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I. ÚVOD 
 

Na svůj první kontakt s žonglováním si přesně nevzpomínám. Asi mne 
tenkrát ještě dostatečně nenadchlo.  
 

Zřejmě tedy až na vysoké škole v Ostravě, kde bylo možné v parcích potkávat 
skupinky či jednotlivce, kteří si bezstarostně něčím pohazovali, jsem byl 
žonglováním bytostně osloven. Předpokládám, že to souvisí s mojí sangvinickou 
povahou. V té době jsem rozvíjel svůj vnitřní rytmus hrou na etnické hudební 
nástroje, které jsem sám i vyráběl. Jedním z nich byla štěrchátka z vydlabaných a 
vysušených grepů, naplněná rýží. Zjistil jsem, že znějí, i když letí vzduchem. A tak 
jsem si s nimi začal pohazovat. 
 

Z nějakého, i jí neznámého, impulsu mi moje kamarádka Lenička 
Kuczmanová uháčkovala mé první tři míčky. Byly krásné, barevné a skvěle 
podléhaly gravitaci, kterou žongléři sice proklínají, ale přitom jí velmi využívají. 
Kam se míčky poděly? Jeden jsem ztratil, jeden daroval a třetí si nechal na 
památku. 
 

Jelikož jsem studoval technickou univerzitu, měl jsem spoustu teoretického 
a poměrně nezáživného učení. Toto mechanické ukládání informací do paměti 
jsem proto prokládal chvilkami žonglování. Jednak jako odreagování od čistě 
intelektuální záležitosti, jednak jako zábavu s vědomím sebezdokonalování. 
 

Následovalo veselé období, kdy mi stále se zvyšující sebevědomí dovolovalo 
toto umění ukazovat i mezi přáteli a později i na veřejnosti. Jak lákavé a 
„nakažlivé“ žonglování může být dokazovala skutečnost, že spousta mých známých 
začalo žonglovat také. Sestra, kamarádka i maminky a babičky začaly háčkovat 
míčky plněné rýží a... někdo u toho zůstal, jiní ne. 
 

Když už jsem věděl, že něco dokážu, začala ve mne růst touha tuto 
dovednost předvádět a předávat ostatním. Zvlášť, když o to měli zájem. V té době 
jsem navíc začal spolupracovat s kamarádkou na vedení dětského dramatického 
kroužku, kam se žonglování hodilo zařadit. Postupně jsem se dostal až k vedení 
dvou vlastních žonglovacích kroužků. Jmenovaly se „Komediant“ a „DIVEJ“ neboli 
kroužek divadelně-kejklířský. To bylo též období mých pedagogických začátků. A 
proto jsem se o žonglování začal zajímat i z hlubšího terapeutického hlediska. To, 
co jsem zprvu pouze prožíval a intuitivně vyciťoval, jsem nyní začal pojímat i 
vědomě.  
 
 

O tomto působení žonglování na člověka bude pojednávat III. kapitola. 
 
 
 

Když jsem začal učit na waldorfské škole v Olomouci, věděl jsem, že i zde 
bych rád přispěl tímto prastarým žonglérským uměním, které dokáže člověka 
obohatit i v současnosti. 
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II. VZNIK TÉTO ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
 

 
Po dlouhou dobu semináře, a snad už i prosemináře, jsem uvažoval o 

jednom tématu své závěrečné práce. Pro jeho náročné zpracování jsem však zatím 
nedospěl. Jedná se o oblast temperamentů spojených s lidovou kulturou Slovanů. 
Rád bych se k němu ještě někdy v životě dostal. 
 

Později mi přišla myšlenka zabývat se tématem žonglování. Věděl jsem však, 
že jakožto začínající třídní učitel první třídy budu plně vytížen a nebudu schopen 
vést hned prvním rokem dětský zájmový kroužek v době po vyučování. Proto jsem 
od října nabídl pouze rodičům možnost setkávání s výukou žonglování. Tento 
projekt jsem uvedl anonymním dotazníkem, jehož znění i vyhodnocení najde 
čtenář po pár řádcích. Tohle setkání se několikrát uskutečnilo, avšak díky 
organizačnímu zajišťování existence naší začínající školy a časové vytíženosti mne 
i rodičů se dít přestalo. Později, když vzešel nový impuls, jsme s rodiči začali 
tohoto pravidelného setkávání využívat k nacvičování masopustního divadla, a tak 
jsme si opět nezažonglovali. Nyní, po úspěšně odehraném představení se opět 
ozývají hlasy některých rodičů, tak uvidíme. 
 

Každopádně, od poloviny ledna se mi naskytla nová možnost systematické 
práce a pozorování, týkající se rovněž žonglování. S velkou prosbou mne oslovila 
jedna maminka z řad našich waldorfských rodičů, která se snaží svého 
nejmladšího, ještě předškolního syna, přeučit z leváctví na praváctví a v této 
souvislosti se dozvěděla o vhodnosti žonglování. Od té doby se téměř každý týden 
s Tadeáškem setkávám. O něm, našem vztahu a vývoji, leváctví a vůbec těchto 
setkáváních bude pojednáno ve IV. kapitole. 
 
 
 
 
Dotazník:  (ze dne 28.9.2006) 
 
Vážení rodiče, 
podmínkou ukončení waldorfského semináře, který stále studuji, je vypracovat 
závěrečnou práci na nějaké pedagogické téma. Tuto práci bych rád věnoval vám, 
rodičům, přičemž téma bude: Umí si dospělí hrát? aneb žonglování s rodiči na 
Olomoucké waldorfské škole. 
 

Již jednou se vám dostala nabídka účastnit se těchto nezávazných 
setkávání. Jejich náplní bude nejen výuka žonglování, ale i společné tvoření a 
hraní si. Tím je možné hlouběji nahlédnout do principů naší zážitkové pedagogiky. 
 

Je mi jasné, že všichni nemají chuť, potřebu či možnost se tohoto dění 
účastnit, avšak na Vás všechny mám malou prosbu. Prosím o vyplnění tohoto 
anonymního dotazníku, kterým bych rád obohatil svoji závěrečnou práci, která 
Vám posléze bude pochopitelně k dispozici. Mnohokrát děkuji za ochotu a těším se 
z naší spolupráce.           
          

  S pozdravem Jiří Sadila – učitel 1.C. 
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Otázky v dotazníku: 
1. Umíte žonglovat se třemi míčky (předměty)? ANO NE   NE (zkoušel/a/  jsem to však) 
2. Viděli jste někoho bravurně žonglovat?  ANO  NE 
3. Co si myslíte, že zažívá žonglující člověk? Na co při žonglování myslí? Co mu to přináší? 
4. Měli byste zájem naučit se žonglovat?  ANO  NE 
5. Jaké jsou podle Vás důvody, proč se o to někteří lidé ani nepokusí? 
6. Chtěli byste, aby Vaše dítě umělo žonglovat? ANO  NE 
7. Co může žonglování, jestli vůbec, podle Vás v dítěti či v dospělých rozvíjet? 
 
Vyhodnocení dotazníků: 
 

Celkem se mi vrátilo 18 dotazníků. Což je asi polovina z rozdaných. Co se 
týče odpovědí, zdá se mi, že si na nich většina rodičů dala záležet a před zapsáním 
se nad nimi zamyslela. U mnohých záměrně volených otázek si rodiče mohli 
uvědomit své vlastní hodnoty a postoje a řekl bych, že se tak i stalo. Některé 
odpovědi se mi jevily hodně otevřené až osobní, což svědčí o vstřícném vztahu. 
 
Otázka první: Nikdo nenapsal, že by se třemi míčky žonglovat uměl. 10 rodičů 
odpovědělo, že NE a 8 přiznalo, že to sice neumí, ale zkoušeli to. 
 
Otázka druhá: 16 rodičů odpovědělo, že někoho bravurně žonglovat viděli (někdo 
připsal slovo „Vás“) a pouze dva rodičové žonglovat nikoho neviděli. 
 
