
věnovat svému dítěti po celé dva měsíce a některé rodiny si pro 
nedostatek f inančních prostředků nemohou letní rekreac i vůbec 
dovolit. Pak dítě tráví prázdninové dny doma a „brnká si do listu 
knih", anebo bezcílně „leze po zemi". Jednoduché není ani změnit 
postoje rodičů, kteří se bojí, či nemaj í zá jem se svým nevidomým 
dítětem cokoli podnikat a drží ho v jakémsi „ochranném domácím 
azylu". Výsledky šetření plně potvrzují, že prázdninový program 
nevidomých žáků musí zahrnovat především aktivní formy odpo-
činku, ve kterých se střídá tělesný pohyb s oddechovým zaměst-
náním, nenási lně rozví je j íc ím jeho rozumové schopnosti a prak-
tické dovednosti, jak se to osvědčilo i na táborech se sociálně 
rehabil i tačním programem. V takovém případě dítě načerpá do-
statek sil, aby zvládlo zvýšené nároky školní práce v nastávaj í-
cím školním roce. 

Zprávy 

Přípravy k ustavení Somatopedické 
společnosti 

Dne 13. č e r v n a 1990 se konal v zá-
kladní škole pro tělesně postižené v 
Praze aktiv přípravného výboru pro 
založení Somatopedlcké společnosti , 
která bude vytvořena z dosavadní so-
matopedlcké se kce Logopedické spo-
lečnosti Miloše Sováka. 

Somatopedlcká společnost bude 
sdružovat pedagogické, zdravotnické 
a další odborné pracovníky i zájem-
ce z oblasti léčebné a výchovně vzdě-
lávací péče o tělesně a zdravotně po-
stiženou mládež i dospělé a rovněž 
rodiče tělesně a zdravotně postiže-
ných děti. Předpokládá se rozčleně-
ní do č tyř sekcí — pracovníků: ze 
škol a zařízení pro tělesně postižené, 
ze škol při nemocnic ích , ze škol při 
dětských léčebnách a ze škol při 

ozdravovnách . Počítá se s spolupra-
cí zdravotnických a dalších pracov-
níků z těchto zdravotnických zaříze-
ní. 

Na zasedání byl zvolen předsedou 
př ípravného výboru prof. dr . Frant išek 
Kábele, CSc., místopředsedou PaedDr. 
Jiří Hruška, ředitel školy pro tělesně 
postižené v Praze, jednatelkou PaedDr. 
Ludmila Kantorová, ředitelka školy 
při nemocnic i v Praze. Dále byla zvo-
lena volební komise a návrhová ko-
mise pro ustavující konferenci Soma-
topedické společnosti , která se při-
pravuje na začátek roku 1991. 

Zájemci o členství v Somatopedlc-
ké společnost i si mohou vyžádat při-
hlášky u místopředsedy přípravného 
výboru, na adrese : PaedDr. Jiří Hruš-
ka, ředitel školy pro tělesně postiže-
né, V pevnosti 4, 128 41 Praha 2-Vy-
šehrad. Fr . Kábele 
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