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Spousta lidí bere zapomíná-
ní jako součást života, ale vše je 
v rukou každého jedince. 
� Antonín Zvěřina

Eva Fruhwirtová je trenérkou pamě-
ti III., nejvyššího) stupně, v Třebíči 
založila první českou mozkohernu. 
Připravuje programy Trénuj mozek! 
pro školy a neurotréninky pro firmy. 
Rozhovor vznikl v rámci březnového 
Národního týdne trénování paměti. 

Proč vlastně začala iniciativa na 
trénování paměti?

Jako první se kognitivnímu tréninku 
začali věnovat Němci koncem 80. let 
minulého století a v roce 1987 založili 
první svaz trenérů paměti. Mnoho stá-
tů s tréninkem paměti teprve začíná a 
některé jej nemají dodnes. V roce 1998 
založila Dana Steinová Českou společ-
nost pro trénování paměti a mozkový 
jogging.

Co vedlo před dvaceti lety k 
založení České společnosti pro tré-
nování paměti?

U zrodu České společnosti pro tré-
mování paměti (ČSTPMJ) před dva-
ceti lety stála Dana Steinová. Současná 
předsedkyně a propagátorka trénová-
ní paměti u nás i ve světě. Tenkrát se 
seznámila s belgickou psycholožkou 
Arlette van Assel, která napsala knihu 
o trénování paměti pro seniory. Paní 
Steinová ji pozvala do Prahy, uspořá-
dali seminář a tím vlastně odstartovali 
v České republice poprvé zájem o tré-
nování paměti u seniorské populace.

Co jeho práce obnáší?
ČSTPMJ sdružuje trenéry paměti 

v České republice a spolupracuje také 
se Slovenskem. Díky nastavenému tří 
stupňovému akreditovanému vzdělá-
vacímu systému patří české trénová-
ní paměti ke světové špičce. Trenéři 
paměti pracují v sociálních službách, 
ve zdravotnictví, ve školství a také v 
knihovnách. Metody trénování paměti 
zařazují do své práce, dělají osvětu tré-
nování paměti, pořádají kurzy, semi-
náře.  Pravidelně se setkávají na vzdě-
lávacích akcích pro trenéry paměti a 
prohlubují své znalosti.

Proč se slaví Týden trénování 
paměti v březnu?

Na 12. března připadá Den mozku. 
Národní týden trénování paměti star-
tuje 12. března jako součást celosvěto-
vé akce. Trenéři paměti sdruženi v Čes-
ké společnosti pro trénování paměti a 
mozkový jogging  (ČSTPMJ) připra-
vují desítky přednášek o mozku a tré-
nování paměti. Přednášky jsou převáž-
ně určeny pro veřejnost a jsou zdarma. 
Od roku 2005 je ČSTPMJ oficiálním 
partnerem celosvětové akce BRAIN 
AWARENESS WEEK a ve světě jsou 
Češi jediní, kteří tuto akci realizují v 
celonárodním měřítku a s tak rekord-
ním počtem osvětových přednášek.

Jak je možné trénovat paměť v 
Kraji Vysočina, v Třebíči?

Velkou osobností v této oblasti je 
Jana Vejsadová z Havlíčkova Bro-
du, která se věnuje trénování pamě-
ti. Doporučuji se podívat na její web 
www.mneme.cz. Jezdí také do Třebíče. 

Paměť a celkově mozek trénujeme také 
u nás v mozkoherně v Židovské čtvrti. 
Chodí k nám rodiny s dětmi, ale i seni-
oři a my ji ukážeme, jak se dá mozek 
zábavně trénovat. Používáme k tomu 
mozkohračky, neurotechnologie, ale 
mnemotechniky.

Je důležité paměť trénovat?
Mozek je jako sval. Stejně jako posi-

lujeme tělo pro lepší fyzickou kondici, 
je potřeba trénovat mozek pro dobré 
mentální výkony.

Má to nějaký vliv na život člověka?
Trénování paměti v kombinaci s 

fyzickou aktivitou přispívá k ochraně 
před demencí. Tréninkem a učením 
vznikají v mozku nové neurony. Zlep-
šuje se koncentrace, paměť, prostorová 
představivost, logika, verbální vyjadřo-
vání, kreativita, rychlost reakcí. Díky 
tréninku lépe zvládáme krizové situa-
ce, jsme odolnější vůči stresu a umíme 
efektivně relaxovat.

Je rozdíl mezi pamětí ženy a muže?
Ženský a mužský mozek má urči-

té rozdíly. Podle švédských psycholo-
gů mají ženy lepší epizodickou paměť. 
Pamatují si lépe než muži jak kdo 
vypadal a co kdy kdo řekl. Muži si zase 
lépe pamatují cestu z džungle domů.