Otázka třetí: Vybírám ze zajímavých odpovědí:  

 uvolnění, potěšení, pohodu ze hry 
 myslí na míčky, aby mu nespadly, soustředěnost 
 je soustředěný, zřejmě to přináší radost z překonávání, myslí na míčky a co 

s nimi zrovna zkusí 
 to nevím a bez vlastní zkušenosti bych to jen hádala 
 zažívá stres, myslí nato, proč mu to nejde, někomu to přináší možná 

sebeuspokojení, jinému spoustu otazníků 
 domnívám se, že nejprve je plně zatížen soustředěním se na pohyby, co dělá, 

později se mu myslím uvolňuje prostor pro radost z toho, co dělá 
 myslí na to jen to nepokazit, dobrý pocit z radosti druhých 
 Člověk, který už umí trochu žonglovat, myslím si, zažívá určitou euforii 

z toho, že to ovládá, protože to každý na otkání neumí, je to určitý adrenalin, 
když se plně soustředí na tuto činnost, tak přestane myslet na okolní svět, 
takže určitý způsob „pročištění hlavy“ od všedních věcí (určitý způsob 
„meditace pohybem“). 

 uvolnění, uklidnění; aby neudělal chybu; pocit výjimečnosti – umí to, co 
každý ne 

 absolutní koncentrace, bezprostřední kontakt s prostorem, koordinace ruky 
a oka = aby míček byl tam, kde má být, koncentrace myšlenek a zároveň 
uvolnění se díky vytěsnění běžných denních problémů 

 uspokojení 
 asi jak kdo, podle povahy. Jako při sportu – endorfiny a příjemno 
 Může myslet na to, jak vysoko může míčky vyhazovat, aby mu to 

vycházelo…a mít radost ze svého „umu“ 
 soustředění na danou činnost, soulad pohybů těla a míčků 
 Zažívá radost z koordinovaného pohybu, uvolnění a euforii ze hry a sportu 

zároveň, uspokojení, když se podaří nový fígl 
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 Euforii z pocitů: Je přece nemožné mít tolik míčků pod kontrolou! Jú, ono to 
jde, jde to! 

Otázka čtvrtá: Pouze jeden rodič odpověděl, že nemá zájem naučit se 
žonglovat, dva se nevyjádřili a zbytek by rádi žonglovat uměli. 
 
Otázka pátá: Rodiče hledali důvody, proč lidé nežonglují, když to může tolik 
přinášet. Vybírám ze zajímavých odpovědí: 

 příliš mnoho energie ke zvládnutí pohybů, malá obratnost 
 buď je to nezajímá, nebo si řeknou na co bychom to zkoušeli 
 myslí si, že to nemohou zvládnout, „na takové hlouposti nemají čas“ 
 strach v mnoha podobách 
 někteří považují podobné aktivity za ztrátu času, který raději věnují jiné 

činnosti (dětem, knihám, zahradě, PC, práci…). Někdo má strach až 
komplex, že není zručný a nepůjde to. Někdo by se pokusil v soukromí 
jen s učitelem, ale ve společnosti jiných ne. 

 lenost, obavy z neúspěchu, netrpělivost a roztěkanost osoby – nevydrží se 
soustředit na danou činnost, stud, nízká sebedůvěra (např. „to se 
nemůžu naučit“) 

 každý asi nechce dělat všechno. Znám chlapy, které nezajímá fotbal. Mají 
jiné hodnoty než většina – ohledně fotbalu. Asi hravost, zvyk na pohyb, 
nezažité zkušenosti, pohodlnost, lenost. 

 chybí jim odvaha a touha zkusit něco nového 
 nízké sebevědomí, nebo jim prostě někdy někdo řekl, že jsou nemehla. 

Proč to zkoušet, když se to nikdy nenaučím 
 nezájem, strach, že to nezvládnou 
 hrát si jim připadá jaksi nedůstojné, myslí si, že je to ztráta času, někdo 

si nevěří, má pocit, že když mu to nepůjde hned, že by se shodil 
 nemají trpělivost, nevidí v tom žádný přínos pro sebe 
 nechce se jim, nebo je to ani nenapadne (proč ty sám nevykonáváš ty 

aktivity, které nevykonáváš ?) 
 malé sebevědomí, potlačená touha si hrát 
 nedostatek času, nenapadne ho to vůbec, neumí se uvolnit 
 nevěří si, neumějí si hrát, zapomněli to (hraní) 

 
Otázka šestá: 16 rodičů se kladně vyjádřilo, že by rádi, aby jejich dítě umělo 
žonglovat, jeden se nevyjádřil a jeden moudře napsal, že je to na jejím rozhodnutí 
 
Otázka poslední, sedmá: Co žonglování dokáže? Vybírám ze zajímavých 
odpovědí: 

 soustředění, postřeh 
 pozornost, zaměření na určitý cíl 
 prostorová představivost, koncentrace, relaxace 
 trpělivost, koncentrace-soustředění, koordinace, spontánnost=radost 
 vůli – pokud jim to nejde, závislost, když se jim to daří (ale uznávám, že 

„učená“ pojednání o tom mluví jinak a zřejmě mají pravdu 
 soustředěnost, klid, radost, rovnováhu, harmonii 
 schopnost soustředění 
 myslím si, že je to dobré cvičení na koncentraci, vytrvalost a trpělivost. Je 

nutné to stále a stále zkoušet, aby se to člověk měl šanci naučit. Ta správná 
koordinace pohybů rozvíjí určité partie mozku, takže se v hlavě „rozhýbe“ 
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něco, co normálně „nerozhýbeme“…a nakonec, může to být legrace, je to 
hravé. 

 rozvoj motoriky, souhra pohybu, soustředěnost 
 sebehodnocení – umím něco, co jsem dřív neuměla, koncentrace, 

koordinace, rozvíjení touhy hrát (si), smysluplné trávení volného času 
 potřebu něco si dokázat, zručnost, obratnost, myšlení 
 rozvíjí určité schopnosti nutné pro uskutečnění žonglování, které pak jsou 

k dispozici i při jiných věcech. Asi je příjemný pocit, že to zvládnu, umím to. 
Jinak se bez umění žonglovat určitě dá klidně žít. 

 schopnost vnímat více „dění“ najednou, zručnost, ladnost pohybu těla, 
hlavně trpělivost, radost z vlastní šikovnosti „tedy svého ega“ – že na sobě 
zapracujeme 

 všechny podoby „hraní si“ nám dávají šanci být usměvaví, šťastní a 
spokojení 

 koordinaci pohybů, sebedůvěru, uvolněnost, radost z hraní si, trpělivost, 
pokoru, vůli, vytrvalost, dokáže vrátit „klukovského ducha“ 

 postřeh, umění se soustředit 
 cílevědomé zvládnutí pohybů, rozvíjení pozornost a obratnosti 

 
 
Sebereflexe 

Celou dobu sepisování těchto úžasných odpovědí rodičů jsem se těšil na to, 
až si tento dotazník vyplním i já. Po půl roce jeho existence, po půl roce 
zkušeností, po půl roce žonglování v Olomoucké waldorfské škole. 
 

A tedy: Mohu s jistotou říci, že se třemi míčky už něco málo zvládnu. Viděl 
jsem pár lidí žonglovat tak, že se mi tajil dech. Žonglující člověk (myslím tím nyní 
sám sebe) zažívá zvláštní pocit. Hodně záleží, kde a před kým žongluje. Důležitým 
prvkem je hudba. Je úplně jiné žonglovat do rytmu dobré hudby či v tichu lesa. Já 
osobně jsem se svými míčky ztotožněn a při opravdovém pohroužení do žonglování 
je od sebe neodděluji. Jsme v jednotě. Vytrhává nás z toho, když se míček podívá 
na zem. Někdy se mi stalo (zvláště při žonglování s většími předměty, jako jsou 
třeba kuželky, klacky (i hořící), láhve, nože…), že se přede mnou otevřel docela jiný 
prostor. Čas v tu chvíli rovněž ztratil svoji obvyklou podobu a já jsem se stal 
jakoby pozorovatelem toho všeho dění. Sice mé ruce a v podstatě celé tělo 
vykonávalo určité koordinované pohyby, ale moje vnímání tohoto pohybu bylo 
nehybné. Řekl bych, že se vážně jedná o jakousi formu meditace či rozšíření 
vědomí. 
 

