
Zprávy 

hých 100 výtisků (!!!). Lze jen doufat, že 
vydavatel této v několika směrech unikátní 
publikace, Technická univerzita v Liber-
ci, brzy připraví dotisk, aby se dostalo na 
všechny zájemce nejen z řad studentů, ale 
i pedagogů, zdravotnického personálu, 
sociálních pracovníků, i rodinných pří-
slušníků a přátel neslyšících lidí. Jen teh-
dy bude moci tato přínosná kniha splnit 
své posláni. 

JosefBrožík 

Arteterapie v zářijovém 
čísle Výtvarné výchovy 
(4/1995-96) 

Upozorňujeme naše čtenáře na časopis 
Výtvarná výchova (vydávaný nakladatel-
stvím PedF UK) , který přináší zajímavé 
informace pro každého, kdo se zajímá 
0 výtvarnou činnost s dětmi a mladými lid-
mi. Zářijové číslo Výtvarné výchovy bude 
věnováno arteterapii - léčbě za pomoci 
výtvarných prostředků. Kromě krátkého 
pohledu do historie arteterapie ve světě 
1 u nás se v něm seznámíte s různými ar-
teterapeutickými technikami, s arterapeu-
tickými kazuistikami, dočtete se o nově 
vydané publikaci Arteterapie s dětmi 
(Praha, Portál 1995) -jejíž recenci otisk-
neme v příštím čísle - atd. 

Jan Slavik 

Časopis si můžete objednat na adrese: 
SVÍ PedF UK 
M. D. Rettigové 4 
116 39 Praha 1 
tel. 02/24 91 56 17 linka 2152 

Somatopedická 
společnost - 5 let činnosti 

V zájmu rozvoje a zkvalitnění teorie 
i praxe výchovně-vzdělávací, léčebné a so-
ciální rehabilitační péče o tělesně a zdravot-
ně postiženou mládež i dospělé osoby 
a k prohlubování kooperace všech pracov-
níků, kteří se na této péči podílejí (včetně 
rodičů a rodinných příslušníků postiže-
ných), byla před pěti lety - 6.4.1991 - v Pra-
ze ustavena Somatopedická společnost. 
Hlavní iniciativu a vedení zakládajících čle-
nů převzal Prof. PaedDr. František Kábele, 
DrSc., který také vykonával funkci předsedy 
společnosti v prvním čtyřletém období. 

Somatopedická společnost je zájmová 
vědecko-odborná organizace, která sdru-
žuje odborné pracovníky a další zájemce 
z oblasti rehabilitační péče o osoby s tě-
lesným i zdravotním postižením, přispívá 
ke zvyšování je j ich odborné úrovně 
a k hlubší vzájemné spolupráci. Společ-
nost projednává a napomáhá řešit odbor-
né záležitosti svých členů, zprostředková-
vá výměnu názorů a zkušeností v oblasti 
somatopedické teorie a praxe a v aktuál-
ních otázkách péče o osoby s tělesným 
a zdravotním postižením navazuje a roz-
víjí odborné styky s organizacemi, které 
se na této péči podílejí, v ČR i v zahrani-
čí. Činnost společnosti organizuje výbor, 
který, kromě jiného, vypracovává plán 
činnosti na jednotlivá období a zajišťuje 
plnění tohoto plánu. V současné době je 
vedením společnosti pověřeno předsed-
nictvo se 2 výkonnými místopředsedy 
a předsedy jednotlivých sekcí (sekce spo-
lečnosti viz dále). 


