
Národní konference 
speciálněpedagogických 
společností 

Speciální pedagogické společnosti Čes-
ké republiky za účasti představitelů Ev-
ropské asociace speciální pedagogiky 
(EASE) uspořádaly ve dnech 15. - 16. 
10. 1993 v modré posluchární Karolina 
konferenci. 

Na uvedené konferenci vystoupili s re-
feráty s tematikou projektů EASE. tren-
dů speciální výchovy v Evropč a integ-
race postižených představitelé EASĽ Bo 
Rodvig (Dánsko) a Arnc Ostli (Norsko). 

Dále na konferenci vystoupil prof. dr. 
F. Kábele, CSc., předseda Somatopedic-
ké společnosti s referátem "Tradice péče 
o postiženou mládež v českých zemich", 
dr. J. Kotyzová, místopředsedkyní Lo-
gopedické společnosti M Sováka s refe-
rátem "Logopedická společnost v úsilí 
o integraci postižených", dr. J. Hruška 
a Mgr Z. Kubíčková ze Somatopcdické 
společnosti s referátem "Podmínky začle-
ňování tčlesní postižené mládeže do vý-
chovy a vzděláváni", Mgr. P. Wiener, 
předseda Oftalmopedické společnosti 
s referátem "Pedagogika zrakové posti-
žených před rokem 1989 a nyní" a před-
sedkyní Psychopcdické společnosti doc. 
dr. M. Černá, CSc. s referátem "Človék 
s mentálním postižením v současné spo-
lečnosti". 

Z p r ó vy 

Konferenci připravila a řídila předsed-
kyní Psychopcdické společnosti a vedou-
cí katedry speciální pedagogiky PedF UK 
v Praze doc dr. M. Černá, CSc. 

Významná jc skutečnost, že na konfe-
renci byla dohodnuta dlouhodobá spolu-
práce speciálnépedagogických společnos-
ti s Evropskou asociací speciální peda-
gogiky. 

Na závír konference blahopřáli zástup-
ci jednotlivých společnosti k významné-
mu životnímu jubileu - 80 let, prof. dr 
Františku Kábclemu, CSc 

Redakce časopisu Speciální pedagogi-
ka zajisti publikaci ncjvýznamnějších re-
ferátů z uvedené konference 

Jiří Kracik 

Tyflopedický kalendář 

369, císař Basilius z Caesarci zakládá 
snad prvni katolický útulek pro staré 
a nemocné, do kterého byli přijímáni 
i slepci. 

1569, italský videc L. Luisini vydává spis 
Dialog de la cecita. Zřejmé se jedná 
o jedno z prvních vědeckých pojedná-
ni o slepotě. 

1719, z. F Malaval (více známý jako 
Francois z Marseillcs), francouzský ne-
vidomý právník. Napsal dva rozsáhlejší 
právnické spisy. 

1769, 14. 8. n. F Dulon (Dülong), nevi-
domý flétnista a hudebni skladatel; 



1794. 4. 8. n. J. Proksch, významný čes-
ký nevidomý hud skladatel, majitel 
známé hud. Školy v Praze, na které stu-
doval i B Smetana, 

- 8 11. n. L. Jüredy. nevidomý učitel na 
ústavu pro nevidomé v Pešti; - 13. I. 
n. J. Knie nevidomý zakladatel vých. 
vzdél. ústavu pro nev. ve Vratislavi. 
Své žáky pripravoval pro samostatný 
život. Je jedním z autorů slepecké-
ho písma 

1819, J. Knie zakládá ve Vratislavi vých 
vzdél. ústav pro nevidomé; 

- na pařížském Národním ustavu pro mla-
dé slepce je zavádéno Barbierovo dva-
náctibodové písmo. Byla jim vytišténa 
slepecká kniha; 

- v Londýné je zal. Nánxlni slepecká spo-
lečnost pro podporu Izraelitů; 

- 4. 3. n. E. Hebold, némccký tyfloped 
Vynalezl Šablonu, která nevidomým 
umožňovala psát béžným písmem. 

