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Seminář „Paměť a její sestry múzy – využití umění v kognitivním tréninku 

Gabriela Holečková 

            Už počtvrté se v Havlíčkově Brodě sešli trenéři paměti zejména z knihoven. Jednak proto, aby se dozvěděli nové 

informace a zajímavé náměty pro své kurzy, ale také kvůli výměně praktických zkušeností. Seminář byl tradičně dvoudenní 

(31. 5.-1. 6. 2010) a konal se, také tradičně, v budově Krajské knihovny na Havlíčkově náměstí. 

            Po přivítání a krátkých úvodních slovech ředitelky Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě paní Jitky Hladíkové a paní 

Táni Křížové z Krajského úřadu v Jihlavě začal vlastní program semináře. Ten byl první den zaměřený, jak už podnázev 

napovídá, především na využití umění v trénování paměti. Jako první pohovořila na téma Umění a kognitivní svěžest paní 

Jana Vejsadová. Trenéři paměti si pak vzápětí vyzkoušeli svoji paměťovou svěžest na jménech antických Múz a také na 

věcech, jimiž se dá založit knížka. Další velmi zajímavá přednáška byla na téma Tajemství barev, automatická kresba paní 

Jany Havlíkové. Lektorka nás seznámila s arteterapií, a to nejen teoreticky, ale i praktickými ukázkami. Na závěr přednášky si 

pak účastníci semináře sami na sobě vyzkoušeli automatickou kresbu a dozvěděli se něco nového o svém podvědomí. Po 

nahlédnutí do světa barev přišla ke slovu další oblast umění, a to hudba. Význam hudby v kognitivní aktivizaci nám přiblížila 

paní Kateřina Kostelecká. Přednášející zapůsobila na účastníky tak přesvědčivě, že byli na konci prvního dne semináře 

schopni během krátké chvíle společně zazpívat jednoduchý kánon. Večer potom proběhlo obvyklé společné posezení 

v penzionu Starr, kde se ještě probíraly dojmy z přednášek, zkušenosti a nápady z vlastních kurzů trénování paměti a spousta 

dalších důležitých informací. 

            Druhý den ráno zahájil seminář pan Jaroslav Čech z Městské knihovny v Břeclavi, který měl pro knihovníky hodně 

praktickou přednášku na téma Možnosti využití regionálního fondu pro kognitivní trénink a podporu čtenářství ve veřejných 

knihovnách. I ti, kteří už nějakým způsobem regionální fond ve své knihovně využívají, mohli najít nové nápady a inspiraci. Po 

této přednášce vystoupil pan Zdeněk Topil z nakladatelství Tobiáš, který nám představil učebnice, didaktické hry a další 

zajímavé pomůcky z jejich dílny. Většinu předváděných věcí bylo možné přímo zakoupit, čehož mnozí účastníci semináře rádi 

využili. Poslední přednáška patřila opět paní Janě Vejsadové, která promluvila na téma Využití textu v kognitivní aktivizaci 

seniorů a ZP – reminiscence, reflexe, biblioterapie spolu s praktickou ukázkou lekce pro mentálně postižené. Na úplný závěr 

semináře pak ještě proběhla burza nápadů a zkušeností účastníků (ne vše se stihne probrat během večerního posezení). 

                Dva dny na Vysočině opět utekly jako voda. Odjížděli jsme se spoustou nových informací a nápadů, které můžeme 

využít ve svých kurzech trénování paměti. Z pozůstalosti velkého a nedoceněného českého génia Járy Cimrmana nedávno 

vyplynul fakt, že v Havlíčkově Brodě je střed Evropy. A my doufáme, že i příští rok se středem našeho zájmu stane další 

společné setkání v tomto příjemném a pohostinném městě. 
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