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ČEKÁNÍ NA VLAK 

 „Užijte si pedagogiku, já už teda jdu, pak mi pošlete zápisy“ řekla jsem spolužačkám a 

vyběhla ze školy, jako by mi šlo o život. Kdo by přece nechtěl zmeškat poslední hodinu v pátek, 

navíc písemku. Pospíchala jsem na nádraží v Přerově a hledala rychle nástupiště, protože mi 

vlak jel za necelých pět minut. Mžourala jsem očima na tabuli s odjezdy a poskakovala na místě.  

 „Dávej pozor“ ozvalo se za mnou, když jsem nechtěně přišlápla dlouhý kabát pánovi 

s hustým plnovousem. Omluvila jsem se a v hlavě jsem si pomyslila, že kdybych takhle 

vypadala na dramatickém představení Labyrint světa a ráj srdce, který s paní učitelkou 

z dějepisu nacvičujeme, vypadala bych teprve jako správný poutník. Pán s pláštěm potichu 

zadumal „V pořádku slečno a mohu-li se otázat, nevíte, kudy cesta k muzeu Komenského 

vede?“ Jaká náhoda, že zmiňuje autora díla, na jehož jsem právě myslela. Po přesném popisu, 

kde muzeum najde, jsem se s pánem rozloučila, on mi poděkoval a já si sedla na lavičku opodál, 

protože jsem musela ustát vlakové zpoždění 45 minut. Vlastně usedět. Ach ty vlaky... Vytáhla 

jsem zbytek svačiny a zakousla se. V tu ránu mi někdo klepal na rameno. Zase ten pán. 

„Nemohla byste jít, slečno, semnou? Docela se ztrácím, nebyl jsem v tomto městě dobrých sto 

let.“ Zavtipkoval. To jsem ještě nevěděla, že to vtip není, protože pak se mi představil. „Jmenuji 

se Jan Komenský a navštěvuji tohle město po několika letech, tak by se mi nějaký průvodce 

hodil.“ „Kde vezmeme mámení?“ zeptala jsem se s úsměvem a odkývla na souhlas, že s ním 

půjdu. V hlavě jsem měla miliony otázek a žádnou odpověď. Chtěla jsem se na něco zeptat, 

ALE JAK BY SE SAKRA DOSTAL JAN ÁMOS KOMENSKÝ DO PŘEROVA, KDYŽ UŽ 

DOBRÝCH 352 LET NEŽIJE? Tuhle otázku by přece zdravý člověk položit nemohl. 

Vyšilovala jsem v hlavě. Pán se pořád jen spokojeně usmíval a štrádovali jsme si to na Horní 

náměstí k muzeu. Určitě to je jen nějaký vtipálek, co se za Jana převlékl. Nebo na mě 

prodavačka u pokladny lístků do muzea vyskočí s kamerou, že natáčí sociální experiment, jak 

by lidi reagovali na Jana v Přerově. V novinách by se to určitě chytlo, říkala jsem si. Popisek 

„Píše se rok 2022 a Jan Ámos Komenský přijel do Přerova“ je vskutku pozornost upoutávající. 

Miliony scénářů v hlavě, ale který je ten správný? Chtěla jsem zavtipkovat dál, proto jsem pána 

nejdřív vzala k soše Jana, která byla vůbec první na světě postavena zrovna tady v Přerově. 

Dorazili jsme na místo a konečně jsem mohla říct „jste si podobní“ s úsměvem na rtech. Ale 

pán měl slzy v očích, jako by ho to dojalo. Zvláštní. Pokračovali jsme dál k muzeu. U pokladny 

koupili lístky. Scénka s kamerou a prodavačkou se neuskutečnila a vstoupili jsme dovnitř. Po 

dlouhé době, kde si pán prohlížel všechno velmi důkladně, že jsem málem nudou usnula na 

štosu knih, jsme se konečně dostali ven.  

 Po dlouhé době promluvil a zeptal se jen na jednu věc „Co studuješ?“ „Střední 

pedagogickou školu tady v Přerově.“ odvětila jsem. „Skvělá volba, taky jsem se touto cestou 



vydal, opravdu krásná profese, přeji ti spoustu štěstí do života. Pedagogika je krásná věda, 

radost ji studovat!“ dodal s nadšením, rozloučil se a zmizel v uličkách Přerova. 

 Krása pedagogiku studovat, to zrovna. Ví on vůbec, kolik hodin strávím nad učením? 

Kolik hodin v noci naspím? Jak se musím snažit o dobré známky? Asi ne, jinak by tohle v životě 

nevyslovil. I tak jsem byla moc ráda za přání do života a skvěle strávené odpoledne. Ten den 

bylo krásné sluníčkové počasí. Obloha bez mráčku. Počasí na tričko a i tak vedro.  

 Když jsem ten večer ulehala do postele, přemítala jsem si v hlavě celý den dokola a 

dokola, co se událo, ale otázka, jestli to byl skutečný Jan Ámos Komenský zůstane 

nezodpovězená.  


