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1. Znovu ve Stínadlech 

Nad mořem střech a stříšek se zelená večerní nebe. Do úzkých uliček přichází soumrak. Plynové 
lampy plaší černé stíny do koutů mezi domy. Někde na střeše mňouká divoká kočka a odněkud od starého 
kláštera ji jiná odpovídá. V dáli se ozývá šplouchání Černé vody ve vybetonovaném korytě. A pak se 
rozezní zvony, těžká srdce tlouknou do pevného kovu. Nejzřetelněji je slyšet Dunivou Kateřinu, Živé 
srdce, Velkého Dominika a snad i další. Po záplavě zvonů zní ještě něco jiného… Co a odkud? Někde 
za rohem. Už vím, už to slyším! 

Je to bezeslovná píseň. 
Píseň Vontů! 

Byla sobota večer. Už kolem poledne jsem s Oldou a Vojtou Losnou přijel na velkou slávu, která 
se po tolika letech znovu opakovala, na Volbu Velkého Vonta. A vlastně jsme to byli my tři, kdo dokázal 
obnovit Organizaci v plné výši a lesku. Zachránili jsme při tom život jednomu Uctívači ginga, tam někde 
na střechách stínadelských. Dostali jsme se tam, když jsme prchali s Tleskačovým nezničitelným plánem 
létacího kola a byly to sotva dva dny, když jsme ho u nás na Čánkově zkoušeli. Abych vás nebalamutil, 
řeknu, že to dopadlo všelijak. Uletěl jsem takových dvacet, třicet metrů a skoro se zabil a rozsekal kolo 
po půl louce pod kopcem. Tak tedy skončil náš let speciálně upraveného bicyklu. Jenže nám scházela 
polovina plánů… 

Ale to nebylo všechno! 
Všechno v postatě začalo tím, že jsme s Vojtou pátrali na podivném periferním hřbitůvku Kráteň 

po Odkaze Otakara Losny. Tehdy jsme během dvou dnů dokázali objevit ježka v kleci na Červených 
schodech a kroniky Vontů. Zároveň jsme se seznámili s Uctívači ginga, nutno dodat, že jsme se dočasně 
znepřátelili. Podezírali nás ze špionáže. Ale teď už jsme asi byli kamarádi.  

Při další výpravě jsme ve zvonici svatojakubského kostela objevili jednak zbytek Odkazu, ale 
také první deník Jana Tleskače. A tam byla zmínka o výše uvedeném plánu, který jsme vykopali ze zdi 
(doslova) v podzemních chodbách. Že jsme tam narazili na Uctívače ginga, to si možná už vzpomínáte. 
Vzali jsme nohy na ramena a utekli někam směrem k Tlesku, kde jsme potom vyšplhali na půdu jednoho 
domu a odtud utíkali po prodlouženém můstku pro kominíky. Možná už jste pochopili, že se jedná o tu 
střechu, kde jsme zachránili Míšu – teda toho Uctívače. A tím bych se, pokud mi to dovolíte, vrátil 
na začátek mého poněkud zmateného vyprávění… 

Došli jsme na Volbu tak hodinku před jejím začátkem. Mohli jsme se jí účastnit, jelikož a protože 
jsme se zasloužili o spojení Stínadel. Týkalo se to především Oldy a mě. O Vojtovi se už přednedávnem 
rozhodlo, že bude Volbě předsedat. Mezitím se Vontové hodně rozrostli. Dokonce se dalo dohromady 
hodně Vontek, které vytvořily samostatnou Dívčí organizaci. Velká Vontka měla být zvolena přesně 
za týden. 

Když jsme přišli k Jakubu, čekal tam už hlouček Vontů. Jakubská stráž nás vpustila dovnitř. 
A vešli jsme do nám známého prostředí. Tady jsme našli zbytek Odkazu a první deník… Tady kdysi 
dávno, tak strašně dávno… A dnes je zde opět Volba Velkého Vonta! 

Vevnitř panoval čilý ruch. Asi dvacet Vontů připravovalo staroslavné bedničky a lampióny. Byly 
už rozsvícené a rozháněly kostelní tmu. Některé visely na provazech, jiné byly rozmístěné po všech 
možných koutech v kostele.  

Celou tu skupinku řídil jeden z Vontů. I v mihotavém neurčitém světle se dalo rozeznat, že je 
z nich nejstarší. Sotva uslyšel naše kroky, otočil se k nám. Z jedné strany byl modrý a ze druhé žlutý. 
Ty lampióny ale dělaly divy. 

„Nazdar, Véno!“ spustil na uvítanou Vojta. „Vidím, že už všechno máte skoro připravený. Jak 
myslíš, že to bude?“ Bylo jasné, že myslí Volbu. 

