
dobných těm v 1. ročníku ZŠ pro vadně mluvící v Olomouci-Kopečku zatím 
doslova trpí a strádá v důsledku své odborně nepodchycené vady řeči. 

Z á v ě r 

Zahájení vyučování v 1. ročníku ZŠ pro vadně mluvící v Olomouci-Kopečku 
je sympatickou šanci pro nejmladší školáky postižené komunikačními problé-
my ve spádové oblasti uvedené speciální školy. V budoucnu se jistě stane 
východiskem širšího odborného výzkumu. V současnosti je mimo jiné i solid-
ním ukazatelem perspektivního trendu ZŠ pro vadně mluvicí v Olomouci-Ko-
pečku, směřujícího po překonání prostorových obtíží k urychlenému otevřeni 
připojené mateřské školy pro vadně mluvící, jejíž absence je v tomto regionu 
pociťována velmi silně. Vytvoření takovéto komplexní specializované školní 
základny — vyjma zatím nařešené otázky ZvŠ pro vadně mluvicí — by bylo 
jistě přínosem i pro výhledově fundovanou a koordinovanou týmovou práci 
odborníků zainteresovaných v oblasti poruch a vad řeči a zejména jejich 
prevence. 

ŠKOLY PRO MLÁDEŽ TĚLESNÉ POSTIŽENOU, NEMOCNOU 
A ZDRAVOTNĚ OSLABENOU 

Kopaná jako součást rehabilitace po amputaci 
dolní končetiny 

Jaroslav Gutvlrth 

Méně obvyklé formy rehabilitačního úsilí jsou nyní stále častější . Některé 
Jsou velmi individuální, a pak Je nejlepší, když má postižený „osobního" 
trenéra, jiné je lépe pěstovat v malých nebo větších kroužcích podobně han-
dicapovaných. Mezi ně patří nově zaváděná kopaná Jednonohých (amputee 
soccer) , jak nám ji začátkem června 1990 přijel doporučit B i l l B a r r y ze 
Seatlu v USA. 

Začlo to letním tréninkem tělesně postižených lyžařů v tomto americkém 
městě před devíti lety. Brzy se ukázalo, že prvky kopané zvyšují sebedůvěru 
a rozvíjejí celkově osobnost. Sport se hodí i pro ženy a jeho velkou před-
nosti jsou "koedukované" tréninky. 

Dá se pěstovat od osmi let věku až do stáří. Při malém množství účastníků 
Je vhodnou formou začátku hra na obránce a útočníky (na beky). Hraje se na 
území velkého vápna na běžném nebo improvizovaném hřišti. Protéza se při 
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této kopané z amputované nohy snímá. Berlemi se hrát nesmi. S p a d n e - l i m í č 
mimo hříště, kope se aut, proti běžnému fotbalu se tedy nevhazuje. Nastřele-
ná berla nebo náhodné dotknuti míče se tolerují . Hraje-li někdo holí úmyslně, 
obvykle to soudce potrestá vhazováním. Roh se může kopat z místa, kde mlč 
překročil brankovou čáru. Délka utkáni je obvykle do 45 minut, je možno ji 
stanovit Individuálně po dohodě. Jinak platí všechna pravidla jako pro evrop-
skou kopanou. 

Každý, kdo hraje nebo hrál kopanou, nebo se alespoň na ni rád dívá, 
dovede Si jistě představit, jakou radost přináší. Ti, kteří se zabývají rehabili-
taci tělesně postižených, vědí dobře, že rehabilitace záleží především v tré-
nování ev. přizpůsobování mysli rehabilitovaného na tělesné nebo zdravotní 
ztráty a na uspokojivý život — např. po amputování jedné dolní končetiny. 
Po zápase bývají fotbalisté s berlemi velmi unavení, zpocení, avšak oči jim 
záři. Málo platné, jde o sport se zvláštním kouzlem, zejména pro aktivního 
účastníka, a tedy i s mimořádným rehabilitačním účinkem. Svůj význam pro 
mozkovou činnost má i hluboké dýcháni na čerstvém vzduchu. 

Není proto divu, že má Bill Barry úspěch při propagováni tohoto sportu 
mezi rehabilitačními praktiky všude, kde maji na starosti zlepšeni osudu 
amputovaných. Jeho osobní zásluhy není vhodné zlehčovat, poněvadž kluby 
amputovaných fotbalistů zatím byly založeny tam, kam osobně zajel . Nejsou 
ani ve všech rehabilitačních centrech Spojených států. Když přijel poprvé do 
SSSR před několika lety, bylo mu ještě sděleno, že se pro jeilch zemi tento 
sport nehodí, že nemají amputované. To bylo v době války v Afghánistánu. 
Při druhé návštěvě se mu však podařilo založit klub v Taškentu a dnes je 
Již „historii" zájezd těcho sportovců (placený pivovarem, který produkuje 
značku Budwelser) přivítaný s velkým zájmem veřejnosti . Slavný fotbalista 
Pelé pracuje na tom, aby se sport ujal i v rehabil i tačních centrech v jeho 
vlasti — Brazílii. Kluby amputovaných fotbalistů jsou již v Kanadě, Anglii 
a jinde. Velké přijeti dostala tato kopaná v Norsku, pak i v Dánsku, příznivé 
podmínky se zdají být i ve Spolkové republice Německo. Velký ohlas měl 
kdysi zájezd Blila Barryho od El Salvadoru. Při prvním „mistrovství světa", 
kterého se v Seattlu účastnila čtyři mužstva, to Salvadorcl vyhráli. Maji 
totiž z čeho vybírat. Jsou tam již dvě desítky klubů. Snad se připojíme i my 
— a nyní záleží na propagaci našimi speciálními pedagogy. Ovšem též na 
výrobcích ortopedických potřeb, v tomto případě hlavně berli. Berle, které se 
pro amputovaného hodí k chůzí a práci nej lépe. Jsou právě dobré pro hráče 
kopané amputovaných. Na nohu, která Je v tomto případě k dispozici pro nej-
větší zátěž a pro sportovní výkon, se obouvá prvotřídní moderní kopačka. 
Nejméně do podkolenl se používá moderních chráničů, jak to bývá v kopané 
u útočníků nebo obránců. 