1844, 25. 11. n. J. Kačaba. učitel hry na 
hud. nástroic na ústavu pro nevidomé 
v Praze; 

- z. J. Procházka, pravdépodobný autor 
pojednáni Jak se ku slepcům miti ve 
Škole (čas Přítel mládeže 1840). který 
je dosud objeveným nejstarSím česky 
psaným pojednáním o tomto tématu; 

- v Lausannc byl zal. vých. vzdél. ústav 
pro nevidomé; 

- J. W. Klein vvdává významný spis An-
leitung, blinden Kindern ohne sie in 

einem Blinden-lnstitute unterzubrin-
gen; 

- 29. 1. n B Entlicher, významný ra-

kouský tyfloped. autor četných prací 
o výchové nevidomých a tvůrce néko-
lika speciálních učebních pomůcek pro 
nevidomé; 

- 12. 10. Z.G. Hertelendy, maďarský ne-
vidomý vynálezce stroje na vrtání ar-
tézských studni, překladatel Homéra, 
učitel nevidomých; 

1869, rakousko-uherský řiSský zákon do-
poručuje, aby zemé zakládaly vzdélá-
vaci ústavy pro déti slepé, hluchoné-
mé a mravné vadné; 

- vychází Jehličkův Přírodopis všech tří 
říši v Kleinové písmu. Je to nejstarSi 
dochovaná česká učebnice pro nevido-
mé; 

- v Rakousko-Uhersku probéhlo první 
oficiální sčítání nevidomých; 

• 28 10. n. O. Kozel, český houslista. 
Působil jako hud. pedagog na ústavu 
pro nev idomé v Praze na Hradčanech; 

- 21. 9. n. R. Otáhal, český kontrabas-
ista, který vyučoval na ústavu pro ne-
vidomé v Praze na Hradčanech hře na 
hudební nástroje; 

-21. 10. n. J. Braun, rakouský nevidomý 
hud. skladatel; 

• z. K. Bürklen, némccký tyfloped, autor 
první psychologicky zdůvodnéné vyu-
čovací metody Braillova písma; 

- 17. 8. z. A Rodenbach, žák V. Hauye, 
belgický' nevidomý poslanec, politik 
a spisovatel. 

1894, v Brně je zal. Útulna Františka Jo-
sefa pro nevidomé divky; 

- při bménském ústavu pro vých. a vzdél. 
nevidomých bylo otevřeno odd. pro 

• 



slaboduché nevidomé; 
v pražském Klarové ústavu pro zaopat-
řováni a zaméslnáváni nevidomých 
byla zřizena první česká slepecká tis-
kárna; 
ve Vídni je vytištěn K. Em. Macanův 
slabikář pro nevidomé. 

15.4. n. J. Toman, významný český ne-
vidomý hudební skladatel; 

v Gifu (Japonsko) a Brisbane (Austrá-
lie) byly založeny vých. vzdčl ústavy 
pro nevidomé; 

ve Výmaru byl založen Spolek pro pod-
poru pracujících slepců, 

v Norsku začíná vycházet bodové tiSté-
ný časopis pro nevidomé Norsk 
Tidskrift for Blinde, 
v Anglii začíná vycházet bodové tiSté-
ný časopis pro nevidomé Weekly Summary 

v Lipsku byla založena slepecká knihov-
na; 
v USA byl zkonstruován sázecí stroj 
Kleidograf pro tisk Braillovým pís-
mem; 

H. Herzbcrg sestrojil psací stroj pro sou-
časné psaní písmem Braillovým i béž-
ným; 

VI. Thurin uveřejňuje stať o vůbec prv-
ním čtecím zařízení pro nevidomé; 

26. 6. n. P. Bentivoglio, italský nevido-
mý tyfloped a revolucionář; 

n. A. lonescu-Butas, rumunský nevido-
mý hud. skladatel, který v Rumunsku 
zavedl Braillovu bodovou hud. notaci, 
n. A. Marshal, francouzský nevidomý 
varhaník; 