„No, o kom se bude rozhodovat, snad víš, ne? Když jsi vlastně jako první z vybraných, kdo bude 
předsedat Pětiradě a Velké radě. Kdybys bydlel ve Stínadlech, myslím, že bys byl jednoznačný vítěz i bez 
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Volby a – “ nedořekl, protože jsem mu skočil do řeči: „Jo, to víme, že Vojta by byl Velkým Vontem, to je 
jasný, ale nás víc zajímají opravdoví kandidáti.“ 

„Vždyť jsem to chtěl říct!“ naoko se urazil Véna. „Bude to Vícenáčelník, Náčelník Uctívačů 
a ještě jeden Gingař, který má také dobré předpoklady na to se stát Velkým Vontem.“ 

„Kdo to je?“ zajímalo Vojtu. „Znám ho?“ 
„Nevím, jestli ho znáš. Je to nějaký Michalčík. Ještě před měsícem Kurýr Jednička Uctívačů 

ginga, teď je náčelníkem jedné z ulic… Kropenatky. Bydlí vedle toho zamčeného opuštěného domu.“ 
„Kurýr Jednička? Hm, asi jsem ho už viděl. Tu a tam zajel na Velkou radu, nebo jsem ho zahlédl 

v uličkách. Tak on by chtěl být Velkým Vontem? No – “ 
Vojta ztichl. Venku se ozvala ona píseň Vontů, o které jsem mluvil někde na začátku. 

To znamenalo jediné. Blíží se buď spojená Rada, nebo kandidáti. Véna vydal nějaké pokyny své četě 
(která už stejně byla hotová) a seřadil ji poblíž východu z kostela. Takhle jsme ve vlastní chrámové lodi 
zůstali jen my tři.  

Za okamžik vešel Vícenáčelník s Velkou radou, která s Pětiradou měla řídit boj. Stáhl jsem se 
s Oldou do hlubokého stínu a posadil se na nějaké sotva viditelné stupátko, římsu, nebo něco podobného. 
Pořádně to zastudilo. Než jsem se trochu zahřál, přišla i Pětirada s Náčelníkem a Michalčíkem. Vojta 
o něčem diskutoval s Vícenáčelníkem u hlavní bedýnky, kde měl sedět. Obě Rady obsadily všech dvanáct 
bedniček umístěné do podkovy, v jejíž nejzazší části seděl Vojta. Skoro na opačném konci stál v prostoru 
mezi bednami Vícenáčelník s Michalčíkem a Náčelníkem Uctívačů ginga. 

Šum utichl. Jen zvenku tlumeně doléhala píseň Vontů. 
Vojta konečně vstal. Na jeho bedno-stole stál ježek v kleci a kolem něj nalezené staré mince 

z jednoho sklepa. Kroniky měli někteří členové Rady před sebou. Jen poslední, šestou, měl otevřenou 
jeden z Velké rady. Něco do ní psal. Lampión nad Vojtou tlumeně sykl a ozářil znovu mince 
s hlavolamem tak, že pouštěly oslnivě ohnivé paprsky na všechny strany. 

„Velká rado, Pětirado a vy všichni, co tu dneska jste,“ promluvil Vojta Losna. „Byl jsem vybrán, 
abych řídil Volbu nového Velkého Vonta. Dnešní den by měl být památným pro všechny dnešní i budoucí 
Vonty. Dnes dostanou celá Stínadla opět hlavu. A to, doufám, hlavu více než dobrou a moudrou, 
statečnou i odvážnou, ale prostě tu naši – hlavu Vontskou. Volme proto dobře a ať zvítězí ten nejlepší 
z vás tří. Ovšem, vláda Velkého Vonta není neomezená! Pokud by se provinil nějak proti zákonům 
zapsaných znovu v páté kronice, a i kdyby s ním Vontové jinak byli spokojení, bude okamžitě vyloučen 
z našich řad. Pokud se bude chovat panovačně, Vontové ho sami vyhostí. Pak bude muset odejít 
s posměchem, protože Velký Vont nesmí být vládcem, ale služebníkem. Tak to řekl kdysi Otakar Losna – 
nejlepší z Velkých Vontů, jakého kdy Stínadla měla. 

Rozmyslete se proto dle svého svědomí, jak nejlépe dovedete. Jestli máte jen zrnko pochybností, 
raději odejděte teď, než později s hanbou a vyhoštěním. 

Vidím, že nikdo neodchází. Dobrá. Bude zvolen nový vládce Stínadel. Zahajuji Volbu nového 
Velkého Vonta!“ 

2. Souboj o Velké Vontství 

Vojta usedl zpět na své místo. Venku se zatáhly černé mraky, a protože byl večer, v kostele 
zavládla ještě větší tma. Vítr se opřel o staré střešní tašky a gotický krov vzdoroval, seč mohl. Píseň 
Vontů nezněla už tak jasně jako před chvílí, protože zvedající se vítr každý méně hlasitý tón přerušil. 

„Jako první bod programu Volby si řekneme, kolik kdo z vás dostal hlasů od Vontů. Ostatní 
nedostali víc jak dvacet a k Volbě se tedy nemohli dostavit.“ Ztichl a ukázal na jednoho z členů Velké 
rady. Měl před sebou jakýsi list, který hned Vojtovi podal. „Vícenáčelník 178 hlasů, Náčelník Uctívačů 
ginga 171 hlasů a náčelník Kropenetky 86 hlasů. Největší naději na zvolení má tedy Náčelník 
s Vícenáčelníkem, a protože rozdíl jejich hlasů není větší dvaceti, jsou rovnocennými soupeři.“ 

Takže Michalčík byl trochu v nevýhodě, ale ani počet jeho stoupenců nebyl zanedbatelný. 
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„Protože jste tři,“ promluvil opět Vojta Losna, „bodování je následující: nula za žádný výkon, 
jeden bod za třetí místo, dva za druhé a tři dostane ten, kdo se umístí na prvním místě v disciplíně. Pokud 
budou výsledky i tak nerozhodné, o Velkém Vontovi rozhodne los. Rozuměli jste?“ 

