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Návrat domů 

Jak se Jan Amos Komenský dostal zpět do města, kde účinkoval jako významný pedagog, na přerovskou 

půdu, je mi neznámé. Zda někdo stihl během pár vteřin vynalézt stroj času anebo narušil vlákna 

časoprostoru či jde o naprosto primitivní zombie apokalypsu, nesejde na tom. Takže pokud stále po 

352 letech zaslouženého spánku ve studené půdě zvládne bezproblémově vstát z hrobu a jeho kosti 

jsou stále obalené pohybu schopným masem, je bezprostřední ikonou pro dnešní seniory. Aby se dostal 

z Nizozemska, kde leží jeho rakev, do České republiky, která byla za jeho života považována za 

Habsburskou monarchii, musí oprášit postarší oblek a vydat se na nejbližší vlakovou stanici. Je myslitel 

a filosof, takže po probuzení se z posmrtného spánku beze snů po 352 letech nenechá myšlenku vydat 

se do Přerova jen ve svých úvahách. Skok ze sedmnáctého století do jednadvacátého jím zprvu velice 

zatřásl. Co se týče moderních technologií, je progresivní i v obraze, rád se něčemu novému přiučí, avšak 

jak si obstarat lístek na vlak je problém i pro revolučního pedagoga. Nedivte se, za jeho existence ani 

žádná lokomotiva nebyla, to je záležitost až devatenáctého století.  

O jednu jízdu vedle nizozemské babičky později se konečně dostává do okresního města Olomouckého 

kraje, které lze považovat za silně průmyslové, do Přerova. Udělal krok tam, kde kdysi působil jako 

neobyčejný učitel, a s prvním krokem se nemohl nabažit postarší budovy sloužící jako nádraží. 

Nepozastavoval se nad šedivými paneláky, cihlovými komíny, vypouštějícími do ovzduší škodlivé látky, 

ani nad asfaltovými ulicemi. Tomu všemu stejně nerozuměl a považoval to za moderní a průmyslové. 

Prostě jen betonová masa paneláků. Míjel mohutnou budovu Gymnázia Jakuba Škody pro velmi 

vzdělané děti. Prošel všechny ty nic neříkající stavby, hranaté náměstí Tomáše Garrigua Masaryka do 

kopce, až došel konečně tam, kam chtěl. Horní náměstí stále překypuje krásou, malebností a útulností. 

Ohraničeno barevnými domečky, vedle kterých stojí přerovský zámek s muzeem po něm 

pojmenovaným. 

,,Přerované na mne v hezkém vzpomínají,“ pomyslil si. Také měl pravdu. Každý přerovský obyvatel, 

jenž se nepodíval do tohoto muzea, jako by nebyl. 

Přerovský zámek je též středem kultury, což Janu Amosi Komenskému vykouzlilo úsměv na tváři. Jako 

starý spokojený muž s rukama založenýma za zády minul trosky hradeb, nad kterými se smálo sluníčko. 

Přešel jednoduchý most k loděnici nad řekou Bečvou, která klokotá vodní písně s nyní již dravými 

rybkami. Putoval dále k Máchově umělecké škole, odkud vybíhaly buclaté tvářičky dětí, v nichž se 

zrcadlila rozmanitá budoucnost. 

,,To oni jednoho dne převezmou břímě vedení světa a na nich bude záležet osud lidí a planety,“ 

rozmýšlel. Směřoval do parku Michalova. Poněvadž ho zradily staré nohy, tak si sedl na lavičku vedle 

kudrnatého chlapce s pihovatým nosem a pruhovaným tričkem, jenž se červenal hněvem. Pan 

Komenský v zastaralé róbě nejdříve pozoroval ptactvo rozmanitého druhu, sedající na zelené stromy. 

Chlapce si vůbec nevšímal, dokud k němu nezabloudil pohledem. 

,,Nač tolik zármutku, chlapče? Vždyť je vskutku přenádherný den, máš slunce jako na dlani a jsi v 

samém středu živé krajiny. Příroda je nejlepší učitelka biologie. Jsi příliš mlád, abys zbytečně marnil čas 

zatrpklostí,“ není zvyklostí vybavovat se s cizími lidmi v parku, proto se klučina jen povrchně otočil jeho 

směrem. 

,,Když já dnes získal špatnou známku z počtů a doma mě čeká jen výprask. V žákovské knížce u mě 

nebývá zvykem špatný prospěch, avšak rodiče ode mne očekávají dosti. V budoucnu mám být 



doktorem práv.“ Chlapec si vyléval srdéčko neznámému starci, který si mnul šedý plnovous. Ten 

chlapce litoval, měl pro něj pochopení. Hoch se rozpovídal a z jeho tváří pomalu mizela červená barva. 

Jakmile s krátkým vypravováním skončil, Jan Amos Komenský jej obdaroval hlubokým moudrem: 

,,Rodiče nesmí vyvíjet na děti tvrdý nátlak, co se týče známek, protože na nich zdaleka tolik nezáleží, 

jako na tom, co nosíte v hlavách. Každý se dokáže nazpaměť naučit zápis, důležité ovšem je, zdali 

zvládne naučené informace udržeti v hlavě," chlapec mlčky seděl a přitakával. Pozorně naslouchal. Na 

klukově tváři se po prohlášení od chápajícího pedagoga uvelebil na tváři úsměv. 

,,Víte vy, pane, že vypadáte jako ten učitel Jan Amos Komenský? Na přerovském zámku máme třídu 

z doby jeho působení. Ten pán byl úžasný. Naučil dnešní učitele, jak zábavně vykládat látku. Je podle 

něj pojmenovaná i soutěž pro pedagogy, do jehož finále postoupila i paní učitelka Sahajová z naší školy. 

No nic, děkuji za rady!" hoch se znenadání zvedl a utíkal domů nebo si možná hrát za ostatními dětmi. 

Jan Amos Komenský se dmul pýchou, že na něj český národ v dobrém vzpomíná. Byl šťasten, že mohl i 

nyní někomu pomoci. Na tváři mu uvízl poslední úsměv v krásném přerovském parku, pak se pomalu 

rozplynul do vzduchu zalitým dětským smíchem, a nakonec po něm zbyly jen odlesky světla. 

 