- n M V. Matič. Spolu s V. Ramadano-
vičem je zakladatelem jugoslávské ty-
flopedie; 

- n A Nicolodi, významný italský nevi-
domý organizátor péče o nevidomé 
Založil slepeckou tiskárnu a knihovnu, 

- n. A. Stoeckel. némecký nevidomý pé-
vcc; 

- 10. 10 z. W Moon, anglický nevido-
mý právník. Vytvořil liniové reliéfní 
písmo pro nevidomé. Soukromé se vé-
noval vzdéláváni nevidomých. 

1919, v Praze byl zal. spolek Česká 
ústřední péče o slepé; 

- byla založena Družina osleplých vojínů 
a v Praze Domov válečných slepců; 

- v Bmé byl zal Spolek válečných slep-
ců Moravy a Slezska, 

- v tomto roce vznikl i Svaz invalidů Čes-
koslovenských legii; 

- z popudu A Špičky, řed. ústavu pro ne-
vidomé v Bmé, je zde zal. Spolek sa-
mostatných nevidomých; 

- začíná vycházet čas Válečný slepec. 
Řídi O Holman; 

- 19.5. n. M. Vosoba, řed učňov ské Školy 
pro nevidomé a slabozraké v Praze; 

- v Berliné byla otevřena zákl. Škola pro 
slabozraké; 

- po vzoru Némecka je i ve Francii zal. 
spolek nevidomých intelektuálů; 

- slepecké muzeum ve Vídni je zpřístup-
něno veřejnosti; 

- 18. 8. n. P. Georgi, významný némecký 
tyflotechnik a tyflolgrafik; 

- n. Dorina de Gouevca Novillová, nevi-
domá organizátorka vzdéláváni 



nevidomých v Brazílii. 
- n. W. Twersky, americký nevidomý spi-

sovatel ruského původu; 
- n. J. Paplonski, řed. ústavu pro vých. 

a vzdél. nevidomých ve Waršavé Usi-
loval o přípravu svých žáků pro samo-
statný život. 

1944, při slepecké knihovné v Praze vzni-
ká akce opisováni hudebnin do Brad-
lový bodové hudební notace, 

- 5. 5 n A Andraszewski, prakticky ne-
vidomý hud. pedagog polského půvo-
du; 

- 26. 4. z. Fr. Prášil, český téžcc slabo-
zraký spisovatel a básnik, píšící pod 
pseudonymy J. Blankyt a F. Jaroš; 

- 7. 6. z. Fr. Pavlík, řed. ústavu pro nevi-
domé v Bmé Je autorem české čítan-
ky tišténé tzv. perličkovou reliéfní la-
tinkou. V r. 1914 dal do provozu nej-
vétši budovu ústavu pro nevidomé ve 
střední Evropé; 

- ve Skoplji byl zal. vých. vzdél. ústav 
pro nevidomé, 

- 15. 10. n. J. Štrupel. slovenský nevido-
mý hud. pedagog; 

- n. G. S. Sedělnikov. ruský nevidomý 
hud. skladatel a muzikolog; 

- n. H. Grünnert, némecký nevidomý var-
haník a hud. skladatel. 

1954, v Litovli byla otevřena ZŠ pro sla-
bozraké; 

- ministerstvo školství vydává organi-
zační řád škol pro nevidomé; 

- redakci čas. Zora přebírá Zd. Šarbach, 
- v Brné se koná první poválečná 

defektologická konference v Českoslo-

vensku; 
- v Praze je první kurs pro přípravu ne-

vidomých telefonních manipulantů; 
- 1 4 12. z. český kontrabasista K Otá-

hal. který' vyučoval na hradčanském 
ústavu pro nevidomé v Praze hře na 
hud. nástroje; 

- koná sc první zasedáni Svétové rady pro 
blaho slepců; 

- v Marburku je zal. zvuková knihovna 
pro nevidomé. 