Všichni tři jen kývli. 
„Můžeme tedy začít!“ 
Vojta se na chvíli odmlčel, obě Rady sledovaly všechny kandidáty se zaujetím. 
Ale Velkým Vontem se mohl stát jen jeden z nich. 
Vojta po vteřině ticha pokračoval: „První část klání má za úkol zjistit, jaká je vaše znalost 

Stínadel. Tuto část boje zodpovíte písemně, protože jinak bychom tady byli do půlnoci. Honzo, dej jim 
papír a tužky. Tři členové obou rad uvolní místo tak, jak je zvykem. Za deset minut končíte… Připravit, 
pozor, teď!“ 

Určení členové spojené Vontské rady uvolnili svá místa tak, že mezi jednotlivými soupeři 
o Velké Vontství byly velké mezery tvořené zbytkem Rady. Seděli mezi Vonty, ne vedle sebe. 

Deset minut ubíhalo velmi pomalu. Občas se v náhlém poryvu větru rozkymácel lampión a jeho 
světlo se rozkomíhalo po stěnách i lidech a vytvořilo pitvořivé stíny. Vojta se zaujetím sledoval své 
hodinky. Ještě dvě minuty… vyprskl lampión… a konec! 

Bylo mi absolutně jasné, že i když je tahle část souboje zatraceně rovnocenná, že ji musí 
vyhrát…, ale o dalších částech klání jsem se mohl jen dohadovat. 

Vontská rada rychle prohlédla výsledky a náležitě ohodnotila. Za tři minuty už tři listy papíru 
putovaly k Vojtovi. Ten si je se zájmem prohlédl a cosi si napsal do svého bloku. Znovu vstal a řekl: 

„Zkouška znalosti Stínadel, ač se těžce boduje, dopadla takto: vítězem je Michalčík, dva body 
získal Vícenáčelník a jeden bod putuje k Náčelníkovi Uctívačů ginga. Vaše znalosti jsou téměř 
rovnocenné, ale nikdo ať nepropadá panice. Je teprve začátek souboje!“  

Bylo jasné, že ve znalosti Stínadel prostě bývalý Kurýr musí zvítězit!  
Venku se mezitím mírně rozpršelo, jak dokazovalo bubnování na okenní sklo. Píseň Vontů 

utichla, jak se stínadelští šli schovat před deštěm. 
„Teď si vyzkoušíme vaši tělesnou obratnost!“ pokračoval Vojta Losna ke shromáždění. „Musíte 

udělat nějaké cviky, které si pro vás Vontská rada připravila. Znovu bodujeme od nuly do tří bodů. 
Začínáme… teď!“ 

Jeden z Pětirady měl zřejmě tuto zkoušku na starost, protože jednotlivá „prostná“ (tenhle název 
sice nemám rád, ale nic jiného to nebylo) předčítal a tři upocení chudáci, co chtěli být Velkými Vonty, je 
museli dělat. I když to na začátku vypadalo všelijak, celá dispiclína nakonec dopadla nejlépe 
pro Náčelníka Gingařů, pak Michalčíka a nakonec Vícenáčelníka. Stav bodů zatím byl: 5 pro Michalčíka, 
4 získal Náčelník a tři body putovaly k Vícenáčelníkovi. 

„Proběhne zkouška chytrosti!“ hovořil Vojta. „Dostanete několik otázek, na které musíte 
odpovědět. Uděláme si přehled, jak by se kdo z Vás zachoval v té konkrétní situaci. Začíná Michalčík. 
Bzuku, dej se do toho.“ 

Bzuk se ptal všech tří na takové věci, až se mi dělalo mdlo. Nebyly sice záludné, ale přesto těžké 
a najít co nejlepší odpověď stálo někdy opravdu ztráty mnoha mozkových buněk. Co jen říct na to, 
kdo zaujme dočasně místo Kurýrů, když všichni v zimě onemocní chřipkou… Byly to otázky, ze kterých 
se Vontská rada dověděla, že –  

„Nejlépe z vás uvažoval Náčelník Uctívačů ginga,“ řekl Vojta. „Dva body vyhrál Vícenáčelník a 
jen jeden bod má Michalčík – náčelník Kropenatky. Zatím si vedete takto: Náčelník Uctívačů ginga – 
sedm bodů, Michalčík – šest a Vícenáčelník pět. Připravte se na předposlední závod. Na zkoušku síly.“ 

Znovu se odmlčel. Někdo z Velké rady povstal a nesl ke třem možným Velkým Vontům asi tři 
metry dlouhé lano. Vojta začal vše vysvětlovat.  

„Protože jste tři, bylo by dost obtížné řešit zkoušku síly zápasem jako jindy. Místo toho se budete 
přetahovat lanem. Ale pozor! Dělící čáry budou dvě a to každá dva kroky před vámi. Rozuměli jste? 
Dobře. Jako první jde Michalčík s Vícenáčelníkem. Napněte na délku lano. Jindra naměří stejnou 
vzdálenost čar od vás. Hotovo? Takže: připravit, pozor, teď!“  



 8 

Oba dva se současně zapřeli nohama o zem. Křídou nakreslená čára před nimi byla asi padesát 
centimetrů daleko – teda pokud jsem to mohl v mizerném světle lampiónů postřehnout. Ačkoli se 
Michalčík velice snažil a namáhal svaly, jak jen mohl, přece ho Vícenáčelník sunul čím dál tím víc 
ke křídě. Už jen chvilka, zapraskání lana, to je Michalčíkův poslední pokus… a už je špičkou boty 
za značkou. Vícenáčelník zvítězil! 