S tím souvisí odpověď na otázku: Na co při žonglování myslím? Jak jsem již 
předem psal, k žonglování jsem se dostal jakožto student, který si od myšlení 
(procesu učení - ukládání si informací do paměti) potřeboval chvilkou žonglování 
odpočinout. Takže si myslím, že při žonglování nemyslí člověk na nic. Vnímá 
současnost. Ze zkušenosti a v podstatě i z odpovědí na dotazník vyplývá, že lidem, 
kteří s žonglováním začínají, přichází myšlenky netrpělivosti, nedokonalosti a 
vzdávání se, každopádně, „při akci“ se podle mne žádné myšlenky nikomu 
neobjeví. Tento stav velmi vytrhuje počáteční padání míčků. Jak pozoruji při 
žonglování děti, které si ještě tolik úsudků o sobě samých netvoří a které jsou 
velmi často právě ve věci samé, řekl bych, že myšlení se koncentruje na činnost a 
ostatní myšlenky se „nedostanou na řadu“. Tudíž, ač je žonglování ve vyučování 
vždy velmi rušnou činností, shledávám v něm pro své žáky velmi uklidňující 
proces. 
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No a co mi žonglování přináší? Již jsem se zmínil o zvláštním pocitu. Já vždy 

říkám, že jakmile člověk okusí něco „vyššího“ a zachutná mu to, jde po tom a když 
to dlouho pak nemá, cítí se vnitřně ochuzen. Což je v podstatě hnací síla k vývoji. 
Je sice hezké hrát stále „dámu“, ale jakmile jednou člověk zažil byť jen jednu partii 
šachů… 
 

V této souvislosti je zajímavé, že jedna z nejčastějších otázek lidí a dětí, kteří 
mne vidí žonglovat je na počet míčků. Přestože již zkouším žonglovat i s pěti míčky 
(neboť se čtyřmi je to náročnější), stále vím o nesmírné spoustě možností 
žonglování s míčky třemi. Úžasné je však to, že onen „zvláštní stav“ je možné zažít 
i bez míčků, tudíž z vlastního sebepozorování vím, že nejde o duševní uspokojování 
s přímou úměrou: více míčků=hlubší stav. Proto se na děti, které by rádi viděli 
senzaci žonglování s deseti míčky jen hezky usměji a většinou jim půjčím své 
„pouhé tři kamarády“, ať si tento vnitřní prožitek zažijí sami. Lidé jsou senzace 
chtiví a jakmile se nedostanou dovnitř věci samé a zůstávají na povrchu, potřebují 
viditelné změny. To je možné pozorovat při mnohých vystoupení, které musí 
nabízet stále nové a nové kousky a triky. Je to věc budoucnosti. 
 

Na čtvrtou otázku odpovídám, že stále mám vnitřní touhu učit se další a 
další triky. Je to věc sebepřekonávání. Trochu jiné hledisko než onen dříve 
zmíněný „stav klidu“. Ze zkušenosti s vedením dětských kroužků navíc vím, že 
abych mohl být učitelem, měl bych toho umět alespoň trochu víc, než mí žáci. 
Díky mým omezeným časovým možnostem se však často stávalo, že toho kluci 
uměli víc než já a …asi to tak má být… když žák přeroste učitele. 
 

Proč se někteří lidé o žonglování ani nepokusí? V mnohých případech jsem 
stejného mínění jako odpovídající rodiče. Jedná se především o čas a o prvotní 
impuls. Počáteční neúspěch velmi často zahasí maličkou právě vykřesanou 
jiskřičku něčeho nového. Je třeba odhodlání, vnitřního a mnohdy i vnějšího 
„vůdce“ a především motiv, který si lidé musí stále připomínat. Jsme lidé 
svobodného rozhodnutí, potřebujeme však vnímat směr. 
 

Na šestou otázku odpovědět zatím nemohu, své vlastní děti nemám. 
Každopádně, přijdou-li jednou, žonglovat je učit budu, neboť jak jsem se již 
zmiňoval, žonglování může být (a pro mě osobně bylo a stále je) jedna z možností 
osobního vývoje a sebepoznávání.  
 

Na sedmou otázku je mnoho odpovědí. Dalo by se hledat v mnohé literatuře, 
o propojování levé a pravé mozkové hemisféry, koordinaci pohybů, vlastního 
sebepřekonávání…atd. Jak je už i z odpovědí rodičů patrné, spoustu přínosů 
žonglování je mezi lidmi známo. Svoji odpověď zkrátím na jednoduché: touha 
hledat a jít dál… 
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III. VLIV ŽONGLOVÁNÍ NA ČLOVĚKA 
 

Velmi mne oslovila diplomová práce Adély Kratochvílové – bývalé studentky 
dramatické výchovy na JAMU. V úvodu práce jsem hovořil o svém intuitivním 
vycítění přínosu žonglování. V její práci jsem se setkal i s myšlenkovým 
vysvětlením. 
 
Několik nejzákladnějších skutečností zde proto cituji. 
 

Žonglování, jako součást psychomotoriky, rovnoměrně zatěžuje organismus, 
zlepšuje koordinaci, soustředění, obratnost, prostorovou a nervosvalovou 
orientaci, smysl pro rytmus a návyky ke správnému držení těla. 
 

Rozvíjí také spolupráci mezi mozkovými hemisférami. Vyváženým 
zatěžováním obou hemisfér je podporován proces učení se. To vše se také promítá 
do řeči těla a celkového působení osobnosti. Pozitivně stimuluje naši psychiku. Je 
navíc pro děti výtečnou hrou.  
 

Žonglování je významné ve vnitřních zážitcích a jeho prostřednictvím často 
dochází ke kladným změnám vnějšího chování.   
 

Žonglování přispívá k duševní hygieně člověka. 
 

Žonglování má nejméně čtyři tisíce let dlouhou historii. Díky nutnosti 
jednobodového soustředění se žonglování používá i jako pomůcka pro relaxaci, 
meditaci a terapii. Pro svůj všeobecně příznivý vliv na rozvoj osobnosti nachází 
žonglování uplatnění ve vyučovacím a pedagogickém procesu všech stupňů škol.  
 
 

Ze své praxe jsem vypozoroval, jak mi osobně žonglování pomáhá. A to 
v podstatě na všech třech rovinách.  
 

Žonglování zřejmě opravdu ovlivňuje mozek. Všímám si toho například při 
činnostech, kdy jedna moje ruka dokáže dělat ve stejné chvíli něco jiného než ta 
druhá. Při žonglování s těžšími předměty navíc potřebujete fyzickou sílu, a tudíž se 
posiluje svalstvo. Žonglování je rytmická činnost související s vůlí člověka. Vůle je 
skutečně oslovena. Než se člověk naučí nějaký nový kousek, musí se hodně 
překonávat. Velmi to souvisí s trpělivostí a vytrvalostí. Často jsem si dával cvičení, 
že neskončím, dokud něco nezvládnu. 
 

Co se týče duševní stránky člověka, s jistotou mohu říci, že žonglování 
spolehlivě odbourá napětí a stres. Zvláště, když už člověk alespoň něco zvládá. 
V kombinaci s rytmickou hudbou může pociťovat velké naplnění a uspokojení. Ten 
pocit, když se člověku poprvé podaří dlouho trénovaný trik stojí rovněž za to.  
 

Myslím si, že žonglování se dotýká i duchovní stránky člověka, neboť jsem 
mnohokrát zažil situaci, kdy lidé skutečně pronikli do poměrně jednoduchého 
principu házení s třemi míčky. Byl to pro ně doopravdy „heuréka stav“. Zažil jsem 
jak dospělí lidé s menším sebevědomím křičeli radostí. Řekl bych, že takové 
sebepřekonání se může projevit i v osobním životě člověka. Viděl jsem i mnoho 
dětí, které se přímo vztekaly, že jim to nejde. Některé si i poplakaly. A přesto to 
zkoušely stále znovu a znovu. Překonání se může objevit i při vystoupení před 
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publikum. Nejen umět, důležité je své dovednosti i prodat. To jsem měl možnost 
pozorovat při několika zdařilých i nezdařilých vystoupeních žonglovacích kroužků, 
které jsem vedl, nebo při sebepozorování, když žongluji já sám někde před cizími 
lidmi. Většinou si tak totiž krátím chvíle při čekání na vlakovém nádraží. 
 
 

Podstatný význam přikládám také sociální rovině žonglování. Podobně jako 
eurytmii může člověk provozovat sám či ve skupině, tak i žonglování může zůstat 
individuální činností či propojit navzájem několik lidí. Pakliže spolu navážou 
komunikaci prostřednictvím předmětů vzduchem létajících, můžeme v tom 
spatřovat „velkou vesmírnou hru“. V této souvislosti bych rád zmínil jednu 
úžasnou dámu ze Švýcarska jménem Regula Schmidt. Ta mne již dávno 
inspirovala přidělat si na míčky „chvostíky“ z barevného hedvábí. Když si s nimi 
pak hází skupina lidí v kruhu či řadách naproti sobě, je to jakoby se opravdu 
hemžily komety. Zažil jsem i další opravdu úžasná vystoupení spolupracujících 
žonglérských umělců. Byla to velkolepá podívaná a zážitek jistě i pro samotné 
žongléry. Zvláště, když žonglují s ohnivými předměty. 
 

