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Jak se J. A. Komenský objevil v dnešní době 

        Jan Amos Komenský byl pedagog. Učil na různých školách. 

Jednoho dne se rozhodl, že by rád opět viděl Přerov a jel tam na 

výlet. Chtěl se tam i na chvíli zdržet pracovně. Po příjezdu šel na 

procházku a najednou byl v nějaké divné laboratoři. 

         Laboratoř byla divná, temná a nic neviděl. Tak odkryl závěsy a 

najednou, jako by tu místnost znal. Jako by tam trávil celé mládí. Věci 

v laboratoři byly přikryté hnědými starými dekami. Jan je odkryl. Pod 

dekami byly zvláštní věci, nevěděl, co to je.  Vše bylo velké, bílé, 

kovové, byla tam tlačítka a jedno tlačítko svítilo červeně. Jan si to 

nechal pro sebe, protože se bál, že kdyby se to někdo dozvěděl, mohl 

by podivný přístroj zneužít. Rozhodl se, že ho napřed prozkoumá. A 

pak uvidí. Tak ho prozkoumal, ale nevěděl, co s tím, tak mačkal 

náhodná tlačítka. Nic se nedělo. Ale zbývalo mu poslední svítící 

tlačítko. Tak ho zmáčkl a najednou začal stroj vydávat divné zvuky. 

Jan se lekl. Z ničeho nic se před strojem objevily hodinky. Vzal je do 

ruky, chvíli si je prohlížel. Zkusil posunout rafičky, jestli se něco stane. 

A stalo se! Najednou spadl do vody. Vylezl na břeh a podivil se, kde 

je. Šel dál. Došel k nějaké cestě a začal potkávat lidi. Zaujalo ho, jak 

se lidi oblékají. Zeptal se jednoho pána, kde je. Pán odpověděl: ,,Jste 

v Přerově na náměstí.“ Jan se odmlčel.......  Koukl se na hodinky a 

uviděl, že je tam něco jinak. Bylo tam napsáno datum 22. 2 2022. 

Podivil se, kam se to až dostal. Rozhodl se tedy podívat do blízké 

školy. Věřil, že děti budou hodné. Vešel dovnitř. Žáci na něho spustili: 

,,Co tady dělá, dívejte na něho! ´´ Jan se podivil, jak se chovají, zeptal 

se jich: ,,Jak to se mnou mluvíte?!“ Ti se na něho koukli, 

neodpověděli a šli dál. Šel se tedy podívat do jedné třídy, do třídy 7. 

A. Byl tam obrovský řev a nepořádek, protože paní učitelka byla pryč. 

Jan vešel, děti se ztišily a divily se. Kdo to přišel? Paní učitelka přišla 



do třídy, uviděla Jana a omdlela, protože naproti Janovi byl jeho 

portrét a nemohla uvěřit tomu, že tam je. Za chvilku se probrala a 

zeptala se: ,,Kdo jste, že jste tak podobný Janu Amosi 

Komenskému?´´ Jan na to: ,,Ale já jsem Jan Amos Komenský, hned 

vám vše vysvětlím.´´ Paní učitelka řekla: ,,To není možné, ale i kdyby 

bylo, tak jak to, že jste tady?´´ Jan odvětil: „Našel jsem stroj, zmáčkl 

jsem tlačítko, uviděl hodiny a spravil čas a najednou jsem tady. 

,,Rychle vás musíme dostat nazpět, aby tady nebyl rozruch.´´ 

rozhodla paní učitelka.   

           Jan vzal hodinky a nastavil tam čas, jaký tam byl, když hodinky 

objevil. Za chvíli byl zpátky ve své době. Hodinky si schoval a stroj 

znovu přikryl dekou. Vrátil se zpět do města a žil tam šťastně až do 

smrti. 


