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Píše se rok 2022 a Jan Amos Komenský přijíždí do Přerova  
 

Jsem Roxi. Jó tak si říkám, jinak jsem ale Gabriela. Byla jsem obyčejná holka, dělala 

jsem obyčejné věci, měla jsem obyčejné kamarády. Vše bylo takové normální. Vše se změnilo 

po stěhování do nového města. Říka se, nové místo, nový začátek. Avšak pro mě to platilo 

doslovně. Až na to, že jsme se stěhovali do malého města. Daleko od Prahy a já jsem tam 

nikoho neznala. 

První den v nový škole byl jako ve snu. Všichni na mně koukali jako bych přišla 

z Marsu. Cizinka. Cizinka z malého města na Moravě.  

Skončilo vyučování a já jsem šla se svou, možná novou kamarádkou Elou na oběd. 

Postavili jsme se do řady k okénku s výdejem jídla, když začala rvačka. Děcka vytáhli mobily a 

začali to natáčet, komentovat. Starší kluci, které jsem neznala, se rvali a učitelka nad nimi 

stála a křičela ať toho nechají. Oni se prali dál až oba leželi na zemi. Nebylo to nic, co bych už 

neviděla, ale co bylo zajímavé, tak to, jak si dozorující učitelka nevěděla poradit.  

Zrovna když jsem se vracela domů ze školy, se z ničeho nic začalo točit listí a já byla 

uprostřed víru. Zůstala jsem stát a pozorovala to divadlo. Koukala jsem na listí přes 

přimhouřené oči, protěže vítr mi je řezal bez slitování. 

Miluji denní snění. Cestou ze školy se často ocitám v příbězích, kde jsem holka 

v tyrkysových šatech se zlatými knoflíky, na ruce mám sovu, která je mou moudrou přítelkyní 

a kolem sebe vlky, kterých se nebojím, protože jsou mými průvodčími a střeží mně. Cesta 

domů je ale vždy krátká, a tak tenhle příběh nemá nikdy konec. Vždy začne a skončí u 

obrazu, který nosím v hlavě. Žádná akce, je to jako obraz na 3D plátně. Tenhle zvyk, nebo 

vášeň pro denní snění jsem si donesla ze svého starého domova. A funguje i tady, škoda jen, 

že škola je tak blízko domu.  

Když jsem přišla domů, tak se mamka jako by mimochodem zeptala, co je nové a já 

automaticky odpověděla že „Nic“. 



„Nějaké kámoše sis už našla?“ zeptala se maminka. Pověděla jsem jí o Ele, že je nováček jako 

já a co se dnes stalo v jídelně.  Maminka protočila očima. 

„Drž se od takových kluků dál“ řekla a já pokývala hlavou. 

Maminka je učitelka a otec státní návladní. To kvůli jeho práci jsme se museli stěhovat. 

Na druhý den, mně do školy vezla mamka protože lilo jako z konve. Když jsem 

vystoupila z auta do školy udeřil blesk. Vběhla jsem do budovy ani nevím jak. Maminka 

koukala z okénka auta, jestli se něco nestane a když viděla, že je všechno v pořádku odešla 

do práce. 

Měla jsem ten den zvláštní pocit. Ve škole byla zima a vlhko. Vešla jsem do třídy, kde 

se někteří kluci ohazovali papírkami. Ano, takhle čekali na začátek hodiny. Pak vešla učitelka 

a za ní si vykračoval nějaký pán ve starém kabátu. K mému údivu se všichni hned zklidnili.  

Učitelka ho představila jako „školního inspektora“ a řekla, že bude s naší třídou celý 

den. Pak promluvil on: Mé jméno je Jan Amos Segeš Nivnický, po otci nazvaný Komenský a 

jsem tady na pedagogickém turné od Uherského Brodu, přes Strážnice až k Vám do Přerova a 

pak pojedu dál do širého světa. Vybral jsem si Vaši třídu, protože Vám chybí kázeň.“ 

Tu se chystala Ela protestovat, že ne všem žákům chybí kázeň, ale inspektor Jan ji zastavil a 

řekl:  

„Jistě holčičko, pro teď opomenu zásadu názornosti a řeknu ti i Vám, že kázeň předchází hru, 

že nejdříve musíte být žák ukázněný a pak může následovat vše ostatní.“ 

 Ne nerozuměla jsem mu ani slovo a ten den ve škole byl děsný. Ne že by se inspektor 

Jan nesnažil, řeknu to narovinu, byl až moc moudrý, a hele, kdo dnes nechce být tím 

nejchytřejším? 

Inspektor Jan byl z nás tak zoufalý, že na konci vyučováni řekl, že přerušuje své pedagogické 

turné a že místo učení, bude raději o učení psát.  

 

 

 

 



 

 

 

 