1964, v Praze začíná vycházet čas. Zora 
pro slabozraké; 

- Státní pcd. nakladatelství v Praze vy-
dává první obrázkový slabikář pro ne-
vidomé Autorka Ž. Borisová; 

- v Ulánbátoru je otevřena první škola pro 
nevidomé a neslyšící; 

- v New Yorku se koná významné zase-
dání Svétové rady pro blaho slepců; 

- v Lucembursku je zal. Svépomocné 
sdružení nevidomých; 

- v Bijsku je otevřeno rehabilitační stře-
disko pro nevidomé, 

- v USA je zaveden Den bílé hole; 
- z. M. Schöffler, némecký pracovník 

Svépomocného hnuti nevidomých. 
Hloubéji se zabýval úlohou nevidomé-
ho ve společnosti; 

- z . A. Vidakovič, jugoslávský nevidomý 
skladatel populární hudby; 

- z. J. Vrabel, významný slovenský tyflo-
ped, zakladatel slovenského slepecké-
ho tisku 

1974, druhým zrušením samostatných 
svazů télesné a smyslové postižených 
je jejich direktivním seskupením vytvo-



fen Svaz invalidů jako součást tzv. Ná-
rodní fronty; 

- redakce čas Zora sc ujímá J. Lacina; 
- v Tunisu je otevřeno rehabilitační stře-

disko pro nevidomé; 
- v republice Mali je otevřena první Ško-

la pro nevidomé; 
- v Levoči je otevřeno slepecké muzeum 

Po nékolika letech sc méni na studijní 
středisko s názvem Muzeum špeciálné-
ho Školstva; 

- při evropském regionálním výboru Světové 
rady pro blaho slepců vzniká spor-

tovní komise; 
- v USA je pro nevidomé nařízena po-

vinná Školní docházka 
1984, Svétová federace nevidomých 

a Svétová rada pro blaho slepců se sjed-
notily. Název nové org.:.Svétová unie 
nevidomých; 

- Evropská federace nevidomých a Ev-
ropský regionální výbor Svétové rady 
pro blaho slepců se sjednotily. Nový 
název org.: Evropská unie nevido-
mých; 

spojením dosavadních dvou organizací 
vzniká v USA Sdružení pro výchovu 
a vzdéláváni nevidomých; 

v Rumunsku je přijata jednotná sousta-
va Braillova písma; 

v Pacelli (Nigerie) je uvčdcna do provo-
zu knihovna a tiskárna pro nevidomé. 

Josef Smýkal 

Základní principy činnosti 
Dětského centra Arpida 

Slavnostním otevřením Dčtského cen-
tra Arpidy (dále jen DC) sc uzavírá první 
etapa v úsilí o faktickou pomoc détem 
s télesným postižením i jejich rodinám 
a zároveň sc objevuje také úkol, který 
není o nic méné obtížnéjSI než vlastni vý-
stavba areálu, totiž naplnit DC účelnou 
a smysluplnou činností 

Uvedomujeme si, že ani sebelepšími 
formami práce a poskytovanými služba-
mi v rámci komplexní rehabilitace nemů-
žeme vyřeSit všechny problémy, které 
v této oblasti existují, ale budeme usilo-
vat o to, abychom v téch oblastech, na 
které bude činnost DC zaméřena, praco-
vali co nejlépe, tedy na vysoké profesio-
nální a humánní úrovni. 

Ve své práci budeme plné respektovat 
zásady nenásilné a přirozené integrace 
a otevřenosti ve všech smérech. 

Činnost DC bude zaméřena nejen na 
déti se zdravotním (télesným) postižením, 
ale nebude opomíjet ani zdravé déti 
a ostatní populaci (zájmová a kulturní 
činnost). 

Détské centrum má za cil zajišťovat 
činnost detekční, diagnostickou, terape-
utickou, rehabilitační, výchovnč-vzdélá-
vaci, zájmovou, poradenskou, posudko-
vou a preventivní v oblasti zdravotní, 
výchovné-vzdélávací a sociální. Bude 


