
Zemřel Mgr. Jan Láska, 
* 28. 8. 1927 + 22. 9. 2019 

emeritní ředitel - zakladatel ZŠ pro žáky s vadami řeči v Choustníkově Hradišti. 

 

 Mgr. Jan Láska se narodil 28. 8. 1927 v Kostomlatech pod Milešovkou. Vyrostl 

v rodišti, které tehdy mělo smíšené česko - německé obyvatelstvo ve složitých podmínkách 

(rodina byla za protektorátu vystěhována z Kostomlat do Chroustovic). 

 

 Po válce se rodina vrátila, Jan Láska vystudoval učitelský ústav a s radostí se začal 

věnovat učitelskému poslání v rodné obci. Od roku 1948 však pro něho ve zdejší škole 

z politických důvodů nebylo místo. Jan Láska nerezignoval učil kde byl přijat. Jeho cesta 

nakonec vedla do podkrkonoší.  

 

 V době působení na školách ve Chvalkovicích, Vlčkovicích a Choustníkově Hradišti se 

seznámil s významným pedagogem - logopédem Eduardem Veselým z Dvora Králové nad 

Labem. Veselý tehdy působil na ZvŠ, věnoval se logopedickému poradenství, vykonával funkci 

krajského logopeda východočeského kraje, komunikoval s logopedickými pracovníky z celého 

Československa, organizoval logopedické kurzy. 

  

 V té době se uvolnila budova v Choustníkově Hradišti po „zimní“ zemědělské škole. Na 

základě svých zkušeností a konexí inicioval zřízení ZDŠ pro vadně mluvící v této obci. Získal 

podporu vedení odboru školství VčKNV, které rozhodlo o zřízení základní školy pro vadně 

mluvící k 1. 9. 1965. Ředitelem byl jmenován na doporučení Eduarda Veselého Jan Láska.  

 

 Pracovníci školy v Choustníkově Hradišti se pod vedením Jana Lásky věnovali 

dlouhodobé komplexní logopedické péči žákům s koktavostí. Od počátku byla škola koncepčně 

formována metodikou tzv. komplexní léčby koktavosti z dílny Logopedického ústavu v Praze 

vedeného prof. MUDr. et PhDr. Milošem Sovákem, DrSc. Tato péče zahrnovala logopedickou 

intervenci koktavosti s využitím medikamentózní léčby, s klidovým režimem a prodlouženým 

spánkem.  Zkušenosti z práce na škole pro vadně mluvící prezentoval na akcích okresních 

i krajských, i na odborných seminářích celostátních, se svými příspěvky vystoupil i na 

mezinárodních logopedických konferencích (Brno 1973, Lublin 1975).  

 

 Po úmrtí Eduarda Veselého, ke kterému se celý život s úctou hlásil, byl jeho nástupcem 

a pokračovatelem. 

 

 Vykonával funkci vedoucího sekce Kabinetu škol pro mládež vyžadující zvláštní péči 

při tehdejším Krajském pedagogickém ústavu v Hradci Králové. Organizoval každoroční 

setkání pracovníků speciálních škol východočeského kraje na odborných seminářích. Z jeho 

iniciativy došlo k navázání spolupráce odboru školství a odboru zdravotnictví na poli 

logopedického poradenství i odborné logopedické péče.  

 

 V letech 1972 – 87 zorganizoval 30 logopedických kurzů pro pedagogy mateřských 

a základních škol, které absolvovalo 989 účastníků.  

 

 Jeho spolupracovníky přednášející na kurzech, kromě Eduarda Veselého, byli většinou 

vysokoškolští učitelé doc. MUDr. et Ing. Anna Pavlová - Zahálková, prof. PhDr. Karel 

Ohnesorg,DrSc., doc. PhDr. Jozef Liška, CSc., PhDr. Stanislav Svačina, František Synek 

a další. 

 



 V roce 1972 byla při Základní škole internátní pro vadně mluvící zřízena poradna pro 

děti s neurózami řeči a jejich rodiče. Vedením poradny byl pověřen Mgr. Jan Láska. Klientela 

poradny zahrnovala celou oblast východočeského kraje. Na činnost této poradny navázalo 

později nově vzniklé Speciálně - pedagogické centrum. 

 

 Za svých 24 plodných let ve funkci ředitele vychoval ze svých spolupracovníků 

nadšence a pokračovatele oboru.  

 

 Čest jeho památce. 


