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Jc neuvěřitelné, jak rychle ubíhá 
čas a život člověka. který je slále aktivní 
a neustává v tvořivé práci. To si opět uvě-
domili v listopadových dnech spolupra-
covníci a přátelé profesora Františka Kábele 

i všichni speciální pedagogové, kte-
ří jej již předtím pozdravili a popřáli mu 
k blížící se osmdesátce na Národní kon-
ferenci českých speciálnépedagogických 
společnosti, která se konala ve dnech 15. 
a lóří jna 1993 za účasti představitelů 
EASE (Evropské asociace pro speciální 
výchovu) v Praze. I v průhéhu této kon-
ference, na jejíž přípravé, programu i ří-
zení se profesor Kábele významné podí-
lel, dokázal že stále ještě nechce a nemu-
sí nic měnit na své pracovní a životni ak-
tivité. Když mu pak v závéru konference 
přišli představitelé všech čtyř českých 
speciálnépedagogických společností (lo-
gopedické, psychopedické, oftalmopedic-

ké a somatopedické) blahopřát k blížící-
mu se životnímu jubileu, podékoval jim 
a viem účastníkům konference způsobem 
jemu vlastním. Pozval k sobé na podium 
a představil jim dva další speciální pe-
dagogy jubilanty, ředitele zvláštní školy 
Jaroslava Šrajera (80) a dr. Vladimíra 
Lince (70), kteří v tomto roce dosáhli 
rovnčž významného životního jubilea, 
aby prý pohledem na tři speciální peda-
gogy, kteří se i při náročné a namáhavé 
pedagogické práci ve výchové a vzdělá-
váni télesné, smyslově a mentální posti-
žené mládeže dožili dohromady 230 let, 
dodal všem účastníkům konference život-
ní optimismus a perspektivu dlouhého 
života. Takový je a vždycky byl profesor 
Kábele. Právé před rokem 1.12.1992 měl 
významné pracovní jubileum 60 roků uči-
telského působeni, neboť před šedesáti 
lety, jako devatenáctiletý absolvent stát-



n í ho učitelského ústavu v Litomyšli. před-
stoupil první před žákv ve třídě sloven-
ské ľudové Školy ve Fridešově na Pod-
karpatské Rusi 

Zastával po celý život názor, že je tře-
ba pracovat svědomitě a ze viech sil, ale 
že je stejné třeba umět si po práci oddech-
nout. relaxovat a načerpat nových sil, což 
on vždycky dovedl, ať už s kytarou v kru-
hu svých přátel a spolupracovníků, nebo 
sám při běžeckém tréninku či na zá\odni 
dráze Vstup do osmdesátky zahájil svým 
28 startem na mistrovství republiky ve-
teránů v běhu na 10 km na známé trati 
Běchovice - Praha a po doběhnuti do cíle 
se domlouval s kamarády, že se za rok 
opít sejdou na startu. 

Bylo by opakováním vypočítávat jeho 
pedagogickou, včdeckou, publikační 
i sportovní činnost, která byla v našem 
časopise i jinde už mnohokrát zhodnoce-
na při jeho předchozích životních jubile-
ích. zejména v publikaci "Profesor Pacd-
Dr. František Kábele, CSc ", vydané v ro-
ce 1988 Pedagogickou fakultou UK v Pra-
ze k jeho 75. narozeninám, v pamčtnim 
lislč vydaném tamtéž v roce 1992 k 60. 
výročí jeho učitelského působeni a v roce 
1993 k jeho současnému životnímu jubi-
leu, k osmdesátce. Tato poslední publi-
kace nazvaná výstižné "Pestrý život pe-
dagoga, který rychle ubíhal", nejlépe 
vystihuje životni dráhu jubilanta, která 
probíhala těmito etapami a místy učitel-
ského působení 

1932 - 34 učitel na slovenskej ľudovej 
škole ve Fridešově 

1934 - 35 učitel na obecných školách, 
z b .o: 

I 9 1934 - 15.2.1935 na obecné škole 
na Františkách 

16.2 - 31.8.1935 na obecné škole ve 
Skutči 

I 9. - 30. ° ' ^35 na obecné škole v Pe-
rálci 

193$ - 37 základní vojenská služba 
v Trenčíně a v Dolnom Kubíně podporu-
čík horské pěchoty 

1937 - 39 odborný učitel na měšťanské 
škole v Proscči u Skutče 

1939 - 46 odborný učitel na měšťanské 
škole ve Skutči, z toho 

1944 - 45 pracovně nasazen v továrně 
ESA v IMinsku v Č. 

1945 - 46 tajemník a člen rady ONV 
ve Frýdlanté v Č. 