Jak jsem již zmínil, předpokládám, že žonglování souvisí se sangvinickou-
vzdušnou povahou. Ač se zdá neklidné a „rozdováděné“, v pravidelném rytmu 
žonglování se nalézá hluboké uklidnění a ztišení. Jsou i tací, kteří zvládají 
žonglovat se zavřenýma očima.  
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IV. VYUŽITÍ ŽONGLOVÁNÍ V MÉ PRAXI 
 
TŘÍDA 1.C 
 

S třídnictvím první třídy jsem neměl žádné předchozí zkušenosti. Opravdu 
velkou spoustu skutečností zjišťuji a objevuji až za chodu a přímo „na místě“. Na 
jednu stranu je to úžasný proces, kdy se kvalita mého vnitřního osobnostního 
vývoje jistě přenáší na mé žáky, na druhou stranu je to však práce dosti náročná 
s někdy tíživým vědomím tak ohromné zodpovědnosti. Může to připomínat práci 
klauna, který ač má svá čísla předem nachystána, musí pohotově reagovat na 
publikum a velmi často improvizovat.  
 

Nějakou dobu mi proto trvalo, než jsem si našel oblast, ve které bych si byl 
plně jistý a mohl žákům předat mé vlastní zkušenosti. Mimo jiných jsem tohle 
našel v žonglování. Předem jsem si připravil formu a pak jsem jej zapojil do 
vyučování.  
 

Zpočátku jsem žáky seznámil s možnostmi. Neukázal jsem jim ovšem 
všechno najednou. Jen jsem je navnadil, nalákal. Poté jsme začali od 
nejjednodušších věcí. Každý dostal zprvu jen jediný míček. Házeli jsme si 
individuálně i mezi sebou navzájem. Využívali hudbu i rytmické říkanky.  
Bylo pro mne úžasné pozorovat, jak různý vztah děti k žonglování zaujímají. Velmi 
průhledně se mi při házení a chytání také jevily jejich temperamenty. 
 

Jak se zdá, každotýdenní hodina žonglování přináší sice malé, ale přesto 
znatelné úspěchy. Jednak v postřehu dětí, jejich zručnosti a vynalézavosti a 
hlavně v podporování jejich trpělivosti a vytrvalosti. Jak jsem se dozvěděl od 
některých rodičů, pár žáků začalo žonglovat i doma.  
 
 
KLAUN 
 

Veliký ohlas nad mé očekávání sklidila postava „Klauna“. Jednou jsem 
žákům řekl, že když se budou moc snažit, přijde na konci hodiny klaun. Ani 
nevím, jak mě to napadlo. Snad díky zkušenostem s vystupováním, snad jako 
další motivace pro mé šikovné, někdy však hodně rozdováděné, žáky.  
 

A skutečně, na konci hodiny jsem nechal děti tiše usednout na stoličky 
uspořádané do půlkruhu a řekl jsem jim, že jdu za dveře klauna pozvat. Tam jsem 
měl nachystány barevné trenýrky, které jsem použil jako čepici a do úst mezi zuby 
jsem si nasadil foukací harmoniku.  
 

Do třídy jsem vstoupil skutečně jako někdo jiný. Jelikož jsem nemluvil, ale 
jen foukal na harmoniku a vše naznačoval pouze posunky, žáci byli velice 
překvapení. Reagovali úplně jinak, než jsem byl dosud zvyklý. Předvedl jsem 
vystoupení, využil přitom dobrovolníků a se zamáváním jsem opustil třídu. Rychle 
jsem se převlekl a vrátil se jako zmatený učitel, který klauna nemohl nikde najít.  
 

Od nadšených a vzrušených dětí jsem se dozvěděl, že už ve třídě byl a jeden 
přes druhého mi vkládali co vše dělal a předváděl. Stále mluvili o něm – ve třetí 
osobě. Našli se mezi nimi pochopitelně tací, kteří říkali, že měl úplně stejné 
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kalhoty jako já, stejné boty, korálky, … avšak stále mluvili o něm jako o jiné 
osobě. Hledali souvislosti a z tohoto objevování měli velikou radost.  
 

Tento zážitek mě mile překvapil a velmi inspiroval k dalšímu vyučování. 
Pochopil jsem, jak je pro učitele důležité vstupovat do cizích rolí. Děti to vždy 
nadšeně přivítají. Viditelně žijí „v situaci“ a ještě se plně nedokáží postavit „proti 
ní“. Uvidím, jak dlouho jim to vydrží.  
 

Klaun přišel do 1.C ještě několikrát. Bylo to jen za odměnu, takže někdy si 
to žáci nezasloužili. Situace s vnímáním cizí osoby se povětšinou opakovala. Žáci si 
však více všímali detailů mého vzezření, oblečení, chůze, atd. Vždycky však pro mě 
bylo velmi zvláštní vrátit se zpět jako učitel a nechat si o klaunovi vyprávět. 
Pokaždé v dětech zanechal takové zvláštní „fluidum“. Věděl jsem, že to časem 
prohlédnou, a proto jsem hledal další možnosti. Převlékal jsem si i kalhoty a vždy 
tajně doufal, že zrovna kolem třídy nepůjdou mí kolegové či dokonce pan ředitel. 
Děti prozíravě velmi toužily jít pozvat klauna také. Byli vzrušení tou „tajnou 
výměnou“. Proto jsem někdy ty šikovné nechal za odměnu jít pozvat klauna se 
mnou. Měli jsem pak spolu „naše tiché tajemství“.  
 

Když pak přišel Masopust a my jsme uspořádali slavnostní průvod masek, ta 
moje byla právě „Klaun“. Děti pochopily, stejně tak jak časem vždy pochopí 
„pravdu o čertech a Mikuláši“. Klaun v nich však žije dál, stejně tak, jako 
skřítkové, princezny, víly či Ježíšek. 
 
 
 
ŽONGLOVÁNÍ S TADEÁŠKEM 
 

V polovině ledna jsme pořádali již druhý Den otevřených dveří s tím, že se 
rodiče opět mohou jít podívat do epochy. Jako každá začínající škola potřebujeme 
propagaci, a tak mají nedůvěřiví i zvědaví rodiče možnost nahlédnout přímo do 
vyučování. Byla to pro mne velká zkušenost. Asi 15 lidí jsme s dětmi ráno v naší 
třídě přivítali, pak už jsem si jich však nevšímal, přestože jejich přítomnost byla na 
chování mne i žáků znatelná. O přestávce po nepříliš vydařené epoše mne oslovila 
jedna paní, jejíž syn navštěvuje druhou třídu naší waldorfské školy. Měla prosbu 
setkat se. Jelikož ten den byl velmi rušný, sešli jsme se až na konci týdne. Tehdy 
jsem se dozvěděl, že její nejmladší syn předškolního věku má tendence preferovat 
levou ručičku. Z literatury a na doporučení paní Anežky Janátové se rozhodla 
šetrným způsobem jej přeorientovat na praváctví. Bylo jí prý doporučeno 
žonglování jako jedna z možností přirozeného přeučování, a proto mne požádala o 
pomoc. Tenkrát jsem ještě vůbec nic o této problematice nevěděl, a proto jsem se 
zpočátku tohoto přeučování mírně zalekl. Moje máma svého času provozovala 
v MŠ logopedii a od ní jsem věděl, že mnoho řečových vad bylo právě způsobeno 
přeučováním leváctví. Tadeáškova maminka mi však nabídla vysvětlení, literaturu 
a snažila se mi vysvětlit, že je důležité nejprve velmi šetrně synchronizovat 
používání obou ručiček a jaké důsledky může mít doživotní leváctví.  
 

Uvádím zde několik vyjádření Rudolfa Steinera k tomuto tématu. 
 
