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Jan Amos Komenský na návštěvě v Přerově roku 2022 

Jednoho dne se v Přerově na náměstí T. G. M. záhadně objevil Jan Amos 

Komenský. Byla jsem první kolemjdoucí, takže se mě zeptal, jaký je rok. Řekla 

jsem: “Je rok 2022, proč se ptáte?” Řekl, že sám neví, co se stalo, ale nějak se 

sem dostal. A tak se mě vyptával na různé věci, co se stalo za tu dobu, co jsou 

ty jezdící stroje s koly, kde to je a kdo jsem. Já jsem mu odpověděla na skoro 

všechno včetně jména, ještě jsem se ho zeptala i já i když jsem tušila, kdo to je, 

je to Jan Amos Komenský. První místo, kde jsem ho vzala bylo muzeum 

Komenského na Horním náměstí. Byl opravdu překvapen, že se o něm píše 

tolik věcí, nebo to co navrhl se pořád dodržuje, ale nejvíce ho překvapilo, že ho 

dali na 200 Kč a dozvěděl se o naší pandemii coronaviru. Potěšilo ho, že se o 

něm učíme ve školách a jedna z nich je pojmenována po něm. Jako druhé 

místo, které jsme navštívili byla Laguna, chtěla jsem mu ukázat nějakou 

přírodu, takže chtěl jít také do Žebračky. Musela jsem ho vzít i ke škole, aby se 

podíval, jak vypadá. Navštívili jsme památník Jednoty bratrské, v jehož místech 

bývala škola kde učil, ale nejvíce se zaměřil na schodiště, které si dokonce 

pamatoval. Poté jsem mu ukázala jeho sochu u evangelického kostela, která se 

mu líbila a řekl, že je mu docela podobná. Náhle si všiml, že opodál je široká 

ulice nesoucí jeho jméno. Také on mi vyprávěl zážitky z jeho doby. Jako 

poslední si chtěl zajít do knihkupectví, pořídil si knihu o něm. Jak jsme se vrátili 

zpátky na náměstí, tak mi řekl: “Už musím jít, potřebuji ještě zjistit, jak se 

dostat zpět a nechci si do svého roku zavléct ten covid-19, ale byl to skvělý 

den.” Myslím si, že se mu to povedlo zjistit, protože už jsem ho nikdy neviděla. 

 


