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Píše se rok 2022 a Jan Amos Komenský přijíždí do Přerova... 

Amos neměl ponětí, jak ta věc funguje. 

Ta přehnaně milá paní mu to sice už vysvětlovala, pořád si ale nebyl jistý, jestli 
je vůbec něco takového normální. 

Byl to předmět docela stísněný, zevnitř černý a z takového divného materiálu, 
se kterým se ještě nesetkal. Dokonce se dalo za pomoci malých okének zevnitř 
vykouknout ven a jak sám během jízdy poznal, byl to nějaký druh dopravního 
prostředku. 

Když mu konečně dovolili vystoupit, všiml si, že celou dobu jeli jen za pomoci 
čtyř kol, a když se ptal, kde že se ztratily koně, ta žena se jen zasmála a lehce 
poklepala na přední stranu toho 'vozidla', jak to sama nazvala. Nevěděl ani, co 
si měl z celé zkušenosti odnést, protože tohle popravdě nečekal. 

Původně si totiž jen nevinně šel chodbou, ničím nerušen a nerozptylován, jen si 
potřeboval utřídit myšlenky během dlouhého dne, když v tu ránu se před ním 
objevil již zmíněný předmět s ženou uvnitř a on byl se slovy „Potřebujeme si Vás 
na moment půjčit” narván na zadní sedla vozu bez koní. 

Chtěl odpovědi tak zoufale, až to bolelo, ale nesměl se zbytečně dlouho 
vyptávat, ne teď. Protože kdo by ho kromě studentů mohl potřebovat? Jak si 
sám totiž jednou odpřisáhl, bude svou pozornost a péči věnovat hlavně jim. A 
co když to vážně potřebují? Proto si zakázal nad celou situací zbytečně 
přemýšlet a jednoduše držel krok s podivnou slečnou. Toto ale zásadně nebyl 
jeho styl, on objevoval, on zjišťoval, on chtěl vědět a znát, když se před ním 
otevřel naprosto neprobádaný svět, cítil, jako by mu otázky až někde z žaludku 
propalovaly jazyk a on se musel ze všech sil držet, aby se nerozběhl do ulic jako 
nějaký pomatenec. 

Madam s ním samozřejmě celou cestu mluvila (asi aby si ušetřila čas) a 
vysvětlila mu neodkladnou důležitost jeho zákroku. 

Podle jejích slov měl v jedné nejmenované škole tady v Přerově pomoci žákům 
s učivem, že prý ho nechápou, mají s tím potíže a neví, co dělat. 

Jak to Jan uslyšel, začalo mu to v hlavě zase šrotovat. Tak vzali ho do 
budoucnosti, to je jedna věc, jen tak bez velké námahy ho během dne unesli, to 
je druhá, ale že i takhle moderní doba bude mít problémy se studiem, to by ho 
ani ve snu nenapadlo! Musel v tom být nějaký háček. 

A jak o chvíli později zjistil, vážně v tom háček byl (jeho geniální mozek ho opět 
nezklamal, bravo). Na této škole totiž učila velice...zajímavá dáma. 

Ne že by vypadala nějak zvláštně, ale spíš se chovala velice podivným 
způsobem, Amos by řekl, že jak za starých časů. Neměla sice povolení děti 



mlátit rákoskou, jak to dělali ti pralidé před ním, ale zřejmě toto privilegium velice 
postrádala. 

A náš fousatý pán se nestačil divit. Byl ve třídě s dětmi, nikdo ho ale doopravdy 
neviděl, takže se mohl bez omezení dívat na tu šaškárnu před ním. 

Žena vstoupila dovnitř, zřejmě něčím velice rozčílená, protože práskla na stůl s 
učebnicemi a pomůckami a okamžitě se na třídu nevraživě podívala. Studenti, 
už asi zvyklí na takové chování, takticky mlčeli a snad se ani nehýbali. 

„Dneska budete mít zadanou samostatnou práci, nechci nikoho slyšet ani 
ceknout, jinak okamžitě vybírám a známkuji a je mi jedno, kolik toho stihnete.” 
Madam hodila na první lavici papíry a sedla si za svůj notebook. Třídní služba 
rozdala pracovní listy, a jak jim bylo řečeno, tiše seděli a pracovali. O chvíli 
později se ale v lavicích začalo šuškat, „Hej, co máš u čtyřky, já jsem nic 
takového v životě neslyšel.” „Tišeji, já taky nevím, prostě to přeskoč.” 

To přišlo Komenskému divné a naschvál si půjčil od jedné studentky sešit, 
vypadala vzorně, tak by mohla mít dopsané i všechny zápisy, ale po chvilce 
porovnávání zjistil, že se vážně jejich momentální téma neshodovalo s 
pracovním listem. 

Naneštěstí si paní učitelka samozřejmě všimla neustávajících hovorů a 
okamžitě zasáhla, „Ty, ty a ty, proč se bavíte?! Je snad na mlčení něco k 
nepochopení?! Dejte mi žákovské a ty papíry, okamžitě!” A tak studenti s 
nakvašenými obličeji přistoupili ke katedře. Nakonec po pár dalších okřiknutích 
na téma “proč se tak blbě šklebí” už vypadali naprosto deprimovaně. Jan prostě 
nemohl věřit svým očím, když jim nakonec práce před očima roztrhla a začala 
na ně znovu, už skoro hystericky, ječet. 

Naprosto chápal žádost oné paní, které ho sem dovezla, a myslel, že naprosto 
ví, jak si s touhle ženštinou poradit. 

… 

Bylo to už pár měsíců, kdy začal takto pomáhat studentům. Bral to jako zkoušku 
své cti a proto, kdykoliv se objevila nějaká osoba, která měla takto vžitý 
středověk, prostě ji vzal s sebou domů. Ano, myslel to naprosto vážně, v 
moderní době to totiž vždy jen nepěkně škodilo a on chtěl, aby se společnost 
mohla posouvat pouze dopředu a už se nikdy nevracela ke starobylým 
praktikám. A jeho momentální škola přece jenom potřebovala i uklízečky a 
školníky, tak proč toho tak hezky nevyužít, ne? Chtěl, aby škola byla vždy 
bezpečným místem, které podporuje zvídavost a intelekt studenta, které 
pomůže danému studentovi nebo studentce v jejich dalším rozhodování, a ne 
že je bude ponižovat a utlačovat je. Ach jo, kam ta doba dospěla, že potřebují 
dokonce i jeho pomoc. 

 

(Postavy z této práce jsou fiktivní a jakákoliv podobnost s reálnými 
osobami je čistě náhodná) 


