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Je rok 2022 a Jan Amos Komenský přijíždí do Přerova. Jaká bude jeho reakce? 

Než si zodpovíme tuto otázku, měli bychom si položit pár dalších. 

Jakým způsobem bude jeho návštěva probíhat? Přesněji, jakým způsobem začne? 

Ano, víme, že nějakým způsobem přijede, ale jakým? Otázka působí zbytečně, ale je zásadní. 

První dojem je zásadní. Cesta, příjezd a první představení města je zásadní. 

Jakým způsobem tedy přijede? Někdo to s ním domluví stylem „Dobrý den pane 

Komenský, co byste řekl na návštěvu Přerova? Jen takový menší výlet. M-hm? M-hm. Skvěle, 

vyzvednu vás v sedm autem –to ještě neznáte, ale není čeho se bát, ba naopak, bude to 

vskutku zážitek,“? Přijede sám, jen tak se podívat? Budou o něm lidé vědět? Budou jej 

vášniví historikové, češtináři a čtenáři jeho děl vítat a nad hlavami mávat deníčky, knížkami 

na podpis a telefony s nastaveným foťákem? Nebo o něm naopak nikdo nebude vědět? Vím 

předem, že pokud nebude vybaven moderním oblečením, jistě o něm bude brzy vědět celá 

Facebooková skupina pro Přerov – „Hej lidi, podívejte na toho páprdu v divných hadrách, jak 

je zmatenej – foto v příloze.“ 

A když jsme u zmatení, bude on sám vědět, že jede navštívit moderní Přerov? Co když 

jde o Komenského, který se jen tak rozhodne – v době, kdy ještě může – navštívit městečko 

Přerov, ale někde se stane chyba? Místo do města, které zná a ve kterém možná i vyrůstal, 

dorazí do „našeho Přerova“. Po cestě zakopne o bludný kořen či projde bránou skrze 

časoprostor, a než se naděje, stojí uprostřed kruhového objezdu u Lidlu a všude kolem troubí 

auta. To by jistě nebyl dobrý první dojem, ne, ne, to by byl náběh na infarkt. 

Takže pro dobro všech řekněme, že je jakž takž informován o stavu Přerova. Ví, do 

čeho jde. Tak nějak – kapka tajemna a překvapení taky není na škodu. 

Také mu dopřejme průvodce. Nechceme přeci, aby tak významná osobnost někde 

zabloudila a nějak si ublížila či byla okradena. Ani jedna z možností není zase tak 

nepravděpodobná ani pro zdejší z této doby. Průvodce navíc bude vědět, kam pana 

Komenského zavést a co mu ukázat. Jaká místa jsou zajímavá pro nás a jaká by mohla 

zaujmout jej. 

Jakou formou bude prohlídka probíhat? Kdyby bylo na mně, rozdělila bych ji na více 

dní a vzala to systematicky od věcí, které se zachovaly z jeho doby, a věcí, které jsou nějakým 

způsobem spojené s ním či s někým z jeho blízkých. Samozřejmě od nejnudnějšího k tomu 

nejvíc wow, i když to je subjektivní.  Následovaly by věci pro něj nové – všemožné vynálezy a 

vychytávky naší doby. 



A rozhodně by dostal papíry na hodnocení jednotlivých částí prohlídky a 

zaznamenávání zážitků. Ty by také pomohly zodpovědět naši úplně první otázku. 

Knihovna – Menší, než jaké znám, hvězdička dolů. Ve městě jich je však údajně více. 

Zajímavý fakt: Knihy se nyní tisknou velmi rychle a dají se sehnat i onlajn. Definice onlajn – 

bude doplněna později. Předpokládaný význam – trh, oslavy.  ★★★★☆ 

Zámek – Hradby jsou rozbořené a neudržované, střed města odhalený a volně 

přístupný. Věž je pěkná. ★★☆☆☆ 

Horní náměstí – Bere za srdce. Krásný udržovaný pomník Jana Blahoslava, kéž by jej 

mohl vidět. ★★★★★ 

Kino – Fascinující! Lidé, zvířata a krajiny se před vámi pohybují, vy však sedíte a ani 

s nimi nesdílíte místnost. V jednu chvíli jste v lese, v druhou uprostřed rušného města, přitom 

neuděláte ani krok.  Zajímavý fakt: Některá zde předváděná díla jsou tvořena čistě pro 

zábavu, jiná za vzdělávacími účely – dokumentární filmy. Pár jich je údajně i o mně, milé, 

hvězdička navíc. ★★★★★✭ 

Pizzerie – Placka se zeleninou a masem dobrá, ale je po ní žízeň. Voda je hnědá a 

šumivá, také velmi sladká – žízeň moc nezažene. Podivný podnik s příjemnými majiteli. 

★★☆☆☆ 

Předpokládám, že během návštěv škol, které by jistě chtěl vidět, by papírek s 

„Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola“ trochou volného místa a pěti 

hvězdičkami na vybarvení byl málo. 

Měl by z toho, jak se školství posunulo, radost? Či naopak, byl by z toho smutný? 

Naštvaný? Rval si vlasy z hlavy? Chtěl by něco měnit? Těžko říct, ale zážitek by to pro něj jistě 

byl. Ke změnám došlo, to je samozřejmé, jak by se k nim postavil už tak moc ne. Vezměme si 

jen data projektor, který se teď běžně používá v každé druhé hodině – i na ten by se dala 

napsat slohová práce. „Fascinující přístroj, tolik nových možností,“ versus „Pekelná krabička, 

pálí z ní oči, jak u ní mohou studenti sedět tak dlouho?!“ 

Nedokáži si představit ani jeho reakci na věci spojené přímo s ním. A teď nemluvím o 

muzeu – jehož návštěva by samozřejmě také byla zakomponována do prohlídky – ale všech 

těch věcech, které vznikly díky jeho dílům. Knihám, které jsou stále přepisovány a tištěny či 

zveřejňovány na internetu. Knihám, které ovlivňovaly lidi kdysi a pomáhaly formovat nejen 

školství, ale i další části společnosti a samotný náš jazyk. Knihám, které ovlivňují lidi dnes a 

inspirují je – k dobrým skutkům, k další tvorbě, ke knihám, komiksům, filmům a mnohému 

dalšímu. Dílům tak zásadním, že se o nich dodnes podrobně učí ve školách. 

Doufám, že by měl možnost to vše vidět. To víte, aby věděl, že ta tvrdá práce nebyla 

pro nic. Snad by na sebe byl alespoň kapku hrdý a odjel domů s vědomím, že Přerov, byť se 

změnil téměř k nepoznání, jen tak brzy nezapomene na ty, co jej – a nejen jej –pomohli 

vyformovat. 

 