Podali si ruce a pořádně se protáhli. Za chvíli, až si Vícenáčelník odpočine, aby síly byly 
vyrovnané, proti němu nastoupí Náčelník Uctívačů ginga. Kdo z koho? Jestli vyhraje Náčelník, tak má 
velkou šanci dostat se do čela Stínadel. A Vícenáčelník už měl za sebou vyčerpávající zápas 
s Michalíkem. 

Sotva Vojta odpískl začátek souboje, začal podvolovat Vícenáčelník. Zkusil to samé, co před pěti 
minutami Michalčík – totiž přetáhnout Náčelníka Gingařů. 

Byl to zlomeček vteřiny a spíš jen souhra okolností. Jak totiž Vícenáčelník zprudka trhl svým 
koncem lana, Náčelník trochu podklouzl a nějakou dobu trvalo, než zase našel oporu, ale to už se situace 
obrátila! Teď se blížil šéf Uctívačů ginga k dělící čáře přes svou nemalou sílu… a byl za čárou! Vojta 
hvízdl přes prsty. 

„Jaké je vaše pozorování, rádci?“ 
„Vítěz je Vícenáček, hned za ním Náčelník a na třetím místě Michalčík,“ promluvil za všechny 

krajní člen Pětirady. 
„I já si to myslím, i když to je úplně jasné. Takže: Stav mezi vámi prozatím je devět bodů 

pro Náčelníka Uctívačů ginga, osm bodů pro Vícenáčelníka a sedm pro náčelníka Kropenatky. Rozhodne 
poslední závod. A jestli ani ten, provedeme losování.“ 

Venku mezitím přestalo pršet. Vontové se vrátili před kostel a znovu se tlumeně přes kamenné zdi 
rozlila píseň Vontů. Lampióny trochu ztratily ze své záře a černé stíny se v kostele rozlily o to více. 

A během toho vysvětloval Vojta Losna poslední boj o Velké Vontství. 
„Poslední disciplína je vám dobře známá. Měli jste přinést cokoli nového nebo zapomenutého, 

co by se týkalo Vontů, Organizace nebo Stínadel.“ Nepatrně se usmál a k nám do tmy zabloudil jeho 
pohled. Opět po mnoha letech rozhodovala tahle část klání a i Losna je dnes zde. Ale to už mluvil Vojta 
dál: „Patrně budete všichni po jistých zkušenostech všichni souhlasit, že ji provedeme písemně. Nebo 
snad nic nemáte a nikdo z vás nedostane ani jeden bod?“ 

Michalčík o krok předstoupil. Svěsil halvu, protože pochopil, že ztratil naději, ale hned se zadíval 
Vojtovi do očí: „Já nic nemám. Hledal jsem dlouho, ale nikde nic.“ 

„Dobrá,“ řekl Vojta. „Zůstává ti tvých sedm bodů a nesmrtelý zápis v šesté kronice. A vy dva jste 
něco vypátrali?“ 

„Ano!“ vypadlo z nich současně a podívali se po sobě. Krajní členové Vontské rady jim oběma 
podali velké archy papíru, což Vojta komentoval: „A žádné romány! Nemáme čas být tady do půlnoci!“ 

Oba začali psát zády k sobě na stolkách-bednách Vontské rady. Michalčík se stáhl do šera. Pro 
něj boj skončil. 

Netrvalo dlouho a oba přinesli skoro současně Vojtovi své nálezy při pátrání. Vojta začal 
zkoumavě číst zprávu Náčelníka Uctívačů, sotva dočetl, pustil se do té Vícenáčelníkovi. Po době, která se 
zdála věčností, vstal a začal hovořit. 

„Náčelník Uctívačů ginga přispěl k vontské i stínadelské historii tím, že z různých zdrojů sestavil 
plán zbouraných Stínadel. Má ho uschován u Druhého Kurýra Uctívačů ginga čekajícího venku před 
kostelem. Vyřiďte mu někdo, ať i s plánem přijde.“ 

Opět to byl krajní člen Pětirady, kdo převzal iniciativu a ztratil se ve tmě. 
„Vícenáčelník při pátrání po neznámých chodbách ve sklepě domu číslo čtyřicet tři v Belmutce 

objevil podivnou kamennou desku. Je na ní ježek v kleci, list ginga a žlutý kvítek a několik záhadných 
značek. Deska je u něj doma a jak víte, bydlí poblíž Jakuba. Požádejte někdo třetí četu u klece, ať ji 
přiveze sem. Kůlna je zamčená – “ 
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„Tady jsou klíče,“ řekl Vícenáčelník a podal je členu Vontské rady, který se chystal ven. V tu 
chvíli vešel dovnitř Uctívač ginga s plánem Náčelníka Gingařů. A než se dostavila Stráž s deskou, tak si 
všichni prohlíželi mapu. Dohodovali se o tom, kde by se jednotlivé uličky dnes nalézaly. 

Pak přijela Stráž, táhla za sebou malé zednické kolečko. Vezli na něm opukovou desku velkou tak 
padesát na padesát na pět centimetrů. U prvního člena Rady zastavili, položili desku na bedničku a hned 
se vytratili. Všichni se kolem ní zase srotili, ale Vojta si vyžádal klid. 

