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Je rok 2022 a Jan Ámos Komenský přijíždí do Přerova 
 
Na nádraží do Přerova přijel vlak. Není to ledajaký vlak, veze známé osobnosti do jejich oblíbených 
míst, ale nejsou to obyčejné osobnosti. Jsou totiž z minulosti. Pro některé cestující to je jejich první 
jízda, jako pro našeho Jana Ámose Komenského. Vystoupil z pro něj neznáme plechové mašiny a 
zmateně se rozhlížel po nádraží. ,,Zde to neznám, to není můj milovaný Přerov.” řekl smutně a dále se 
zmateně rozhlížel. Nakonec vzal svou odvahu a vyšel ke dveřím nádraží. 
 
Vše tu bylo jiné a tak velké a rozlehlé. Pan Komenský jen udiveně procházel ulicemi. Když už nevěděl 
kudy kam, zastavil pár procházející kolem velké budovy, na které svítil napis Galerie Přerov. ,,Dobrý 
den, ztratil jsem se, kudy se dostanu na zámek a do bratrské školy?” Pár se na sebe zmateně podíval. 
,,Bratrská škola? Ta už dávno neexistuje,” zasmál se muž ,,ale na zámek, tam se dostanete…” začal 
popisovat cestu kudy kam a pan Komenský vše napjatě poslouchal. Přece jen, úplně naší moderní řeči 
nerozuměl. Nakonec poděkoval za radu a rozloučil se s nimi. Jen  ho stále zajímalo, co bude v té 
galerii, tak se do ní vydal. 
 
První problém nastal hned u vstupu, pan Komenský nechápal kouzlo samootvíracích dveří. Díval se 
doleva, pak zase doprava. ,,Co to je? Všude jsou velké nápisy, lidé se dívají do podivných zařízení, 
vytahují nějaké peníze, ikdyž nejsou ve stáncích. “ řekl si pouze pro sebe a se zaujetím sledoval 
všechny lidi okolo. Vyjel po kouzelných schodech do 1. patra, kde nenašel taky žádné štěstí. Nakonec 
se rozhodl jít na zámek. 
 
Pan Komenský stál na Žerotínově náměstí a marně očima hledal kde je brána, kterou se vcházelo do 
města. Když vyšel nahoru, na Horní náměstí, rozzářil se mu na tváři úsměv. ,,Tady to znám!” jásal 
radostí. A díval se s jiskrami v očich všude okolo.  
 
Došel do muzea a chtěl jít nahoru, když v tom ho zastavily zamčené skleněné dveře, do kterých 
narazil. Vyletěla paní vedoucí z kanceláře a křičí: ,,Člověče, vždyť si musíte koupit lístek!” Poté trošku 
zaostřila svůj zrak a strnula na místě. ,,Pane Komenský?!” řekla překvapeně, div jí oči z důlků 
nevypadly. Pan Komenský vypadal také velice překvapeně, ale ne kvůli paní vedoucí. Spíše proto, že 
nemohl jít jen tak nahoru. Paní vedoucí beze slov otevřela skleněné dveře a šla zpět si sednout do 
kanceláře. Pan Komenský si prošel všechny místnosti. Dokonce došlo i na jeho třídu, ve které sám 
učil. Ukápla mu slzička. ,,Jsem doma.” řekl spokojeně a přejel prsty přes lavici. Chvíli tam pobyl, ale 
moc dobře věděl, že za chvíli se musí vrátit zpět do vlaku a pojedou dál.  
 
Když šel zpět na nádraží, vzpomínal na své učební léta tady v Přerově. Sám viděl jak se město 
změnilo, hlavně se nádherně rozrostlo. ,,Nejraději bych tu s Vámi zůstal, ale věčnost není možná, 
loučím se s Tebou, milovaný Přerove!” Řekl na nádraží a nastoupil do vlaku věčnosti. Ještě než 
definitivně odjel, bleskla mu hlavou myšlenka. ,,Kdy se sem zase vrátím?”  A to se asi nikdo z nás 
nedoví. Těžko říci, kdy zase potkáme pana Komenského v Přerově. Jen musíme být pozorní a příšte 
mu ukázat a vysvětlit více věcí. Vlak zahoukal a zmizel v dáli. 


