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Týden porozumění autismu na Sasově

Integrační centrum Sasov, z.ú. (dále
ICS) pořádá k příležitosti 15. výročí
od založení organizace Týden porozumění autismu. Událost se uskuteční v první dubnový týden, kdy se
zároveň slaví Celosvětový den porozumění autismu. Účastníkům svět
osob s autismem přiblíží tematické
výstavy, kreativní dílny, diskuze i odborné přednášky.

„Pozvání do diskuze přijal i host Petr
Krčál, předseda Komise sociální a pro
oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina a ředitel krajské organizace
pečující o klienty s autismem.
„V neposlední řadě promluví rodiny
našich klientů, které nechají nahlédnout návštěvníky diskuse pod pokličku
života s osobou s autismem,“ přiblížila
Jitka Havlíčková s tím, že se na místě
bude vybírat vstupné 50 korun.

1. dubna

4. dubna

Týden porozumění autismu uvede 1. dubna v 10 hodin ráno rozhovor s ředitelkou Integračního centra
Sasov JUDr. Dagmar Zápotočnou,
MBA na rádiu Český rozhlas Vysočina. V rubrice Dobré dopoledne
s Helou Dvořákovou ředitelka centra promluví o poruchách autistického spektra, Celosvětovém dni porozumění autismu a přiblíží základní
aspekty práce s osobami s autismem.

Čtvrtý den v týdnu bude odpočinkový. Návštěvníci ho však mohou
využít k prohlídce výstavy v pasáži
obchodního centra City park, kde
budou již od 1. dubna vystaveny obrazy klienta sociální rehabilitace Filipa.
„Výstava v City parku potrvá až do 7.
dubna,“ doplnila koordinátorka.

5. dubna

2. dubna
Hned druhý den si budou moci návštěvníci pomocí kreativních dílen zkusit práce, které odborní pracovníci s osobami s poruchou autistického spektra
(PAS) vykonávají. Od 16 do 18 hodin
bude v obchodním centru City park
připravena výroba tematických placek i
omalovánky od klienta ICS Filipa.
S 2. dubnem se také pojí Celosvětový
den porozumění autismu – tradice, kdy
se večer z 2. na 3. dubna rozsvítí veřejné
i soukromé budovy ve městech, obcích
i na vesnicích modrou barvou.
„Modrá barva je barvou komunikace
a sebevyjádření, což je jedna z oblastí,
ve které mají osoby s autismem největší potíže,“ vysvětlila Jitka Havlíčková,
koordinátorka aktivit ICS. V Jihlavě bude letos svítit administrativní

OSLAVY 15. let od založení integračního centra v Sasově se zúčastní všichni pracovníci včetně klientů při Týdnu porozumění autismu.
Foto:archiv MMJ
budova ICS na Telečské ulici, která
se akce účastní každoročně. Poprvé
modrá světla letos rozsvítí například
i Dům kultury odborů.

3. dubna
Třetí den v Týdnu porozumění autismu bude zaměřen na vzdělání a

diskuzi. Po celé dopoledne budou
pracovníci ICS přednášet na Vysoké škole polytechnické, odpoledne
od 16 hodin na Malé scéně v DKO
proběhne diskuze na téma Nevážně/
vážně aneb pojďme mluvit o aktuálních problémech fenoménu zvaný
autismus u nás na Vysočině.

V posledním dnu v týdnu proběhne k příležitosti 15. výročí založení
ICS konference o autismu v Jednacím sále Valdštejnského paláce v Praze.
Ve spolupráci s místopředsedou
Senátu Parlamentu České republiky
Jiřím Oberfalzerem ji od 10 hodin
ráno povede ředitelka ICS.
„Na konferenci přijali pozvání významní přednášející z oblasti zdravotnictví, sociální péče a školství,“ sdělila
Jitka Havlíčková. Konference je bezplatná, do konce března je nutné si
místo ve Valdštejnském paláci rezervovat.
Další dotazy o Týdnu porozumění
autismu směřujte na e-mailovou adresu koordinator@icsasov.cz. -tz-

Pietní vzpomínka na oběť E. Plocka

Plocek protestoval proti okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy, uznalo Ministerstvo obrany ČR ve svém
rozhodnutí.

Letos 4. dubna tomu bylo přesně
50 let, kdy se na dnešním Masarykově náměstí v Jihlavě zapálil 39letý
administrativní pracovník jihlavského národního podniku Motorpal
Evžen Plocek. Svým činem protestoval proti okupaci Československa
vojsky Varšavské smlouvy.
O pět dní později Evžen Plocek
zemřel v jihlavské nemocnici na následky těžkých popálenin. Plockův
pohřeb se uskutečnil 12. dubna a
měl demonstrativní charakter.
I přes snahu o zamlčení Plockova
činu oficiálními orgány se pohřbu
zúčastnilo okolo pěti tisíc lidí, včetně členů vedení Okresního výboru
KSČ v Jihlavě.
V Jihlavě dojde k pietní vzpomínce
na Evžena Plocka ve středu 10. dubna v 15.30 hodin v gotické síni jihlavské radnice.
Její součástí budou projevy jeho
vnuka Aleše Plocka, jednoho z největších odborníků na obrodný proces Pražského jara v Československu, profesora univerzity v Hradci
Králové Ondřeje Felcmana, hejtma-

Byla iniciátorkou snah o čestné občanství města Jihlavy pro Evžena
Plocka, o jehož udělení in memoriam rozhodli jihlavští zastupitelé v
dubnu 2017.

Politický čin Evžena Plocka

na Kraje Vysočina MUDr. Jiřího
Běhounka, primátorky statutárního
města Jihlava MgA. Karolíny Koubové a Karla Němce za Občanskou
iniciativu Odkaz Evžena Plocka.
Součástí vzpomínky bude také
projekce dvou dokumentů o Evženu
Plockovi.

Příběh třetí pochodeň
v dokumentu
Jedním z dokumentů je 26 minutový film režiséra Martina Řezníčka Příběh třetí pochodně z roku 2017, který
byl mimo jiné promítnut na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

Druhým bude pětiminutový dokument Romana Fürsta Jsem pro lidskou tvář. Film v roce 1969 vyhrál
okresní a krajskou soutěž amatérských filmů. Poté byl normalizátory
zakázán.
Na závěr pietního aktu dojde k
položení květin k pomníku Evžena
Plocka u morového sloupu na jihlavském Masarykově náměstí.
Akci pořádá Občanská iniciativa
Odkaz Evžena Plocka. Záštitu nad
ní přijali hejtman kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek a primátorka
statutárního města Jihlava MgA. Karolína Koubová.
Občanská iniciativa Odkaz Evžena
Plocka vznikla na konci roku 1989.

Evžen Plocek je nositelem Vyznamenání Zlaté lípy in memoriam,
které mu udělil v listopadu 2009
ministr obrany ČR Martin Barták.
Plocek je dále nositelem Čestné
medaile T. G. Masaryka, kterou ho
ocenilo Masarykovo demokratické
hnutí in memoriam v březnu 1999
a Zlaté medaile T. G. Masaryka,
udělené mu in memoriam Masarykovou demokratickou akademií v
říjnu 2013.
V srpnu 2018 uznalo Ministerstvo obrany ČR Plockovo sebeupálení za politický čin: „Pokud se týká
samotného jednání, nemůže ministerstvo jinak než konstatovat, že šlo
o jednání v reakci na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy
a s tím související změnou na československé politické scéně,“ uvádí se
mimo jiné v jeho rozhodnutí.
Karel Němec,
Václav Šplíchal
a Pavel Bajer,
Občanská iniciativa
Odkaz Evžena Plocka