„Dnes už stejně nezjistíme, co ta deska znamená. Navíc nevíme, jestli jich není ve Stínadlech víc. 
A musíme hlavně zvolit nového Velkého Vonta!“ 

Jeden z Pětirady zabručel, jestli se dá prokázat pravost desky. Vždyť cokoli vytesat není takový 
problém!  

Vícenáčelník spustil svoji obhajobu, ale Vojta se ho zastal: „Stejně tak nemůžeme říct, že i plán 
Náčelníka Uctívačů ginga je pravý! A bylo by špatné, kdybychom nemohli věřit někomu, kdo se možná 
stane Velkým Vontem!“  

Vontská rada, usmířena, usedla na své místo. 
„Který z nálezů by si podle vás zasloužil tři a který dva body? Nevolte podle příslušnosti, ale 

podle svého vlastního úsudku!“  
Všichni chvíli uvažovali, nakonec každý napsal na papír, co si myslí a poslal ho štafetovitě 

k Vojtovi, ten si po přečtení každého hlasu udělal na papír čárku. Jednu pro Náčelníka, druhou 
pro Vícenáčelníka. Chvilku je počítal a pak oznámil: 

„Velká Vontská rada se přiklonila šesti hlasy pro Vícenáčelníka a čtyřmi pro plán Náčelníka 
Uctívačů ginga. Vícenáčelník dostal tři body a Náčelník získal dva. Stav je tedy nerozhodný 11:11. 
Rozhodne los.“ 

Nejbližší člen Pětirady po jeho levici mu podal z tašky starý cylindr, Vojta do něj vložil dva 
míčky – žlutý a bílý. Znovu vstal. 

„Ten z vás, kdo si vyloví žlutý míček, stane se Velkým Vontem. Není jiné řešení! Počet vašich 
příznivců je rovnocenný a body získané v klání vyrovnané. Nejdřív si vylosujte volbu prvního tahu. 
Martine, vezmi dvě sirky a jedné ulom hlavičku… dobře. Zamíchej je a dej našich kandidátům vybrat. 
Kratší sirka tahá míček.“ 

Martin promíchal zápalky pod bedničkou tak, že mu nebylo vidět na lokty, tím méně na ruce. 
Za pár vteřin už dával vybírat na pohled stejně dlouhé sirky. Nejdříve si oba navzájem střihli, to vyhrál 
Vícenáčelník svým kamenem a tahal. Mezi prsty držel dlouhou sirku. 

„Takže jdu losovat!“ zašeptal si pro sebe Náčelník Uctívačů ginga a přistoupil k Vojtovi. Ten 
ještě naposledy v cylindru pomíchal míčky. Teď! Teď pouhý los rozhodne o příštím Velkém Vontovi! 

Náčelník chvíli šátral v cylindru. Krůpěje potu, i když zde v kostele byla velká zima, se mu 
perlily v nejistém světle lampiónů. Kdo bude Velkým Vontem? Jaký vytáhne míček? Žlutý, nebo bílý? 

Přestal hledat a oddechl si. Sice na míček neviděl, ale nervozita z něj spadla. Teď už nelze nic 
změnit.  

Chtěl ho vytáhnout ven z klobouku, když ve vchodu kostela klapla deska ve dveřích a nějaké 
chvatné kroky se blížily do půlkruhu mezi Velkou radu. 

3. Posel smrti 

Do záře lampiónů vpadl jeden střelec z Jakubské stráže hlídající vchod do svatého Jakuba.  
„Co se děje?“ ptal se kvapně Vojta. „Proč rušíš Volbu?“ 
„Vojto… ono to… on čeká… čeká venku…“ koktal trochu vyděšeně střelec. 
„Kdo čeká? Kurýr? Něco se stalo?“ 
„Ne. Ne. Kurýr to není! Nevíme, jestli to je převlek nebo ne. Je to jak opravdický. Venku je tma, 

je to špatně poznat. Říká, že je posel… ale… ale…“ 
„Jaký ale?! Co tě tak vyděsilo? Je zelenej? Má tykadla, nebo co?“ 
„To… to se nedá popsat. To musíte vidět. Ale co když si pro někoho jde, když je to posel…“ 
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„Přiveďte ho!“ rozkázal Vojta. Náčelník Uctívačů pořád držel a nechal skrytý míček. Strážce jen 
vykoktal: 

„Dobře. Na vaší zodpovědnost!“ A zmizel ve tmě, kde čekalo TO. 
Sotva dozněly kroky Strážce a byla slyšet otevřenou deskou nějaká nezřetelná slova, vešla 

polovina čety dovnitř kostela. Za nimi, pokud to bylo v té tmě dobře poznat, stála Smrtka. Hned jsem si 
však uvědomil, že to je asi omyl. Neměla kosu, jen splývavou kapuci, která bránila nahlédnout v obličej, 
u krku byla snad spojena provázkem a dál, až ke kotníkům, sahal od kapuce dlouhý černý plášť spojený 
v cosi černého v ramenou. Celá ta postava vůbec byla černá tak, že kdyby se z venku nedostalo něco 
světla spolu s lampiony, tak by vůbec nebyla vidět, ani slyšet. Její kroky se nikde nerozléhaly. Buď to byl 
duch, nebo měla zatraceně tiché podrážky u bot. 