Je rozdíl mezi pamětí mladé gene-
race, střední generace či v seniorské-
mu věku? Kolem pětadvacátého roku 
je mozek plně vyvinut. Od té doby 
se kognitivní schopnosti zhoršují. 
Mezi padesáti a šedesáti lety pociťuje-
me výpadky paměti. Odhaduje se, že 
50 procent všech lidí po šedesátce je 
postiženo zhoršením paměti násled-
kem věku. Po sedmdesátce tento počet 
stoupá nad 70 procent. Znám seniory, 
kteří mají daleko lepší paměť než čtyři-
cátníci. Je to vše v našich rukou. Jakou 

Trénování paměti není zbytečnéském festivalu 
Šamajim 
v Třebíči.   
� Antonín Zvěřina

EVA FRUHWIRTOVÁ trénuje paměť u studentů třebíčské Střední průmyslové školy.  Foto: archiv E.F. 

Eva
Fruhwirtová

Pavlína Melicharová: Učinila...
(Dokončení ze str. 22)

Nebo s lidmi, kteří v cizině žijí?
Naposledy mě našla jedna Česka, 

co se přestěhovala do Ekvádoru na 
důchod. Před tím strávila nějakou 
dobu v Americe. Zpívala mi český pís-
ničky, vzpomínala na dětský roky a 
vyprávěla o s své rodině. Pozvala mě 
na výlet a na oběd.

Tam jsem taky narazila na další Češ-
ku, co se tam právě zabydluje a měly 
jsme spolu pár pár pěkných dní. Tady 
v Peru už jsem zkontakovaná s jednou 
Slovenkou a jsem pozvaná k ní Cus-
ca a taky do jejího dalšího domu do 
Amazonie.

Dokážete si představit, že byste 
v některé zemi zůstala natrvalo?

Ano, dokázala. Vidím kolem sebe 
hodně lidí, co se takhle přesídlili. A 
užívají si odlišné etapy života.

Co byste doporučila tomu, kdo by 

chtěl začít podobnou romantiku?
No úplně popravdě, nevím, jest-

li „romantika“ je ten nejsprávnější 
pojem. Ono na takovou cestu musí mít 
člověk kuráž, musí být hodně odolný a 
musí ustát celou řadu „nových“ situa-
cí. Nesmí chybět emapatie a úsměv na 
rtu, pak jde všechno snáz. A když jste 
otevření, tak se vám pak dějou věci, 
které byste si jen těžko dokázali před-
stavit. Nejtěžší je se rozhodnout. 

Co byste řekla na závěr?
Zvu vás na můj blog, kde najde-

te také ukázky z knihy, kterou píšu, 
http://www.blondynanaceste.cz/

Jaké je nyní vaše krédo? 
Před cestou jsem dostala jednu radu 

k nezaplacení, která mi pomohla zvláš-
tě v obtížných situacích, tak se s vámi o 
ni podělím: „DO NOT PANIC.“ Jinak 
mým krédem je: „Každý může překro-
čit svůj stín.“

budeme mít paměť, ovlivníme jen my 
samy.

Dá se trénování paměti předchá-
zet chorobám, které ztrátu předchá-
zejí? 

Mozek se dá natrénovat do záso-
by. Tréninkem si vytváříme rezervní 
mozkovou kapacitu. Tu budujeme po 
celý život a v případě, že se stane úraz 
či dojde ke vzniku demence, nebo 
nás potká mozková mrtvice, tak z této 
kapacity čerpáme.

Co byste lidem v této oblasti dopo-
ručila?

Prevencí proti zhoršování paměti je 
dostatek spánku, pravidelný pohyb, 
nejlépe chůze, aspoň čtyři kilomet-
ry denně, malé množství červeného 
vína a středomořská kuchyně s ryba-
mi, saláty a olivovým olejem. Dobré 
jsou také ořechy a borůvky. Důležité 
je paměť používat, nezapisovat si vše 
do telefonu, počítat příklady tzv. z hla-
vy, ne na kalkulačce, nebránit se hla-
volamům, prospěšné je čtení, ale také 

poslouchání audioknih.

Kdy se vlastně pozná, že už nejde o 
roztržitost, ale poruchy paměti?

Nastupující Alzheimerova choroba 
se projevuje nejen zapomínáním, ale 
také potížemi s vyjadřováním a ztrátou 
v čase i prostoru.  Velmi jednoduchým 
nástrojem ke zjištění Alzheimera je tzv. 
test hodin. Nechte člověka nakreslit 
hodiny, ciferník i s čísly, a zároveň ať 
zaznačí polohu ručiček vámi zadané-
ho času. Pokud bude mít problém s 
nákresem, čísla budou mimo ciferník, 
ve špatném pořadí, nebo zaznačí jiný 
čas, než jste mu řekli, je potřeba co nej-
dříve vyhledat odborníka.

Ne každé zapomínání je však zna-
kem nastupující Alzheimerovy cho-
roby. Problémy s pamětí se objevují u 
lidí, kteří jsou pod dlouhodobým stre-
sem, málo spí, prodělali mozkovou 
příhodu, mají problém s alkoholem či 
jinými návykovými látkami. Dokonce 
při  drastických dietách, kdy chtěj lidé 
rychle zhubnout a nejí, může docházet 
k poruchám paměti.