K tomu, aby se zdravý sportovec vžil do zvláštnosti praktického provádění 
sportu a lépe pochopil problematiku postiženého, je nejlépe, když se pokusí 
zahrát sl s berlemi s vyloučením jedné nohy kopanou. 

Máme tedy podnět k zamyšlení a inspiraci ke zpestřeni rehabilitačních 
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možností naších svěřenců. Postiženým s chorobnou lomivostí kostí (osteopsa-
tyrózou a j . ) ovšem v tomto případě zbývá účastnit se jen Jako funkcionáři 
nebo diváci. 

L i t e r a t u r a 
Barry Bill: Amputee soccer catching on throughout world. The Belllngham 

Herald z 23. VI. 1988 

Záznamy o knihách 

Speciální pedagogika. Defektologie 6. 
Zahraniční literatura z let 1945—88 
ve fondu odboru pedagogické 
literatury SVK v Brně 

Zprac. J. Ullrichová. Brno, Stát. věd. 
knihovna 1989, 98 stran 

Bibliografie J. Ullrlchové z roku 
1989 obohacuje řadu pěti předchozích 
soupisů z let 1971 až 1988. Zatímco 
ty zahrnovaly Jen produkci českou 
a slovenskou f první jen knihy, druhý 
a třetí jen články, čtvrtý a pátý obo-
j e ) , obsahuje tento soupis produkci 
zahraniční. V tom lze spatřovat cen-
nou inovaci ediční řady vycházející 
už téměř dvacet let. (Skoda jen další 
Inovace — formátové, formát A4 pub-
l ikace místo dosavadních formátů A5, 
který narušuje ukládání — skladová-
ni) . 

Soupis čitá 1 865 záznamů zahranič-
ní, Jen knižní (nikoliv ještě časopi-
secké) literatury za dobu čtyřiceti 
čtyř let. Jde o knihy vydané nejen 
v jazycích světových (angličtina, fran-
couzština, němčina, ruština) , ale i v 
dalších (italština, rumunština, bulhar-
štlna, maďarština, polština, dánšt ina) . 
Primární prameny vypátrané v syste-
matických katalozích pracoviště byly 

' zatříděny asi do 140 rubrik, které 
jsou rozpracováním jak 1. Obecné pro-
blematiky '(asi 30 rubrik) , tak 2. Jed-
notlivých oborů speciální pedagogiky: 
2.1 Somatopedle, 2.2 Tyflopedie, 2.3 
Akupedle (Surdopedagoglka), 2.4 Lo-
gopedie, 2.5 Psychopedie, 2.6 Etope-
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die, 2.7 Speciální problematika mláde-
že s kombinovanými vadami, 2.8 Pro-
blematika ostatních skupin postižené 
mládeže obecně (asi 110 rubrik) . De-
tail: U 2.8.8 uvedeno chybně sulcldum 
místo sulcldium. 

Při tak vysokém počtu rubrik je 
zatřiďováni proces neobyčejně prac-
ný, ztížený zde navíc nutnosti poro-
zumět názvu v cizí řeči . Při překlá-
dáni názvu do češtiny se naskýtala 
možnost uvést v soupisu český pře-
klad za cizojazyčným názvem. Od to-
ho však J. Ullrichová upustila, vychá-
zej íc zřejmé z toho, že stačí název 
rubriky, do níž je titul zařazen. (Dal-
ším důvodem mohl být rozsah a nedo-
statek papíru). Zatříděni je správné 
až na zcela výjimečné případy (např. 
záznam č. 1402 The slow learner 
v rubrice 2.6.4 Zařízeni by spiše pat-
řil do rubriky 2.5.5.4.1 Psychopedie 
— Vyučováni — Obecně) . 

Uvnitř rubrik je řazeni chronolo-
gické, a to sestupné. To značí, že nej-
prve je uveden titul časově ne jčerst -
vějšf — z roku 1988, pod nim z roku 
1987 atd. Je to řazeni nezvyklé (zpra-
vidla bývá chronologicky vzestupné 
nebo abecední podle autorů), ale má 
svůj význam, neboť se dá předpoklá-
dat, že publikace uvedené na prvních 
místech jsou (mohou být) Informačně 
nejhodnotnější . Na porušení uvedené 
chronologie Jsme narazili Jen u zá-
znamu č. 384. (Patři za 389.) 

Na s. 87—98 nalézáme autorský rej-
střík. Lze z něho vyčíst 1 frekvenci 
produkce: 7 publikaci W. Baudlsch, 
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