Když Smrtka minula všechny soupeře a celou Vontskou radu a zastavila se u Vojty vedle 
Náčelníka, který v klobouku pořád držel záhadný míček. Vojta byl první, kdo se vzpamatoval. Zřejmě 
zahlédl v mihotavém světle lampiónů něco jako kus obličeje. Později, když jsem si všechno znovu 
uvědomoval, jsem si vzpomněl na ježka a mince na bedničce. Byla to chabá příležitost mezi skoro dvaceti 
lidmi, ale byla. 

„Kdo jsi? Co chceš?“ zeptal se Vojta. Smrtka jen vyndala pravou ruku zpod pláště. Držela černou 
obálku s voskovou pečetí uprostřed. Zadívala se ještě na Vojtu a neslyšně odešla z kostela ven, jakoby se 
vznášela. Tam zmizela kdesi na ulici. Stráž za ní zaklapla desku a odešla ven před kostel.  

Vojta otevřel černý dopis. Rozbil voskovou pečeť s písmeny MV a vytáhl odtud složený list 
papíru. Když ho otevřel, cosi z něj vypadlo (nikdy jsem se od Vojty nedozvěděl co – říkal, že to nic 
nebylo, ale já si myslím, že tam opravdu něco měl), jeho tvář zmrzla a začal číst vzkaz popsaný tiskacími 
písmeny. 

TATO VÝSTRAHA PLATÍ PRO NOVÉHO VELKÉHO VONTA, VONTSKOU RADU A 
PĚTIRADU. NESOUHLASÍME S VLÁDOU SLABOCHŮ, KTEŘÍ NEDOVEDOU VÉST STÍNADLA 

DO BOJE. MV 

Všichni v kostele byli přímo šokovaní tímto sdělením. Ale co se v kostele dělo dál jsem se nikdy 
už úplně nedověděl, protože jsem s Oldou vyšel ven před kostel.  

Venku bylo hustě zataženo a na to, že byl začátek srpna, byla docela tma. Teprve se pomalu 
začaly rozžínat plynové lampy. Jakubská stráž stála přede dveřmi a dav Vontů se o čemsi dohadoval. 
Z několika slov bylo patrné, že se nemluví o ničem jiném, než o záhadném návštěvníkovi. Zeptal jsem se 
velitele čety, kudy šla Smrtka pryč. Ukázal beze slova do blízké uličky. 

„Podívej, Oldo,“ zapojil jsem si v hlavě převodovku, až se kolečka rozhýbala. „Ta Smrtka šla 
támhle tudy, ale nejspíš jen mate směr, co myslíš?“ 

„To je sice možný, ale nic jiného na sledování stejně nemáme.“ 
„Kolik máme času? Myslím jako než nám přijede tramvaj?“ 
„Asi hodinu, pak to jede až někdy kolem devátý.“ 
„Fajn, takže jdeme za Smrtkou.“ 
Vontové na náměstí nám udělali místo. Někteří se ptali, jak to dopadlo, mysleli Volbu, ale to my 

sami vůbec nevěděli. Ulička, kudy odešla Smrtka, byla dlouhá tak sto metrů a svítila v ní jen jedna 
plynová lampa. Z blízkého průjezdu se k nám někdo přitočil. Byl to asi třináctiletý Vont. 

„Hej, vy!“ zavolal na nás. „Taky jdete za Tím? Nechal mě tu náčelník Aurumové, abych naváděl 
další, co za tím půjdou. Mají tak minutu náskok.“  

Říkal ten Vont pravdu? Nebyl snad nastražen právě Smrtkou? Vždyť v tom vzkazu se mluvilo 
o někom, komu vadí Vontská rada a vedení Uctívačů ginga! Rozhodl jsem se mu důvěřovat, až proto, 
že nám nic jiného nezbývalo. Takže jsem s ním zavedl rychlý rozhovor. 

„Kam šel?“ 
„Na konci téhle uličky doprava a pak kolem Dunivky, tam by měl čekat další, co vás navede – “ 
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Ale to už jsme ho neposlouchali. Vyběhli jsme naznačeným směrem, abychom zkrátili jejich 
náskok. Nevěděl jsem, jestli jsme touhle částí Stínadel někdy šli. Předtím jsme tu byli ve dne a tma 
změnila každou uličku k nepoznání.  

Za rohem ve stínu pod Dunivou Kateřinou čekal další spojovací Vont.  
„Jdete za tou Smrtkou, že jo?“ promluvil zase dřív než my. „Šla tady vlevo do Sedmikřížový, 

na jejímž konci čeká další Vont. Ukáže vám směr. Když si chvátnete, tak budete u chycení. Šla za ní dost 
velká tlupa!“ 

Vešli jsme do dlouhé temné uličky jen matně osvícené plynovými lampami. Víc světla bylo 
od světlejší skvrny na západě za temnou clonou mraků. A právě pod poslední plynovou lampou stál další 
živý ukazatel cesty. Ukázal doleva. „Zmizela támhle v průchodu, kluci tam vešli sotva před půl minutou.“ 
Dali jsme se do mírného poklusu, nenadělali jsme velký hluk a díky tomu jsme ji spatřili.  

Domovní dveře průchodu se zlehka otevřely a z nich vystoupila Smrtka. Zřejmě viděla 
pronásledovatele, schovala se někde v průchodu a nechala je projít do jiné ulice. A vyšla zpět do uličky, 
kterou původně přišla. 

