
ce uvádíme některá čísla: 
V současné době máme proškoleno 

14 instruktorů sociální rehabil i tace 
pro diabetiky. Každoročně probíhá na 
ústřední úrovni Jeden turnus rekon-
dice pro diabetiky a dvě doléčovací 
jednotky, na okresech je organizová-
no 30—40 rekondičních pobytů. Délka 
pobytu je 7 až 14 dní, počet účastní-
ků se pohybuje kolem 15 až 40. Re-
kondicí se zúčastňuje odborný perso-
nál, t j . lékař, zdravotní sestra a jed-
na, popřípadě více rehabil i tačních 
sester, event. cvičltelů. Kromě toho 
má rekondlci na starosti organizační 
vedoucí, velmi často z řad našich vy-
školených instruktorů sociální reha-
bilitace. 

Každý rekondiční pobyt se řídí zá-
vaznými metodickými pokyny, které 
byly vydány v bývalém Svazu inva-
lidů. 

V uvedených činnostech bychom rá-
di pokračovali i v našem novém Sva-
zu postižených civilizačními choroba-
mi v CR. Narážíme však na řadu pro-
blémů, souvisej ících především s fi-
nančním, personálním i materiálně-
technickým zabezpečením jmenova-
ných akcí. Velkou překážkou jsou pro-
blémy s uvolňováním odborného per-
sonálu, f inanční prostředky na refun-
dace je j ich mezd, ev. odměn, získává-
ní vhodných rekreačních objektů, zvý-
šené ceny ubytování a stravování a v 
neposlední řadě také problém uvolňo-
vání účastníků rekondičních pobytů 
ve formě pracovní neschopnosti , ev. 
mimořádné dovolené. 

Svaz postižených civilizačními cho-
robami se proto obraci na všechny, 
kteří se zabývají problematikou tak 
závažného civilizačního onemocnění, 
Jakým je diabetes mellltus, aby v 
rámci svých možnosti nám byli ná-
pomocni v dalším pokračování pro-
gramů sociální rehabi l i tace pro dia-
betiky. 

Případné zá jemce o podrobnější 
seznámení se systémem sociální re-
habilitace v naší organizaci odkazu-
jeme na tyto prameny: 
Holátková B., Jesenský J.: Základy 

komplexní péče o vnitřně postiže-
né, FV SI, Praha, 1987 
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Jesenský J., Pfelffer J. : Uvedení do 
rehabil itace, FV SI, Praha, 1987 

Jesenský J., Smíd L.: Základy sociál-
ni rehabil i tace, pedagogiky a psy-
chologie pro instruktory sociální 
rehabil i tace postižených diabetem 
mellltus, SI v ČSR, Praha, 1987 

Plroch V., Sifalda P.p Fojfarová A., 
Suchmanová V.: Diabetes mellltus, 

léčba a rehabilitační tělocvik, SI 
v ČSR, Praha, 1987 

Jesenský 

Svátek písní — Měcholupy 1990 

Tradičně pořádaný „Svátek písni" 
na ZvŠl v Měcholupech u Klatov se 
konal letos 17. dubna 1990 jako celo-
kra jská přehlídka pěveckých souborů 
zvláštních škol Západočeského kra je . 
Zúčastnily se ji žákovské soubory pod 
vedením svých učitelů ze ZvS v Do-
mažlicích, Horšovském Týně, Ostrově 
n. O., Žlutících, Měcholupech, Volšo-
vě, Plzni, Horním Slavkově a Dolním 
Rychnově. 

Přehlídka pěveckých souborů ZvŠ, 
které se v okrese Klatovy konala již 
počtvrté, prokázala, jakých výsledků 
lze dosáhnout při cílevědomé péči o 
hudební výchovu a zpěv. Škoda jen, 
že na sborový zpěv jako součást este-
tické výchovy se mnohdy neprávem 
zapomíná. Hudebnost jedince souvisí 
s jeho Intelektem a právě proto 1 hu-
dební výchova má na zvláštní škole 
svoje nezastupitelné místo. Mentálně 
postižený žák není sice schopen vždy 
se soustavně hudebně vzdělávat, 
avšak lze u něho s úspěchem rozvíjet 
zpěvnost, a tím kladně působit na jeho 
psychiku. 

Učitelé pracuj ící s mentálně retar-
dovanými dětmi kladně hodnotí ná-
ročnost práce s pěveckým souborem 
žáků ZvS a dovedou odhadnout, co 
úsilí je za každým úspěchem. Vysoce 
oceňuji nezměrnou trpělivost a nad-
šeni svých kolegů, kteří se vedení 
pěveckých souborů věnuji. K nim pat-
ři 1 učitel Václav Frančik, který je 
iniciátorem Svátku plsnl a na ZvŠl 
v Měcholupech je j ich neunavltelnýra 

. organizátorem. 
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