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Moji milí a vážení čtenáři, moudré dámy a šlechetní pánové, 

 

je mi neskutečnou ctí se s Vámi tímto moderním a nadčasovým způsobem spojit. Nikdy 

bych za mých spisovatelských let nevěřil, že se jednou uchýlím k těmto pro mě tak 

nevšedním vynálezům a své poznatky a myšlenky z návštěvy novodobého světa budu 

jednou zapisovat skrze sdělovací prostředky tohoto typu, tj. internetu. 

 

Během své spisovatelské éry života jsem byl zvyklý si poznámky zapisovat do knih, dnešní 

doba je postavená spíše na sociálních sítích a informace se šíří díky všudypřítomným 

médiím. 

  

Jak tedy v této době internetu nejlépe a nejefektivněji sdílet se světem to, co máte na 

srdci? Přes již zmíněná média. Proto jsem se i já, v zápalu a pokušení seznámit se 

s neznámým a ve snaze svou osobnost přiblížit ostatním čtenářům, uchýlil k založení 

vlastního blogu a otevřel se něčemu novému a pro mne tak neznámému, jako je právě 

internet. 

 

Navštívil jsem za svůj život nespočet zajímavých míst a nejedno z nich mi také utkvělo 

v paměti.  I to byl důvod, proč jsem se rozhodl si jednu z těchto vzpomínek oživit a znovu 

se pokusit připomenout si jeho rozmanitost. Než prozradím jméno města, které mi bylo 

potěšením opět zhlédnout, dám Vám, mým věrným čtenářům, pár nápověd, abyste měli 

tu možnost ono místo sami uhodnout. 

V roce 1608 jsem začal na zdejší bratrské škole studovat pod vedením vážených pánů 

Láneckého a Dubina, kteří mě dokázali nasměrovat na mou pedagogickou dráhu v 

budoucích letech. Od roku 1614 jsem zde vyučoval i já sám osobně. 

Troufám si nesměle říct, že Vám největší nápovědou bude řeka městem protékající, 

kterou si pamatuji ze svých školských let, jež slove Bečva. Ovšem, abych byl zcela 

upřímný, milí čtenáři, pamatuji si ji o něco čistší, nicméně osobitosti města její kalnost na 

půvabu neubrala.  

Hádáte správně, vrátil jsem se do města Přerova.  

Na své cestě po městě jsem si naplánoval několik soukromých zastávek, které bych Vám 

rád představil, a v případě, že by Vás některé z míst zaujalo, jste tímto srdečně zváni k 

jeho návštěvě.  

Mezi již zmíněnou řekou Bečvou a lesem Žebračkou se nachází známý přerovský park 

Michalov. Ten se pyšní podívanou na nemálo zástupců ze zdejší fauny i flóry. Kdybych 

měl tu možnost ve městě zase vyučovat, jistě bych na tohle čarokrásné místo vzal své 

studenty. 

Přerovský zámek je nejen jednou z nejpůsobivějších dominant města, ale zároveň se zde 

k mému milému potěšení dokonce nachází patnáct stálých expozic o mé maličkosti. 

Jestliže se o mé minulosti chcete dozvědět více, návštěvu i sem jednoznačně doporučuji. 



Pro nábožensky založené turisty je v Přerově k vidění nejeden kostel. Ve stručnosti 

zmíním honosné kostely sv. Jiří, sv. Michaela nebo například farní kostel sv. Vavřince. 

Za zhlédnutí stojí také Městský dům umístěný v centru, kde se koná nejedna kulturní 

událost. 

Během svého pobytí ve městě bych dále rád navštívil mimo jiné i střední pedagogickou 

školu, která se snaží pokračovat v mých myšlenkách a zasvětit své žáky do krás učitelství a 

vzdělávání. 

Přerov nabízí spoustu dalších zajímavých míst k vidění, ty se ovšem do mého blogu dnes 

již nevměstnají, a proto se jim budeme věnovat příště. Doufám, že Vás město a místní 

památky pohltí tak jako mne a že se sem společně opět brzy vrátíme.  

Loučí se s Vámi Jan Amos Komenský, učitel národa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