Zahlédla nás skoro současně jako my ji. Dala se do běhu po kostrbaté dlažbě stínadelských uliček 
a v mihotavém nazelenalém svitu plynových lamp připomínala strašidelný přízrak. Dostali jsme se až 
skoro ke vzkazovým dveřím. Ulička se tu zužuje tak na tři metry. Smrtku jsme neviděli. Nejspíš zůstala 
skryta někde ve tmě. Baterky jsme neměli. Opatrně jsme se kradli temnou uličkou. 

Vlevo stály domy, vpravo jen zeď nějakého dvora a –  
Sotva jsme prošli kolem podivně utvářené části nějakého domu (byla to taková zeď, která 

vystupovala bez ladu a skladu do uličky), na nás něco vyskočilo. Povalilo to Oldu a já Smrtku chytil 
za plášť. Prudce jím ve skoku škubla a skoro jsem skončil na zemi vedle Oldy. Vrátila se a dala mi pěstí 
někam do žeber. Pak zmizela rychle ve tmě na konci uličky. Neměli jsme už moc náladu ji pronásledovat. 
Ukázala nám svou sílu a to stačilo. Navíc, kde jí byl konec? 

Vyšli jsme směrem, kde jsme tušili Rozdělovací třídu.  

4. Mršivontové! 

„Tak co, chytili jste ho?“ ptal se nás nedočkavě Vojta Losna, když jsme se s ním sešli ráno 
na okraji Stínadel.   

„Ne,“ řekl Olda a docela nakvašeně mu vyprávěl, co jsme zažili. Vojta jen zamyšleně pokyvoval 
hlavou. 

„Stínadla znovu čekají těžké časy,“ povzdychl si. „Ráno se na vzkazových dveřích objevila další 
zpráva. Zase hrozby a protesty proti Velkému Vontovi. Ten neznámý se podepsal jako MV. Nevíme co, 
nebo kdo to je, ale někdo už pro něj vymyslel jméno a pro jeho stoupence taky… Mršivontové… chápete? 
MršiVontové – MV!“ 

„To je sice hezký, ale kdo je Velkým Vontem?“ ptal jsem se. „Co se dělo v kostele dál?“ 
„Velkým Vontem se nakonec stal Vícenáčelník. Náčelník Utívačů si vytáhl bílý míček a prohrál.“ 
„A co se teda potom dělo dál v kostele?“ doloval to z Vojty Olda. 
„Normální zvolení a ukončovací obřad. Pak jsme ještě už jako nová Vontská rada probírali 

Mršivonty. Ale myslím, že to nebude tak horké. Takových nespokojenců se ve Stínadlech vždy našlo dost 
a dost. Asi dvakrát to přerostlo v neskutečný odpor a boj, ale to bylo málokdy.“ 

„Takže jste dohodli – “ 
„Jen to, abychom zmobilizovali Stráž. Pouze ta Smrtka, to se ještě nikdy nestalo. Ale hlavně, kdo 

je ten MV? Co je to za zkratku? Jestli je to monogram, tak si strašně zahrává. Stačí prolistovat Vontské 
seznamy. Třeba se tam na něco přijde.“ 

Za hovoru jsme procházeli stínadelskými uličkami. Tady je Rváčov, Vontská a pomalu vzkazové 
dveře. Kolem nás proudí hloučky Vontů i Vontek. Patří někdo z nich k Mršivontům? 

Chtěli jsme se hlavně podívat, co je na dveřích nového. Ale chvíli jsme tam jen tak postávali, 
protože tam nějaký Vont zrovna přidával lepící páskou další lístek. Jen na nás lhostejně pohlédl. Vojtu 
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nepoznal. Zřejmě nějaký z těch nových Vontů, co se do Organizace přidali teprve nedávno. Většina z nich 
víceméně kvůli partám, tajemným sdružením a povyražení. Myšlenka se k nim dostávala teprve pomalu. 

Vont strčil izolepu do kapsy a ještě se zadíval na své dílo. Přimáčkl rantl, který dobře nedržel a 
pomalu odešel druhou stranou, než co jsme stáli. Zvědavě jsme se nahrnuli k novému vzkazu. 

VONTOVÉ, ROZHLÉDNĚTE SE KOLEM SEBE! 
ORGANIZACE SKONČÍ V TROSKÁCH, JESTLI NĚCO NEUDĚLÁTE! 
VČERA BYL ZVOLEN NOVÝ VELKÝ VONT – BÝVALÝ VÍCENÁČELNÍK. TENTO VV 

NENÍ SCHOPNÝM VLÁDCEM STÍNADEL! SPOLČUJE S PŘEDMINULÝM VČ VOJTOU 
LOSNOU, KTERÝ PORUŠIL SLIB! ANO, SLYŠÍTE DOBŘE! SPOJIL SE S VYZVĚDAČI Z CIZÍHO 
MĚSTA A MÁLEM TITO TŘI ROZBILI ZBYTEK ORGANIZACE! VONTOVÉ! NEBUĎTE SLEPÍ!  