1946 - 51 odborný učitel na škole pro 
nedoslýchavé v Praze, z toho: 

2.11.1949 - 31.1.1950 instruktor LTV 
v Rehabilitačním středisku pro řecké de-
mokraty v Piešťanech 

1951 - 56 odborný učitel a ředitel ško-
ly při ortopedické klinice v Praze 

1956 - 62 odborný asistent na VŠP, pak 
na Pedagogické fakultě UK v Praze 

1962 - 72 docent v ÚDSU UK, pak na 
Pedagogické fakultě UK v Praze, z toho: 

1959 - 64 vedoucí kabinetu defcktolo-
gie ÚDSU UK v Praze 

1964 - 73 zástupce vedoucího katedry 
spec pedagogiky PedF UK 

1972 - 79 profesor na Pedagogické fa-
kultě UK v Praze, pak v EIS UK 



vedoucí kaicdry spec pedagogiky PedF 
UK 1973 - 77 

1977 - 79 védecký garam EIS pro me-
zinárodni symposium spec pedagogiky 

1979 • 89 profesor - konzultant PedF 
UK. člen védecké rady. člen a předseda 
komisi pro udil ován i vědeckých hodnos-
ti 

1989-93 extemi učitel (profesor) ľcdľ 
UK, člen védecké rady, člen a predseda 
komisi pro udčlováni védeckých hodnos-
ti na PedF UK v Praze, PedF UP v Olo-
mouci a PedF UK v Bratislave, člen VR 
a poradního sboru M$M ľ ČR, předseda 
Somatopedické společnosti a předseda 
redakční rady časopisu Speciální pedagogi-
ka. 

Jeho pedagogická a védecko-odborná 
činnost je provázena i rozsáhlou publi-
kační činnosti, která k jeho osmdesátce 
vykazuje pozoruhodný počet 388 publi-
kačních čísel, z toho: 

45 odborných monografii (vysokoškol-
ských učebnic, učebních textů a odbor-
ných publikaci) - z toho 6 v cizích jazy-
cích 

14 détských knížek (říkanek a leporel 
k rozvíjeni détské řeči) - z toho 5 v cizích 
jazycích 

187 odborných stati (článků ve sborní-
cích a odborných časopisech) - z toho 32 
v cizích jazycích 

18 beletristických prací (povídek, ver-
šů, rozhlasových pásem) 

18 hesel v Pedagogickém slovníku 
106 hesel v Defcktologickcm slovníku 
Při chronologickém sledováni této bo-

haté publikační činnosti zjišťujeme, že 
jako autor začínal původní détskou lite-
raturou a beletrii, na kterou pozdéji ně-
mči už pravdépodobné čas, když se po 
vstupu na vysokou Školu musel vénovat 

# odborné literatuře Přitom nékteré jeho 
détské knížky dosahovaly nékolika vydá-
ni a statisícových nákladů, například Ško-
la řeči celkem 6 vydáni a 367 000 výlis-
ků, Brousek pro tvůj jazýček 5 vydáni a 
celkem 221 000 výtisků. Červená Kar-
kulka (veriovaná) $ vydáni a 126 000 
výtisků atd. 

DalSi významnou celoživotní činnosti 
je jeho veřejnč prospčSná společenská ak-
tivita, která zahrnuje zejména dlouhole-
tou spolupráci s HrívčjSím Svazem inva-
lidů. nyní Svazem zdravotné postižených 
a s dalSimi organizacemi pečujícími o té-
lesné, zdravotné, smyslové a mentálné po-
stiženou mládež i dospélé občany Tato 
činnost, která trvá dodnes, zahrnuje stov-
ky přednáSek. metodických instruktáží ve 
zdravotní télesné výchové a rehabilitaci 
i přímého vedeni rehabilitačních a rekon-
dičních táborů, kurzů a soustředční, kro-
mé toho i pravidelná reedukačni cvičeni 
s télesné postiženými détmi ve Speciálné 
pedagogickém centru při Škole pro téles-
né postižené v Jedličkové ústavu v Praze. 
Z organizační činnosti je třeba uvést pře-
devším založeni Svazu télesné a zrakové 
postižených sportovců ČSTV v roce 1970, 
který' vedl až do roku 1978 a jehož je čest-
ným předsedou, dále pak založeni Soma-
topedické společnosti, která sdružuje uči-
tele, vychovatele a dalSí odborné pracov-



niky ze Skol a zařízeni pro tělesně a zdra-
votně postiženou mládež a kterou vede 
od roku 1901 jako předseda dodnes 

Jeitě neukončil svou pedagogickou a 
vědeckou činnost na pedagogických fa-
kultách v Praze, v Olomouci a v Bratisla-
vě, kam dojiždi, a už má dostatek čin-
nosti na Českomoravské vrchovině, kde 
na něho čeká práce na chalupě, v ústavu 
sociální péče pro mentálně postižené 
v Bystrém u Poličky a v llamzově dětské 
léčebně v Luži - KoSumberku. O své prá-
ci na chalupě říká " mám tam slunce, 
pohyb, dobrou vodu a čistý vzduch - lep-
Sí rehabilitaci si nedovedu představit 