Přicházím k otázce, která mně byla položena a která má velký význam: leváctví 
nebo obourukost. 
 Je všeobecně správné, aby to, co se stalo obecnou lidskou zvyklostí, 
pravorukost, používaná při výuce psaní a při jiných dovednostech života, se rozšířila 
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tím, že i levá ruka se jistým způsobem cvičí, aby se stala dovednou, je to v jistém 
ohledu správné. Ale když se o podobných věcech diskutuje, tu je diskuse plodná jen 
tehdy, když nahlížíme hlouběji do lidských životních poměrů. Když žijeme vstříc 
lidskému věku, kdy bude v člověku probuzeno plné lidství, ve kterém se 
k abstraktnímu smyslu, jenž je dnes pěstován, připojí zase kultura citlivé mysli, 
citového života a aktivita života vůle, pak se dá o mnohé otázce mluvit docela jinak, 
než můžeme o této otázce mluvit dnes. Lidé jsou v současné době vychováni tak, že 
zůstávají vězet v abstrakcích. Materialismus je právě to, co vězí v abstrakcích, jež 
pronikají k pochopení hmotného z duchovnosti. Jestliže se to nezmění, pak lidé za 
nějaký čas, když se vypěstuje používání obou rukou stejným způsobem za účelem 
psaní, budou se moci přesvědčit, že jistý stupeň slabomyslnosti zachvátí ty, kteří se 
učí používat obou rukou stejným způsobem. Neboť jací jsme dnes jako lidé, to 
souvisí poněkud s tím, že používáme pravé ruky větší měrou než ruky levé. Souvisí 
to především s tím, že celý člověk, pokud jde o jisté orgány, není stavěn souměrně a 
že to znamená hluboký zásah do lidského organismu, když používáme např. při 
psaní obou rukou. 
 O těchto věcech bych se vůbec nezmiňoval, kdybych je nebyl právě mnoho 
zkoumal a kdybych např. nezkoušel, co to znamená používat levé ruky. Když 
sledujeme člověka, pak můžeme také vyzkoušet, co to znamená používat levé ruky. 
Levá ruka je na místě tehdy, když člověk dosáhne jistého stupně nezávislosti 
duchovně-duševní bytosti na tělesnosti. Ale tak, jak je tomu u dnešního člověka, 
znamená to nesmírnou revoluci v tělesnosti samé, když používáme levé ruky 
stejným způsoben např. u psaní jako pravé ruky. Především se tím zatěžuje pravá 
strana těla a hlavy takovým způsobem, jak na to dnešní člověk není vůbec zvyklý. 
Výchovná metoda, která zachází s člověkem tak, že u něho používá těch výchovných 
metod, o kterých se zde hovořilo, může potom používat obourukosti. Dnešní kultura 
prostě nemůže prostě abstraktně přejít k používání obou rukou. Takové věci ovšem 
můžeme říci jen ze zkušenosti. Statistiky by podstatně dokázaly to, co jsem řekl. 
(Z pedagogického kurzu pro učitele a učitelky Basileje a okolí, duben-květen 1920, 12. přednáška) 
 
 
Má se odvykat leváctví? 
 Zpravidla ano. Tyto děti můžeme ještě v mladém věku zvykat ve všech 
školních pracích na systém pravé ruky. Nedělat to bylo by správné jen tehdy, kdyby 
to mohlo působit škodlivě, což se může v ojedinělých případech stát. Děti netvoří 
nějaký souhrn, nýbrž jsou složitá mocnina. Když chceme u dětí přivodit souměrnost 
mezi principem levým a pravým, může to v pozdějším věku vést k slabomyslnosti. 
Mám-li uvést příklad: Člověk, který se v předešlém pozemském životě přepracoval, 
takže se přepínal nejen fyzicky, nýbrž také intelektuálně, který do následujícího 
života přichází s velkou slabostí, ten není s to (ta část člověka, která pochází z života 
mezi smrtí a novým zrozením, je soustředěna v dolním člověku a část z předešlého 
života v hlavě) tuto karmickou slabost v dolním člověku přemoci. Tím se stává 
slabým to, co se jinak vyvíjí silně, protože levá ruka a levá noha jsou zvláště 
angažovány a připrány na pomoc. Převládání levé ruky vede k tomu, že místo levého 
čelního mozkového závitu je při řeči namáhán pravý závit. Jestliže tomu příliš 
povolujeme, tu zůstává jistá slabost pro další (třetí) pozemský život. Když 
nepovolíme, tedy slabost se vyrovná.  
 Když dítě vedeme k tomu, aby všechno provádělo všechno stejnědobře pravou 
a levou rukou, psaní i kreslení i další práce, tu se vnitřní člověk tak neutralizuje, 
jeho Já a tělo astrální jsou tak vyzvedány, že se člověk stane v pozdějším životě 
zcela malátným. Éterické tělo je vlevo silnější než vpravo, astrální tělo je vpravo 
silněji vyvinuto než vlevo. Na to se musí brát ohled. Je to krajně diletantské, když se 
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usiluje o to, že se má oběma rukama pracovat stejnoměrně. To souvisí s dnešní 
úplnou neznalostí lidské bytosti. 
(Z pedagogické konference 25.5. 1923, Stuttgart) 
 
 
Otázka týkající se jedné žákyně, která levou rukou píše lépe. 
 Měla by se upozornit na to, že smí psát jen pravou rukou. Mohli byste zkusit 
nechat ji skrčit levou nohu a nechat ji skákat na noze pravé. To dítě je případ 
obouručky. Když jsou zde vyslovení levoručkové, pak bychom se museli rozhodnout. 
Můžeme pozorovat: U levorukých vypadá levá ruka jako pravá. Mohlo by se proti 
tomu bojovat pomocí oka: Necháme ji pozorovat pravou paži, aby zkřížení očních os 
putovalo dolů k ruce a zase nahoru a pak ruku natáhnout. To opakovat třikrát. 
(Z pedagogické konference 18.12. 1923, Stuttgart) 
 
Děti, které mají duchovní vlohy můžeme nechat nerušeně psát, jak chtějí, levou i 
pravou rukou. Ale děti, které jsou materialistického založení, se tím stávají 
idiotskými. Má to skutečně jistý důvod, že nastupuje pravorukost. V tomto 
materialistickém věku stanou se děti vlivem levorukosti snadněji idiotskými. Když 
se používají střídavě obě ruce, je to za všech okolností povážlivá věc u všeho, co 
obsahuje rozum; při kreslení vůbec ne. Kreslit je můžeme nechat oběma rukama. 
(Z pedagogické konference 14.6. 1923, Stuttgart) 
 
 
Jak se mají leváci učit psát? 
 U leváka je skutečně nutné, abychom se co nejvíc snažili ho proměnit 
v praváka. Jenom když v praxi vidíme, že se to vůbec nedaří, musíme ovšem 
s leváctvím dál pracovat, aby se leváci proměnili v praváky a to se většinou 
v podstatě podaří, zvláště pokud jde o psaní. Všeobecně je ovšem třeba, abychom 
takové dítě, které se snažíme převést z leváctví k praváctví, intenzívně pozorovali. 
Velmi snadno v jistém stádiu, když jsem se nějakou dobu namáhali převést je 
z jednoho stavu do stavu opačného, nastává jistá myšlenková těkavost. Dítě, které 
podle okolností příliš rychle myslí, začíná v myšlení klopýtat, apod. To musíme 
pečlivě pozorovat a pak přímo děti upozornit, poněvadž je pro vývoj celého člověka 
mnohem podstatnější, než se obyčejně usuzuje, jaká je souvislost mezi vývojem 
paže a ruky a vývojem centra pro řeč. Mnoho jiného má vliv na to, zdali dítě pracuje 
levou nebo pravou rukou. 
(Odpovědi na otázky 15.4.1924, Bern) 
 
 
REFLEXE 

 
Když jsem prostudoval tyto texty, pochopil jsem důležitost situace. Po 

rozvážení jsem se rozhodl, že to vyzkouším. Nastal mi čas každotýdenních 
setkávání s Tadeášem, která probíhala po vyučování  u mne, ve třídě 1.C. 

Jelikož jsem však neměl možnosti dostat se více do hloubky tohoto tématu, 
volil jsem velmi opatrnou a šetrnou formu individuální práce.  
 
Tadeáš  

Tadeáš je malý pětiletý kluk narozený pátého září s jistým a zkoumavým 
pohledem. Při našem prvním setkání, které jsme s jeho maminkou předem pečlivě 
chystali, jsem pochopil, že se v něm skrývá velká a svébytná osobnost. Cesta 
k němu nebyla trnitá, ale již od začátku si vždy zachovával důvěřivý odstup.  

Mnoho se změnilo za dobu našich osmi setkání. U mne, u něj i mezi námi. 
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PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ 
 

Nyní popíšu každé naše setkání zvlášť, neboť jsem si vždy zaznamenal 
činnosti, které jsme prováděli a jak jsem toto setkání vnímal.  
Díky těmto zápiskům jsem pak mohl volit činnosti setkání následujícího. 
 
