Při nákupu nad 
1000 Kč v prodejně OBI získáte slevu 15 % na celý nákup.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu odečtena na pokladně. Slevu nelze kombinovat s jinými 
slevovými akcemi či kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit dodatečně. Slevy se nesčítají. 
Dále se sleva nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line. 

Slevový kupon

14. – 16. 9. 2018

víkend kutilů
Světový

sleva při nákupu nad 
1000 Kč

sleva při nákupu nad 
1000 Kč

14. – 16. 9. 2018
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Desátým rokem pra-
cuje Integrační cen-
trum pro autistické 
děti v Sasově u Jihlavy. 
Lidem s autismem jeho 
pracovníci opět zpes-
třili léto, nově jim ale 
pomáhají i v zaměstná-
ní a mají další plány. 
� Jiří Varhaník 

 Jihlava - Sasov

I letošní léto přineslo tábor-
nického ducha do Integrační-
ho centra Sasov (ICS). Zdej-
ší táborníci ale nejsou typičtí. 
„Běžné věci prožívají mnohem 
složitěji. Kvůli autismu nemohou 
na klasický tábor nebo dovole-
nou,“ vysvětluje koordinátor-
ka ze sasovského  centra Jitka 
Havlíčková.

Za podpory Kraje Vysočina a 
města Jihlavy uspořádalo letos 
v létě ICS dva tábory pro autis-
tické děti i dospělé z Vysočiny 
- první pro děti prvního stup-
ně ZŠ, druhý pro starší děti a 
dospělé. 

Oba pobyty zajišťovali odbor-
níci ICS - speciální pedagogové, 
sociální pracovníci, pracovníci 
v sociálních službách a peda-
gogové volného času. „Program 
sestavili tak, aby zajistil terape-
utickou podporu, volnočasové a 
zážitkové aktivity, sebereflexi a 
sociální integraci do společnos-
ti,“ vysvětluje Havlíčková. 

Mladší děti s autismem si svůj 
týdenní tábor užily od 9. do 13. 
července. Nabídl zábavné hry 
na podporu seznámení účastní-
ků nebo  bezpečnostní a spor-

tovní program se strážníkem 
Městské policie Jihlava. Vodní 
hrátky se odbývaly ve Vodním 
ráji, jeden den všichni vyrazili 
na výlet do brněnského VIDA! 
Science centra. „Tady děti vel-
mi bavily fyzikální a chemické 
pokusy v praxi,“ oceňuje Havlíč-
ková. 

V indiánských dílničkách se 
na táboře společně vyráběly 
lapače snů. Nechybělo pozná-
vání Jihlavy - výlet do podzemí 
a Zoologické zahrady, ale i do 
lanového centra na Křemešník 
či do multikina. Poslední den 
si všichni užili legraci v zábav-
nímu parku Robinson. Při závě-
rečném loučení byly rozdány 
diplomy a hodnotné ceny.

Desetikilový kapr
Starší děti a dospělí prožili 

svůj integrační pobyt od 13. do 
17. srpna. Zahájil ho výlet do 

kraje Jaroslava Haška. V Národ-
ním památníku odposlechu v 
zatopených lomech u Lipnice 
nad Sázavou výletníci obdivo-
vali obří monumenty socha-
ře Radomíra Dvořáka – Bret-
schneidrovo ucho, Ústa pravdy 
a Zlaté oči. Poté se vydali na 
hrad Lipnici. 

Dalšími cíli byly Aqua Pala-
ce Praha a Jaderná elektrárna 
Dukovany s výkladem o elektři-
ně a interaktivními videi. „Naši 
uživatelé si také vyzkoušeli roz-
svítit elektrické spotřebiče jen 
pomocí vlastních sil na šlapacím 
rotopedu,“ popisuje Havlíčková. 

Došlo i na návštěvu multikina 
a výlet na Kokořínsko, na hrad 

Houska. Tábor v poklidném 
duchu zakončilo opékání vuřtů 
u táboráku. 

„Ondra B. se vydal s asistentem 
na noční rybolov, kde pokořil 
vysněného kapra o váze 10 kg!“ 
dodává Havlíčková. Poslední 
den pak patřil prosluněnému 
Vodnímu ráji.

Hodnocení integračních poby-
tů organizátory těšilo: „Chci 
moc poděkovat všem pracovní-
kům za úžasné zážitky a stopro-
centní péči o Vašíka.“ „Ondra byl 
nadšený, moc se mu tábor s výle-

ty líbil. Děkujeme!“ „Líbilo se 
nám všechno a všichni jste byli 
skvělí.“ „Pracovníci byli hodní, 
bylo to super – Jitka, Jitka, Petr, 
Adam, Kája, Hanka, Kačka, Ája, 
Maruška, Anička, Dana, blonďa-
tá paní krátkovlasá, nemůžeme 
si ani na každého vzpomenout. 
Všem děkujeme!“

Sociální zemědělství
Po deseti letech práce pokoři-

lo ICS v Jihlavě – Sasově v letoš-
ním roce další metu: „Pomáhá-

me dospělým autistickým lidem 
v běžném zaměstnání, kdy nav-
štěvují pracovní místa s našimi 
asistenty,“ vysvětluje koordiná-
torka Havlíčková. 

Na jaře 2019 chtějí v ICS začít 
s přípravami pro sociální země-
dělství. „Nyní jednáme s odbor-
níky ze Zemědělské fakulty 
Jihočeské univerzity o projekto-
vé dokumentaci pozemků, kte-
ré budou sloužit jako nová pra-
covní i terapeutická místa pro 
naše uživatele,“ anoncuje Hav-
líčková.