Jeho celoživotní usilovná práce a vý-
znamná společenská činnost nemohla zů-
stat bez povšimnutí těch, kteří ji sledova-
li. O tom svědčí řada vyznamenání a 
uznáni za významnou pedagogickou, vě-
deckou a společenskou činnost 
Za zásluhy v péči o invalidní občany. Svaz 

invalidů, Praha 1972 
Stříbrný odznak a diplom za obětavou 

práci, Ped fakulta UK. 1972 
Zlatý odznak a diplom za obětavou práci, 

Ped. fakulta UK, 1973 
Medaile E. Suchardové, Český svaz ne-

vidomých a slabozrakých, 1973 
Za zásluhy o rozvoj čs. tělovýchovy II. 

stupeň, ČSTV. Praha 1973 
Plaketa prof. R. Jedličky za zásluhy v péči 

o tělesně postižené. Svaz invalidů, Pra-
ha 1974 

Čestné uznáni za významnou spolupráci 
v péči o tělesně postižené. Svaz invali-
dů, Praha 1974 

Čestné uznání za plnění občanských úko-
lů. ONV Praha 6. 1974 

Čestné uznáni za dlouholeté působeni při 
sportovních hrách zrakově postižené 
mládeže, M§ ČR. Praha 1977 

Čestný titul " zasloužilý učitel vláda 
ČR, Praha 1972 

Čestný předseda Svazu tělesné a zrakově 
postižených sportovců. STZPS ČSTV, 
Praha 1978 

Pamětní medaile k 30. výročí sjednoceni 
čs. tělovýchovy. ČSTV, Praha 1978 

Za zásluhy o rozvoj čs tělovýchovy I stu-
peň. ČSTV, Praha 1978 

Za zásluhy o budováni sportu tělesné a 
zrakové postižených, STZPS ČSTV. 
Praha 1978 

Za dlouholetou obětavou práci v odboro-
vém hnuti. Z V ROH na Pedagogické 
fakultě UK. Praha 1978 

Medaile Z. Nejedlého, Pedagogická fa-
kulta UK, Praha 1983 

Medaile dr M Tyrie za celoživotní čin-
nost v rozvoji čs. tělesné výchovy, 
ČSTV. Praha 1983 

Čestné uznáni za aktivní a účinnou po-
moc při rozvíjení veřejné osvětové prá-
ce, rada ONV Praha 6, 1983 

Diplom a plaketa za vědecký přínos v obo-
ru defektologie a podporu vědecké a 
pedagogické činnosti, Defektologická 
fakulta Beograd 1984 

Čestné uznání za obětavou práci v hnuti 
" Pražané svému městu", rada ONV 
Praha 6. 1986 

Čestný člen České rehabilitační společnosti 
J. E. Purkyně, RS ČLS JEP, Praha 1986 



Čestné uznáni za práci pro sluchové po-
stižené. Odbor Školství NVP hl m Pra-
hy. 1986 

Medaile prof. R Jedličky za zásluhy v pé-
éi o télesné postiženou mládež, Jedlič-
kův ústav. Praha 1988 

Medaile Svazu zdravotné postižených 
sportovců za zásluhy, k 40 výroči sjed-

noceni čs télovýchovy, ČSTV Praha, 
1988 

Zasloužilý pracovník Pedagogické fakul-
ty UK v Praze, dékanát Pedagogické 
fakulty UK, Praha 1988 

Zlatý odznak Svazu invalidů za zásluhy 
v péči o invalidní občany, Kcderálni vý-
bor Svazu invalidů. Praha 1988 

Cena rektora Karlovy university za nej-
lepSi skriptum roku 1988 v obom di-
dakticko-pedagogických véd, rektor 
UK, Praha 1989 

Osvédčení o přednáškách hostujícího 
profesora, Defektologická fakulta Be-
ograd, 1989 

Bronzová plaketa Karlovy university, 
rektor UK. Praha 1989 

Historická medaile Karlovy university, 
rektor UK. Praha 1992 
Přitom stoji za povšimnuti, že tato ve-

řejná činnost nestraníka nebyla dostateč-
né politicky angažovaná, aby stačila so-

cialistickému režimu a jeho představite-
lům na udéleni státního vyznamenáni, 
což jubilanta nijak nemrzí 

Na dotaz)' spolupracovníků a přátel, jak 
to délat, aby človék vydržel tak dlouho 
aktivné pracovat a žit, odpovídá jubilant 
" je to jednoduché, dívat se kolem sebe a 
délat co je potřeba, naučit se dobře pra-
covat i aktivné odpočívat, střídat téles-
nou a duSevní práci a ménit co nejméné 
na navyklém způsobu života Jakmile člo-
vék začne říkat " tohle už pro mé není 
začne se sám odpisovat ze života **. A jak 
to uvedl v závéru svých pamétí v " Pest-
rém životé pedagoga ..." všechno se sna-
žit délat rozumné a s mírou, s védomím, 
že za jeden lidský život se vSechno stih-
nout nedá 

Přejeme jubilantovi, aby podle téchto 
zásad dokázal jeSté dlouho žít. 
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