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Jan Amos Komenský na návštěvě v roce 2022  

Jednoho dne v létě jsem se s kamarádkou rozhodla jít ven a projít se po 
Přerově.  

Byly jsme zrovna v Předmostí, když jsme se rozhodly jít do nákupního 
centra Galerie Přerov. Vtom nás zastavil postarší muž s prosbou. Představil se 
nám jako Jan Amos Komenský, který se dokázal vrátit v čase, ve chvíli, kdy 
přemýšlel nad tím, jak funguje budoucnost.  

Řekl nám, že to tu po těch staletích už nepoznává a jeho prosba zněla, 
jestli  mu můžeme město ukázat.  

Vzpomněly jsme si po chvilce, že jsme se o něm učily ve škole, obě dvě, a 
zkonzultovaly to, jestli bychom ho tu měly provést a popsat mu město.  

Po kratší poradě jsme se k němu vrátily a pověděly mu, že ho tu 
provedeme.  
Když jsme se dali všichni tři do kroku, zeptal se nás, zda tu stále je latinské 
gymnázium, na kterém studoval. Chvíli nám trvalo přemýšlet nad tím, ale 
usoudily jsme s kamarádkou, že ta škola tu už nejspíše nestojí a sdělily mu to.  

Pan Komenský byl sice trochu zklamaný ale řekly jsme mu, že ho 
provedeme po jiných a nových místech města Přerova.  

Nejprve jsme ho vzaly na náměstí, kde se divil, jak se to tam změnilo a co 
to tu je za budovy nebo domy. Všechny obchody jsme mu pečlivě popsaly - k 
čemu slouží.  

Později nás napadlo, že tu je a stojí jedna socha, na které je napsáno, že je 
to on.  

Prvně jsme se musely podívat na mapy do telefonu a vysvětlit mu, že se 
stačí podívat do toho malého obdélníčku, který svítí a uvidíme, kam máme jít. 
Nejdřív vůbec nechápal, co to šedé velké asi dva metry před ním stojí. Po chvilce 
jsme mu ukázaly na šedé vysoké soše jeho vyryté jméno. Podivil se a pak 
pochopil, že se jedná o něj. Měl z toho velkou radost a zářily mu oči!  

Už se začínalo stmívat, tak jsme si řekly, že ho vezmeme do nákupního 
centra, protože jsme si myslely, že to nikdy neviděl, a to nám i potvrdil.  

Vůbec tam zezačátku nechtěl jít, ale nakonec jsme ho přemluvily. Začaly 
jsme mu vyprávět, co to je nákupní centrum a že tam lidi chodí, když jim dojdou 
potraviny nebo všelijaké jiné věci.   

Ale nakonec se mu líbilo, že jsme ho tam vzaly a moc nám poděkoval. Pak 
nám řekl, že už nastal čas, aby šel. Rozloučily jsme se s ním a poděkovaly mu za 
historky z jeho učitelské praxe.  

Pak jsme se ještě otočily, že se ho na něco zeptáme, ale byl pryč! Byly jsme 
trochu smutné, ale doufáme a věříme, že se ještě znova setkáme.  


