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Píše se rok 2022 a Jan Amos Komenský přijel do Přerova 

 

MAGICKÝ PRSTEN 

 Bylo krásné magické datum 6. 6. 1666 a to znamenalo, že byl den mé cesty do Přerova 

po několika letech. Podívat se na svou školu, kde jsem studoval, následně i učil nebo na místo, 

kde jsem se poprvé oženil. Když jsem přijel k vyšší latinské škole českých bratrů, před vstupem 

mě už čekala jedna milá dívenka. „Pane Komenský, mé jméno je Anna Nová a je mi velikou 

ctí Vás dnes provázet po škole. Jsem vaše velká obdivovatelka,“ nadšeně řekla. Měla rezavé 

vlasy, pihy, dlouhé zelené šaty a na špičce nosu jí seděly brýle. Co mě na ní však nejvíc zaujalo, 

byl její výrazný prsten, a proto mi to nedalo a musel jsem se na něj zeptat. Takový bych mohl 

koupit své ženě do Amsterdamu. Anna odpověděla: „To je rodinný šperk, je senzibilní a mění 

barvy podle nálady.“ Když jsem se na něj chtěl podívat z blízka, v tu chvíli mě oslepil sluneční 

paprsek, který se odrazil od prstene. Po chvíli se mi vrátil zrak, ale zjistil jsem, že ta pihovatá 

dívenka s rezavými vlasy zmizela. Vše kolem mě bylo úplně jiné. 

 Lidé koukali do zvláštních krabiček v rukách. Po cestě jezdily zajímavé kočáry bez 

koňů. Byl jsem zmatený. „Pane, jste v pořádku?“ volala na mě nějaká dívenka. „Vypadáte 

poněkud dezorientovaně.“ Zeptal jsem se jí: „Kde to jsem? Co je za den, co je za rok?“ „Je 21. 

2. 2022 a jsme v Přerově,“ nechápavě odpověděla. Byl jsem v šoku. Vůbec jsem nevěděl, co 

se to děje. Vysvětlil jsem dívence, co se mi dnes stalo a kdo jsem. „Cože? Cestování časem je 

přeci nemožné,“ řekla. „To jsem si také myslel, až do dnešního rána...,“ povzdychl jsem si. „A 

co když si ze mě děláte jen srandu, že jste velký Jan Amos Komenský? Já toho o něm vím 

docela dost.“ řekla nedůvěřivě. Já ji na to odpověděl: „Klidně se mě zeptej na cokoliv.“  A tak 

se mě mladá dívenka vyptávala na spoustu informací z mého života nebo z mých děl. Po chvíli 

si uvědomila, že jsem to opravdu já a nelžu jí. Zeptal jsem se jí: „Ty tady studuješ?“ „Pane, 

Komenský, tato škola již bohužel zanikla před pár lety. Já studuju na Střední pedagogické 

škole. Právě teď jsem tam měla namířeno, protože máme den otevřených dveří a já tam jdu 

pomáhat.“ řekla dívenka. A tak jsem se rozhodl, že půjdu s ní a aspoň uvidím jaké je školství 

v této době. 

 Zjistil jsem, že se dívenka jmenuje Adélka a jejím velkým snem je být učitelkou. U nich 

v rodině jsou skoro všichni učitelé, a proto má tak velkou motivaci. Po cestě mi také vysvětlila 

ty krabičky, co měli všichni v rukách, že se tomu říká mobil. A ty kočáry, co jezdily bez koňů 

byla auta.  

 Když jsme byli v její škole, tak jsem se nestačil divit, jak to tam měli krásné. Tolik 

vymožeností jsem nikdy neviděl. Provedla mě celou školou, dokonce mě měli na nástěnkách, 

v učebnicích a na chodbách visely referáty o mém životě. Po škole mě vzala do muzea, které 

se jmenovalo po mně. Nacházela se v něm například má největší kolekce map Moravy ve 

střední Evropě nebo má svatební smlouva. Byl jsem velice šťasten, že mě tu tak obdivují, ale 

potom jsem si uvědomil, že se potřebuji nějak dostat zpátky do své doby a že tu nemůžu zůstat. 

Adélka mi řekla: „Víte co, pane Komenský, půjdeme ke mně domů a zkusíme tam přijít na to, 

jak vás dostat zpátky.“ Když jsme byli u ní doma všiml jsme si nádherného prstenu na jejím 

stolku a hned jsem si uvědomil, že je to právě ten prsten, který mě sem dostal.  



 „Adélko, to je ten prsten! Kde jsi ho vzala?“ hned jsem se vyptával. „Ten se v naší 

rodině předává z generace na generaci.“ odpověděla. Konečně nám všechno došlo. Ta dívenka 

z rána byla z Adélčiny rodiny. Byli jsme celí překvapení. Po chvíli jsme se šli rozloučit. 

Poděkoval jsem ji za úžasný zážitek. A ona mně za to, že mě mohla poznat. Nasadila si prsten, 

naklonila ho na sluneční paprsek, aby vznikl odraz. Bylo ticho. Soustředili jsme se. Ale nic se 

nestalo. 

 Nechápavě jsme tam stáli. Proč jsem se neobjevil zpátky ve své době? „Mám nápad. 

Na půdě máme nějaké deníky a zápisky po mých praprababičkách. Možná v nich najdeme 

odpověď na naši otázku.“ řekla s nadějí v jejím hlase. Celou noc jsme se probírali deníky a 

zápisky jejich praprababiček. Až najednou, nad ránem, jsme našli to, co jsme hledali. Zápisek 

o tom, jak funguje prsten. Zjistili jsme, že prsten dokáže umožnit cestování v čase pouze v 

magická data. To znamená ve dny, kde se jedno číslo opakuje nejmíň pět krát. „Dnes je už 22. 

2. 2022. To znamená, že se ještě dnes dostanete domů!“ šťastně řekla. Dále četla, že pokud se 

někdo bude chtít vrátit zpět, jde to pouze ve stejnou hodinu a na místě, kde se ocitli v novém 

roce. Hned jsem se podíval na hodiny. Na nich stálo třičtvrtě na osm. Vyptával jsem se: „V 

kolik jsem se objevil v tomto roce?“ „Okolo sedmi hodin a padesáti pěti minut ráno,“ 

odpověděla. Měli jsme pouhých deset minut na to, abychom se dostali k mé bývalé škole. 

 Rychle jsme běželi. Míjeli jsme krásné muzeum, Adélky školu, auta i zámek, ve kterém 

jsem se oženil se svou první manželkou Magdalenou Vizovskou. Doběhli jsme k mé škole a 

řekl jsem: „Adélko, jsi úžasná dívenka, prosím, jdi si za svým snem. Jednou budeš úžasná paní 

učitelka.“ „Pane Komenský, děkuji Vám za tak krásná slova, velice si toho vážím. Pozdravujte 

mojí prapraprababičku a mějte se krásně!“ povídala. Rychle si nasadila prsten, naklonila ho na 

sluneční paprsek. Najednou vznikl velký odraz, který mě oslepil.  

 „Haló, pane Komenský, jste v pořádku?“ vyptávala se mě už mladá pihovatá dívenka s 

rezavými vlasy před mou školou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