POKUSY v brněnském VIDA! Science centru děti z ICS Sasov hodně bavily.  Foto: archiv ICS

Děti i dospělí 
si užili letní 

integrační pobyty 

Lidem s autismem chtějí v Integračním centru
v Sasově pomáhat i sociálním zemědělstvím

V srpnu 1937 se na 
veřejnosti objevila 
zpráva o zvažované 
(a neobvyklé) poctě 
prezidentu republi-
ky Edvardu Benešo-
vi. Jeho jménem totiž 
mělo být, podle zámě-
ru samosprávy 
v Heleníně, pojmeno-
váno údolí mezi Jihla-
vou a dnešními Nový-
mi Domky. 
� Zdeněk Geist

V květnu stejného roku při-
tom započaly mohutné sta-
vební práce na rekonstrukci 
státní silnice z Jihlavy do Br-
na. Hned za městem vedla tra-
sa právě katastrem Helenína 
a Henčova, přičemž zmíněná 
stavba představovala tehdy 
nejvýznamnější státní doprav-
ní investici v kraji.    

Projektovaná moderní silni-
ce, se čtyřmi železobetonový-
mi mosty přes řeku Jihlavu a 
železniční trať, měla vést údo-
lím nad domy v osadě Hulový 
mlýn, a poté „ve dvou mohut-
ných křivkách vyšplhat se 
mezi stráněmi na náhorní pla-
ninu k Velkému Beranovu“. 

Výše investice, práce pro 
mnoho stovek dělníků, stej-
ně jako „smělé řešení“ stavby 
vzbuzovalo pozornost široké-
ho okolí. 

Helenínští obecní předsta-
vitelé v čele se starostou Boh. 
Koukolem a jeho náměstkem 
Vl. Urbánkem tehdy přišli s 
návrhem, aby dvoukilometro-
vý úsek silnice v helenínském 
katastru nesl propříště název 

„Údolí dr. Edvarda Beneše“.
Mělo se jednat nejen o výraz 

úcty k prezidentu republiky, 
ale také o významné gesto, 
vzhledem k nadcházejícímu 
výročí dvaceti let trvání samo-
statného Československa. 

Státní silnice vedoucí z Br-
na (metropole Moravy) přes 
Jihlavu do Prahy (metropole 
státu), měla symbolicky začí-
nat Masarykovým okruhem 
za Brnem, a procházet údo-
lím E. Beneše u Jihlavy. Tedy, 
jak bylo zmiňováno – od pre-
zidenta Osvoboditele k prezi-
dentu Budovateli. 

Název měl rovněž důstojně 
nahradit dosavadní označe-
ní Hulový mlýn pro tuto část 
údolí (tím spíše, že se zde teh-
dy již po čtvrt století mlynář-
ská živnost neprovozovala). 

Měl nechat také zapome-
nout na tradiční pojmenování 
„Zlomené jelito“ pro nejprudší 
části kopce, pocházející ještě 
z dávných formanských časů 
(památka na ně zůstala dnes 
ve štítě hostince v Nových 
Domkách). Jak mnozí sou-
dili, takové lidové označení 
podobně důležité silnice bylo 
pro moderní dobu budování 
republiky dosti nemístné.

A další důvod – malebným 
údolím podél řeky Jihlavy 
vedla tehdy (ještě před vzni-
kem dnešní cyklistické trasy) 
romantická turistická stez-
ka Jana Máchala, „největší-
ho sokolského vůdce jihozá-
padní Moravy“. K ní se zdálo 
helenínským Čechům jméno 
Edvarda Beneše mnohem pat-
řičnější, než dřívější německé 
Hollymühle.

Záměr pojmenovat údolí za 
městem po prezidentu repub-
liky vzbudil ohlas i v Jihlavě 
samotné. A protože soutěži-
vost v projevech státní loya-
lity byla pro tehdejší dobu 
příznačná, nenechali se ani 
jihlavští radní a zastupitelé 
zahanbit. A nečekali přitom až 
na výročí vzniku republiky. 

Na základě návrhu městské 
rady z počátku roku 1938 se 
stal Edvard Beneš, spolu s teh-
dejším předsedou vlády Mila-
nem Hodžou, čestným obča-
nem města. 

V dřívějších letech jimi před 
nimi byli zvoleni Tomáš Gar-
rigue Masaryk, prezident 
republiky a Jan Černý, prezi-
dent Země Moravskoslezské.

A právě čas hrál v roce 1938 
v tomto ohledu podstatnou 
roli. Slavnostní „helenínské“ 
pojmenování údolí, směřova-
né k výročí republiky na pod-
zim téhož roku, se již neusku-
tečnilo. 

V říjnu 1938 Českosloven-
sko již v původních hranicích 
neexistovalo, a sám prezi-
dent Beneš, poté, co 5. října v 
důsledku Mnichovské dohody 
odstoupil z funkce, odletěl ze 
země do londýnského exilu.   

Údolí prezidenta Edvarda
Beneše za Helenínem u Jihlavy

TÁBORNÍCI z ICS Sasov ve vlaku při jednom z letošních letních pozná-
vacích výletů.   Foto: archiv ICS

Dvoukilometrový úsek 
silnice za Helenínem 

měl nést název Údolí dr. 
Edvarda Beneše. Chtěli 
tak nechat zapomenout 

na pojmenování „Zlomené 
jelito“ 