24.ledna 
 

Naše prvotní seznámení bylo oboustranně mírně ostýchavé. Tádík na něj byl 
již částečně připraven maminkou. Já jsem den předtím poprvé ve vyučování 
žongloval se svojí třídou a byl jsem velmi mile překvapen reakcí na postavu 
„klauna“. Proto jsem věděl, že toto vyzkouším i s Tadeáškem. Navíc jsem to vnímal 
jako výbornou motivaci pro kluka, který musí již v tak malém věku vědomě 
pracovat na svém přeorientovávání se. 
 Nejdříve jsem řekl kdo jsem a proč se s ním budu scházet. Pak jsem už jen 
pozoroval, co Tadeáš zvládne a jak moc je na levou ručičku zatížen. prvotní 
nesmělost jsme překonali vyprávěním o školce, kterou navštěvuje a hlavně 
házením míčků. Přinesl si i své, které však pro jeho maličkou ručku nebyly 
vhodné, a tak jsme upotřebili míčky moje. Využil jsem navíc tenkrát básničky 
s pohybem, které jsme se v mojí třídě zrovna učili. Na závěr jsem pozval klauna a 
ač byl Tadeáš trochu zaskočen, přijal jej s radostí. Myslím si však, že ihned 
prohlédl, kdo se pod maskou klauna skrývá. Když přišla maminka, moc jsem 
Tádíka pochválil a dal mu za odměnu jablko. 
 

Den nato jsem od jeho maminky dostal tuto zprávu:  
Dobrý den, dovoluji se Vám ozvat ohledně vylíčení Tadeáškových zážitků. Včera moc 
nemluvil, ale dnes ráno při oblékání do školky byl k nezastavení. Vážně mi 
vysvětloval, jak se žongluje a co všechno musí cvičit. Vyloženě to bral jako svůj 
vlastní úkol. Z poznámek o tom, co jste dělali bylo zřejmé, že se mu s Vámi moc líbilo 
a oslovilo ho to. Několikrát se ptal, jestli dnes jdeme taky. Mám z toho velmi dobrý 
pocit. Vnímám, že se Vaše setkání zdařilo velmi dobře. Vnímám to jako velkou naději 
k naplnění terapeutických cílů, o kterých jsme mluvili. Dnes ze školky hlásil, že celý 
oběd jedl pravou ručičkou. Před bratry jasně hlásí, že chodí do žonglování. Jsem 
Vám velmi vděčná. Moc Vám děkuji za ochotu a snahu Táďovi s jeho úkolem pomoci. 
 
31.ledna 
 

O tom, že Tadeáš pojal naše setkávání svědomitě svědčí i skutečnost, že si 
vždy nosil svůj batůžek s míčky přestože jsme jich nevyužívali, přezůvky a 
svačinu. Maminka mi sdělila, že to pojal jako „povinný kroužek“, podobný jaké 
navštěvují jeho starší bratři, a že vždy musí mít svačinu. 

Tentokrát jsem i pouštěl tichou a klidnou hudbu. Zpočátku jsem měl záměr 
uvolnit počáteční rozpaky, a proto jsme se chvíli proplétali mezi lavicemi, pak jsem 
si přece jen ještě chvíli házeli s jeho míčky a pak mne jen tak na místě napadlo 
jedno cvičení. Vzal jsem krabičku zápalek a vysypal ji na koberec, kde se naše 
žonglování vždy odehrávalo. Tadeáš měl za úkol vrátit sirky do krabičky a to pouze 
jednou rukou. Vyzkoušeli jsme to dvakrát. Jednou levou a jednou pravou. Potom 
jsme se trefovali do kapes našeho kapsáře. To se mu dařilo a byl z toho nadšený. 
Ještě jednou jsme si chvíli házeli mezi sebou, pak mne nepadlo prodloužit dráhu 
letu, a tak jsme zkoušeli přehazovat celou třídu. Potřebovali jsme při tom zapojit i 
nohy. Já to vždy předvedl a Tadeáš to zkoušel zopakovat. Většinu činností jsem 
motivoval krátkým příběhem či pohádkou, která vznikla na místě. Zpátky na 
koberci jsem začal Tádíkovi ukazoval, jak má správně chytat. Jak nastavit ručičku 
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pod míček, jak ji nechat dolů a nezvedat vzhůru za míčkem a jak pak pořádně 
zmáčknout, když už se míček dostane do ruky. Všechno stačilo párkrát ukázat a 
vyzkoušet. Tadeáš tyto rady přijímal za své a nadále se jimi řídil, či se o ně alespoň 
pokoušel. Činnosti bylo nutno poměrně rychle střídat, neboť vždy nastala znatelná 
chvíle, kdy už se začínal jednotvárnou hrou nudit. Tato cvičeníčka jsem nikdy 
nedělal, ale jako by sám Tadeáš napovídal, co máme právě dělat. Moc hezky to 
plynulo. Pak jsme si ještě sedli vedle sebe a házeli si navzájem bokem. Mohli jsme 
si tak procvičit vždy jen jednu ručičku. Pak jsme si přesedli a procvičovali tu 
druhou. Na závěr jsem opět pozval klauna, který předvedl veselé vystoupení. 
 
Závěry: Tadeáš se přiznal, že doma netrénoval. Což mi nevadilo, a naopak mne 
potěšila taková důvěra svěření se. Přinesl si krásnou hračku zpívajícího ptáčka. 
Hned jsme ji využili a chvíli si sní hráli. Ačkoli jsem s ním o přeučování nemluvil, 
zjistil jsem, že se dobře orientuje vtom, která ruka je levá a která pravá. Někdy si 
dává pozor, jako by měl levou zakázanou. Já však naše setkávání pojal jako 
propojování, a proto se mohl uvolnit a někdy používat obě dvě. Je velmi obratný, 
šikovný a chápající. Úchop mu jde kupodivu lépe pravou. Jako přirozenou prioritu 
jsem však shledal jeho levou ruku. Většinu cvičení jsem tedy směřoval na pravou. 
Na závěr jsme si snědli mandarinku. 
 
 
7.února 
 

Chvíli jsme si prohazovali mezisetbou míčky s tím, že házející musel říci 
nějakou barvu. Tadeáš je velmi nápaditý, a proto toto házení trvalo poměrně 
dlouho. Pak jsme házeli přes celou třídu. Šlo mu to o poznání lépe, ačkoli tvrdil, že 
díky lustrům doma nemohl trénovat. Poté jsme opět na koberci zkoušeli to, že já 
pouze vyhazoval kolmo nahoru a on se vše snažil chytit. Bylo to hodně rychlé a 
zábavné. Tadeáš až po čase pochopil, že se musí pohnout celý. Několikrát mu 
míček spadl přímo na hlavu. Po nějaké době už to celkem zvládal, a tak jsem si 
sedli naproti sobě a na slabiky básničky Měla babka čtyři jabka si přehazovali 
každý zvlášť svůj míček z levé ruky do pravé. Díky zapojení řeči jsme u této hry 
vydrželi hodně dlouho. Vzniklo spousta variací, např. s položením míčku na hlavu. 
Na závěr jsem Tádíkovi ukázal flower-stick, což je další žonglovací pomůcka. Těch 
jsem pak využil jako klaun, který mu s nimi ukázal veselé představení. 
 
Závěry: Pravá opět uchopovala hůře než levá, sám jsem zažíval vnitřní radost ze 
spřízněnosti. Snad proto, že i mne žonglování baví, a tak jsem se necítil jen jako 
„přísný učitel“. Vycítil jsem však, že má-li jít věc správným směrem, měl bych 
Tadeáše přimět k domácímu trénování. Domluvili jsem se totiž s jeho maminkou 
na týdenním intervalu setkávání.  
 
 
16.února 
 

Důležité, ač se to tak nemuselo zdát, bylo podle mne Tadeáškovo setkání 
s Aničkou, mojí žačkou, před naší třídou. Představil jsem jí Tadeáše jako žongléra 
Táďu. Od té doby jej tak většinou oslovuji, když ho potkám např. na školní 
slavnosti či při jiné příležitosti. 
 

Nejdříve jsem si povídali, neboť jsem se dozvěděl, že měli ve školce maškarní 
bál. Po uvolňujícím sdělování zážitků jsme se rozházeli, a využili jsme pravidelný 
rytmus při rychlé hře na zrcadlo. Já předváděl a on napodoboval. Když nestíhal, 
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mohl jsem zvolnit. Přitom jsem si jasně uvědomoval úžasné výhody individuální 
práce. Na rozdíl od předchozího vyučování. Při samostatném házení a chytání jsem 
si všiml, že se Tadeáš hodně dívá na mne a míčky mu padají. Začal jsem se proto 
soustředit sám na sebe a raději než na něj se díval do země. Na Tadeáška jsem jen 
tak pomrkával a hlídal, jak mu to jde. Myslím, že se začal více soustředit na sebe. 
Opět jsme si zaházeli přes celou třídu, zkoušeli vedení ruky pod míček, uchopení a 
pevné zmáčknutí a …pak se Tádík sám zeptal, kdy už přijde klaun. To byl jasný 
impuls, a tak jsem ho šel pozvat. Ani nevím proč, ale vnímal jsem v tom velkou 
důvěru a když jsem byl klaunem, měl jsem poprvé dobrý a nespoutaný pocit. 
Tadeáš hezky pochopil klaunův záměr a na rozdíl od předchozích vystoupení na 
klauna přímo reagoval, podával mu míčky a nakonec se s ním hezky rozloučil. 
Bylo mi to milé a příjemné. Uvědomil jsem si, že mezi námi vzniká hezký vztah, 
přestože se Tadeášek čím dál tím více osamostatňoval. 
 
 
22.února (den po Masopustu, kterého se Tadeáš účastnil a v jehož průvodu jsem byl klaunem) 
 

Od Tádíkovy maminky jsem se dozvěděl, že on i jeho bratři byli z postavy 
klauna a z jeho žonglování s kuželkami velmi nadšení.  
 

Ve třídě jsme si chvíli povídali o nálepce s namalovanou přeškrtnutou  
pusinkou na Adámkově lavici. Po chvíli se Tadeášek dopátral k tomu, že to tam má 
Adam pro připomenutí, že se ve vyučování nemá mluvit. Pak si situace ještě 
vyžadovala, abychom si chvíli zaběhali na koberci. Dál jsme zkoušeli hru na co 
největší počet míčků ve vzduchu. Využil jsem i poybové písničky, kterou jsme 
s prvňáky zrovna zpívali a pak už jsme si jako obvykle sedli naproti sobě a s rukou 
za zády hráli na zrcadlo. Házení přes celou třídu tentokrát vrchním hodem 
Tadeášovi moc nešlo. Naproti tomu rytmické házení s básničkou už zvládal 
výborně. Dokonce si o něj sám řekl. Tentokrát jsem si uvědomil, že je „něco“ jinak. 
Přišel jsem na to, že v předešlých setkáváních mi Tadeáš hodně vyprávěl, co dělal 
ve školce či jinde. Vstupoval tak z ničeho nic do žonglování a já to vnímal částečně 
jako rušivý prvek. Tentokrát byl však asi více ponořen do činnosti a na vzpomínky 
nebyl prostor. Pokusili jsme se házet si mezi sebou tak, že každý měl míček a 
hodili proti sobě současně. Přestože je to hodně náročné na postřeh, člověk musí 
hodit a už hned chytat, zvládl to Tádík skvěle. Ještě jsme zopakovali házení 
bokem, vystřídali strany a už se opět sám ptal po klaunovi. Pozval jsem klauna a 
nechal ho tentokrát žonglovat s kuželkami. Tadeáš mu radostně podával míčky, 
snad chtěl, aby žongloval se vším současně. Snažil jsem se to proto střídat. Měli 
jsme z toho při zvuku harmoniky radost oba dva. Tadeáš se s klaunem hezky 
rozloučil a já se s maminkou čekající před třídou domluvil, ať přinese fotoaparát. 
 
 
1. března 
 

K tomuto setkání jsem si udělal poznámku: „velmi uvolněné“. Od maminky 
jsem se dozvěděl, že i Tadeáš mluví o hezkém vztahu mezi námi dvěma. Když 
přišel do třídy, sám nachystal polštářky, na kterých obvykle sedíme, či klečíme. Při 
házení přes celou třídu se viditelně zlepšil, dokázal ji už několikrát sám a celkem 
přesně přehodit. Ještě míček na takovou dálku sice nechytne, ale je vidět jeho 
klidná snaha. Když jsem opět na koberci trénovali chytání a zmáčknutí, mohl jsem 
jej pouze chválit. Opravdu se zlepšil a udělal mi tím velkou radost. Přehazování 
z ruky do ruky s básničkou už uměl skvěle, a tak jsme vyzkoušeli něco nového. Po 
každém chytnutí jsme míček kolem něčeho obtočili. Kolem ruky, nohy,…a pak už i 
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Tadeáš sám vymýšlel, kolem čeho. Po nějaké době už byl naučený Tadeáš 
netrpělivý na klauna. Tak jsem ho poprosil, ať ho jde zavolat sám. Vyšel ze třídy, 
ale vrátil se, protože ho nenašel. Poslal jsem ho tam znovu, ať jde až ke kostkám. 
Zase se vrátil s neúspěchem, a tak jsem pro něj šel já. Když se klaun po zaťukání 
objevil ve třídě, čekal ho tam malý Tadeášek s připravenými míčky. Klaun si pak 
šel i pro kuželky a tu po něm Tadeáš začal házet ještě míčky. No chudák klaun, 
sice všechno mu padalo, ale bylo to veselé a to přece jde. 
 
 
9. března 
 

Pustil jsem Tadeáška s maminkou do třídy a musel si ještě něco zařídit ve 
sborovně. Když jsem se vrátil, Tadeáš žongloval s flower-stickem, který si sám 
vytáhl. Maminka ho omlouvala a říkala, že už je tu jako doma. To bylo pro mne 
potěšující. Byl jsem celkem unavený, a proto jsme si nejprve snědli svačinu. 
Dostal jsem výborný bio-koláč. Ptal jsem se Tadeáška, co by rád, on nevěděl, a tak 
jsme si začali házet. Bylo však zřejmé, že je roztěkaný, a já byl opravdu velmi 
unavený. Dneska skoro vůbec nemluvil a nechtělo se mu. Museli jsme velmi rychle 
střídat činnosti a navíc jsme ten den na sebe měli pouze 20 minut. Klauna 
tentokrát Tádík vnímal jen málo a pak se divil, že už jsme skončili. Dal jsem mu 
ponaučení a rozloučil se ním. 
 
 
23.března 
 

Byl jsem opět velmi unavený, a navíc jsem ještě po vyučování řešil něco se 
svým žákem. Ihned vzápětí jsem se měl věnovat Tádíkovi. Tentokrát přišel do třídy 
i s maminkou. Chvíli si prohlíželi jarní výzdobu, poté maminka vytáhla fotoaparát 
a začala fotit naše obvyklá cvičení. Přestože jsme je měli již zažité, bylo to úplně 
jiné. Výborně jsme si zaházeli přes celou třídu. Opravdu mu to moc šlo a dokonce 
se mu občas podařilo míček chytit. Maminka nejenže fotila, ale také samozřejmě 
pozorovala. Byla částečně nadšená a říkala, že je překvapená, jak Tadešek hezky 
poslouchá. Doma ji prý tak neposlouchá. Také říkala zajímavou věc, že doma začal 
sám od sebe opisovat texty. Když prý píše pravou, tak bez potíží, ale když prý píše 
levou, tak píše zprava do leva a ještě k tomu zrcadlově obráceně. Když maminka 
odešla, atmosféra se uvolnila, a projevilo se i má únava. Chvíli jsem si házeli. 
Tadeášovi to jde moc dobře. Lehl jsem si na koberec a Tadeášek sám začal 
schovávat míčky. Hráli jsme „abraka-dabraka“. Přitom jsem si všiml, že mi občas 
vyká a občas tyká. Chvíli jsem si pak zkoušeli házet jednou kuželkou. Moc mu to 
nešlo, má ještě málo síly a příliš malou ručku. Snažil se však co mohl. Když už ho 
to přestalo bavit, zeptal se sám na klauna. Šel ho zavolat, pak i já, a velice 
uvolněně jsme v podstatě udělali společné vystoupení. Když mi něco spadlo, hned 
mi to podával a když jsem odcházel, ještě po mě chtěl, abych se vrátil.  
 
 
20. dubna 
 

Po dlouhé době jsme se opět s Tadeášem setkali. Jeho vývoj jej opět 
proměnil a ačkoli již spolu máme daná cvičení, dělali jsme vše jakoby poprvé. Bylo 
poznat, že „je nad věcí“. Činnosti dělal roztěkaně a dokázal i odmlouvat. Částečně 
prohlédl, že i žonglování může být náročnou prací, která se sama od sebe nenaučí. 
Střídal jsem proto činnosti rychle za sebou. Co se týče používání rukou, 
dominovalo používání pravé. Cítil jsem tam respekt a to, že si prostě dával pozor, 
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aby používal „tu správnou“. Opravdu velmi obratně chytal, házel a také bez potíží 
vysypal a opět naskládal jednou rukou zápalky zpět do krabičky. Vystřídali jsme 
obě ručky a vážně nebylo poznat, která je šikovnější. 
 

Korunu tomuto našemu zatím poslednímu setkání dala zajímavá příhoda. 
Hned když Tadeáš přišel, vybalil si z batůžku, který vždy „do kroužku“ nosí, různé 
hračky a věcičky. Když jsem pak na jeho vyžádání pozval klauna, nosil mu Tadeáš 
různé z těchto předmětů, aby s nimi začal žonglovat. Ten tak rád učinil a přestože 
Tadeáš nejevil nijak přílišný zájem, klauna si několikrát zavolal ještě zpět. Pak si 
klaun vzal jednu malou krabičku, která však nebyla obyčejnou krabičkou. Dala se 
rozložit, což Tadeáš zakrátko udělal a vzniklo z ní tiskátko. Tadeáš si nic 
netušícího klauna zavolal a (vše probíhá bez řeči, jen za zvuku foukací harmoniky, 
kterou má klaun mezi zuby) naznačil klaunovi, ať nastaví ruku. Pak mu ji označil 
razítkem malé zelené žabičky. Klaun měl radost ze vzájemné interakce a odešel. 
Když jsem se však vrátil, Tadeáš již na mne šibalsky čekal a asi tušíte co chtěl 
vidět. „Ukaž mi ruku…“ Teprve teď mi to došlo, ale musel jsem s pravdou ven. 
Nato mi Tádík povídá, že už to stejně ví dávno… hezky a s uznáním jsem se na něj 
usmál, on na mne a rozloučili jsme se. 
 
 
 
Zhodnocení práce s Tadeáškem 
 

Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost setkávat se s Tadeášem pouze 
jednou týdně a zřejmě i proto, že žádný z mých žáků v 1.C není levák, neangažoval 
jsem se natolik v proniknutí do tématu „leváctví“, abych mohl nabýt vnitřního 
přesvědčení o správnosti jeho přeučování. Tadeáškově mamince jsem se tedy 
rozhodl pomoci pouze tím, že se pokusím o Tádíkovu motivaci, avšak podstatnou 
úlohu v této věci nadále hraje její důslednost a pevné odhodlání, které jsem u ní 
hned od počátku vnímal. Jsem si vědom toho, že by se dalo vypátrat mnohem více, 
dokonce jsem měl o této problematice dvakrát nadosah i hovor přímo s paní 
Anežkou Janátovou, ovšem neoslovil jsem ji. Rovněž vědomí toho, že tato 
seminární práce nebude plně zaměřena na vliv žonglování při přeučování 
z leváctví, mne přesvědčilo, že jsem zůstal tichým pozorovatelem, klaunem. Ne 
zkušeným terapeutem. Tím zatím nejsem.  
 

Možná, že naše setkávání budou v budoucnu pokračovat, možná se Tadeáš 
stane žákem naší školy, možná se stane i žonglérem, kterému toto cvičení pomůže 
na Cestě životem… a možná, že z tichého pozorovatele se stane díky tomuto všemu 
i člověk se zkušeností, kterou patřičně využije. Jsem rád za tuto možnost. 
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Tadeáš (pohledem své maminky) 
 

Stejně tak jako jeho starší sourozenci používal i Tadeáš zhruba do čtyř let 
ručičky obě dvě. Částečně však na některé činnosti, obvykle prováděné rukou 
pravou, oni používali ruku levou a jen výjimečně toto užívání levé přetrvalo (jeden 
bratr jí např. příborem obráceně, druhý si někdy šikovně vypomáhá rukou levou). U 
Tadeáše naopak po čtvrtém roce postupně dominuje ručka levá, stále častěji bere 
tužku či nůžky do levé, lžičku střídavě. Po pátém roce se díky časté práci rukama 
(malování, stříhání) Tadeáškovi rozvíjí jemná motorika a viditelně inklinuje k levé. 
Maminka shromažďuje informace o problematice „LEVÁCTVÍ“ (konsultace s paní 
Janátovou). Začíná hledat možnost nenásilné terapie a k tomu doma systematicky 
pracuje na předělávání nástrojů do ruky pravé. Vše úměrně k věku, formou hry. 
Velmi těžké a nepříjemné jsou však tlaky z okolí (i na samotného Tádíka), že když 
chce, ať klidně píše levou, apod. Proto se maminka snaží vším možným (obrazy, 
příběhy) docílit toho, aby Tadeáš chápal potřebu posilování a cvičení své pravé ruky 
jako hru a aby jej samotného tato činnost bavila a přijal ji jako pro sebe něco moc 
důležitého. 
 
Dosud pozorované výsledky (stále jeho maminka): 

 střídají se období preferování pravé a pak zase levé. 
 je však schopen si uvědomovat, ve které ruce tužku má. Dělá např. legraci, že 

mne napálil, když mi řekne, že obrázek maloval levou rukou a já se začnu 
trochu škaredit, což se mu líbí a směje se, že jsem se napálila. 

 počáteční nedůvěra k žonglování (neznámý Jirka, pod tlakem okolí, že 
přecvičování je něco jako handicap) smazána, žonglování ho chytlo, baví ho to, 
naopak je hrdý, že do něj chodí a případnými úspěchy si vylepšuje 
sebevědomí před staršími sourozenci (není poslední a nejpomalejší). 

 přesvědčení okolí, aby mu jemně pomáhali předělávat tužku, resp. alespoň 
cvičení nebagatelizovat. 

 objevilo se, že pokud obkresluje písmenka podle předlohy levou, píše odleva 
normálně, pokud však tzv. píše „levou“, písmenka bere odleva doprava, ale 
píše je zprava do leva a zrcadlově převrácené.  

 velmi důležité považuji cvičení, vyrovnávání obou hemisfér, tj. posilování levé 
hemisféry, cvičení koordinace obou rukou (žonglování) či obouručné malování 
forem. 

 
Dále mi jeho maminka prozradila něco o sobě 
 
Rodiče: Maminka – vyhraněný pravák, Otec – pravák s výrazně šikovnou i levou 
rukou. Dle jejího názoru lze prý vypozorovat některé negativní důsledky leváctví 
v dospělosti. Uvádí učení se jazykům, racionální uchopování životních situací a 
zmítání v pocitech. 
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V. ZÁVĚR 
 

Co jsem chtěl touto prací sdělit? Chtěl jsem se s čtenáři podělit o své 
dosavadní zkušenosti s žonglováním, poukázat na jeho možnosti a předvést, jak jej 
v praxi využívám já. Jak jsem při jejím vypracování pochopil, podělil jsem se také 
s mým prožíváním vnitřní osoby Klauna a rovněž s posláním začínajícího učitele.  
 

Uvědomil jsem si také, jak má převažující sangvinická povaha způsobuje, že 
v pronikání jedné věci do hloubky mám ještě mezery. V této souvislosti jsem 
rovněž vnitřně bojoval s vlastní vůlí a odhodláním práci v termínu dokončit.  

 
Zřejmě je to ona „lehkost“, které se tolik obdivuji. Ta lehkost, které využívají 

všichni žongléři a teď nemyslím jen ty „cirkusové klauny“, nýbrž všechny lidi, kteří 
si s překážkami ve svém životě navíc ještě pohrají a když jim díky vyšší moci 
gravitace náhodou nějaká občas upadne, zvednou ji a začnou s ní „žonglovat“ dál. 
Je to ona lehkost, kterou pociťuji i ve svém způsobu řešení konfliktů. No a když se 
to vezme například z hlediska historického, byli to právě klauni a šaškové, kteří 
měli u panovníka tu důležitou úlohu zlehčování problémů a rozviřování usedlého 
prachu a ač se mnohdy vydávali za přihlouplé blázny, byla to právě ona lehkost a 
skrytá přirozená moudrost, která králům pomáhala k dobrému vladaření. 
 
 Nechtěl jsem touto prací stanovovat další dogma, nechtěl jsem dokonce ani 
přijít na něco nového, převratného. Chtěl jsem se pouze blížit k oné jednoduché 
kráse, kterou lze spatřit například v letícím míčku s přivázaným pestrobarevným 
hedvábným šátkem, připomínajícím malou kometku. 
 

Co se týče použitelnosti výsledků této práce, myslím si, že může být pro 
druhé inspirativní, a to pochopitelně i pro mne samotného, neboť je spoustu míst, 
kde můžu navázat a pokračovat v pozorování i v myšlenkovém vyhodnocování. 