VŠICHNI VÍME, ŽE BYL NALEZEN JEŽEK V KLECI, ALE JEN NĚKOLIK Z NÁS VÍ, ŽE 
TO, CO MÁ VV U SEBE JE POUHÁ LACINÁ KOPIE! PRAVÝ JEŽEK BYL PŘED TÝDNEM 
PRODÁN SBĚRATELI V. K. V ZADNÍ MÍSTNOSTI AUBRECHTOVA STAROŽITNICTVÍ. TENTO 
SYMBOL VŠECH VONTŮ SE PRÁVĚ NEČINĚ VÁLÍ NA NĚJAKÉ POLICI A PAN SBĚRATEL SE 
JÍM PYŠNÍ! TOHOTO JEŽKA UKRADL VOJTA LOSNA ZA POMOCI SVÝCH DVOU KUMPÁNŮ 
NA ZAČÁTKU PRÁZDNIN A PODSTRČILA TEHDEJŠÍMU VÍCENÁČELNÍKOVI PŘIPRAVENOU 
KOPII. UKRADENÝ HLAVOLAM ZATÍM V LOSNOVĚ KAPSE ČEKAL NA VHODNÉHO KUPCE! 
VONTOVÉ! ZEPTEJTE SE V AUBRECHTOVĚ STAROŽITNICTVÍ, JAK TO BYLO! ZEPTEJTE SE I 
VELKÉHO VONTA! 

HANBA ZRÁDCŮM! 
MV (z důvodů uvedených nahoře si nepřeji být jmenován) 

Taková nehorázná lež! 
Rychle jsem ještě prozkoumal vzkazové dveře. Vojta nám přece řekl, že tu je ještě něco. Ano, je! 

Ale jen něco malého: >>HANBA VOJTĚCHU LOSNOVI! – víc tady po 11:00  MV<<. 
Víc nic. Bylo deset dopoledne. Tajemný MV zřejmě nemá moc velký zájem, aby kdokoli viděl 

toho, kdo lepí další… zatr! 
Posel! Kde je?! 
Zahlédli jsme ho na vzdáleném konci uličky. Sotva nás uviděl, dal se do šíleného běhu. Rozeběhli 

jsme se za ním, co nám síly stačily. Ale byl nějaký vytrénovaný. Doslova letěl po nerovné dlažbě. 
Za rohem jsme ho nemohli nějakou dobu vidět, ale pak jsme zahlédli, jak míří někam k Míčovému koutu. 
Proběhl průchodem a hlasitě za sebou zabouchl vrata. Vojta se odtrhl doprava a běžel kolem rohu domu. 
Zřejmě počítal s nějakým úskokem. Ale přepočítal se. Mršivont se nevracel zpátky k Míčovému koutu, 
ale běžel dál. Znovu jsme se spojili. 

Je zajímavý, jak, když to člověk potřebuje, jsou Stínadla vylidněná a naopak. Nepotkali jsme 
vůbec nikoho – ba ani Mršivonty. A ten, kdo vylepil lístky MV na vzkazové dveře, nám pomalu ale jistě 
unikal. Vběhl doleva, na konci uličky ústí několik průchodů a jedna malá ulička. Tady nám mohl snadno 
zmizet. A taky že jo. Vzal to doprava nějakým dvorkem, pak zase doleva, doprava a zmizel nám 
v nějakém dalším průchodu. Totálně vyčerpaní a upocení jsme se svalili o zeď nějakého domu.  

„Poznal jsi ho?“ Moje otázka platila Vojtovi. 
„Ne.“ 
„Jak vlastně vypadal, že bychom dali dohromady jeho popis,“ napadlo Oldu. Jenže se ukázalo, že 

to není tak jednoduché, protože jsme si ho vlastně nikdo nezapamatoval.  

Poblíž svatého Jakuba jsme narazili na našeho starého známého Kurýra Dvojku. Asi ještě u dveří 
nebyl, protože se choval úplně normálně. 

Což se o ostatních Vontech říct nedalo. Měli jsme necelou hodinu klidu, než začne bouře. 
Vešli jsme dovnitř. Na zvonici jsme měli svojí pravidelnou základnu, ale nedošli jsme tam. 

Vevnitř byl Velký Vont. Vypadal trochu bledě. Takže on už to četl. 
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„Už jste to četli?“ zeptal se nás, a když jsme přikývli, pokračoval: „Poslal jsem Kurýry k Pětiradě 
a náčelníkům ulic, aby zítra večer v sedm přišli sem do kostela, že jim ukážu skutečného ježka. Naštěstí 
mám toho opravdového s dírkou, ale asi bych vám měl něco říct. 

Když jsem od vás před měsícem dostal ježka v kleci, nalezeného na Červených schodech, měl 
jsem ho u sebe asi další dva týdny. A najednou, nevím vůbec, jak se to stalo, zkrátka ježek byl pryč! Celý 
den jsem ho hledal doma i tady v kostele. Nikde nebyl. Příští den jsem dostal balíček s hlavolamem. Podle 
všeho byl ze Stínadel. Začal jsem ho prohlížet, jestli to je opravdu on. Byl. Nejdřív jsem si myslel, že ho 
někdo našel na ulici – že mi třeba vypadl z kapsy, nebo tak něco – ale byl tam ještě nějaký vzkaz. Bylo 
tam napsané něco jako: >>UŽ JEŽKA NEPOTŘEBUJEME! MV<<. Ten Mršivont je zatraceně 
nebezpečný! Vždyť mi dokázal nějak vyfouknout ježka. Ale proč si ho nenechal? Proč mi ho vracel?“ 

To bylo opravdu divné. 
„A něco bych vám chtěl nabídnout.“ pokračoval Velký Vont. 
„Co přesně?“ zeptal jsem se. 
„Abyste se stali našimi špiony. Vojta by vás vedl, tady ve Stínadlech to všechno zná a předávali 

bychom si informace o MV, Mršivontech a tak všelijak podobně. A k tomu potřebujeme někoho, kdo není 
nějak vázaný k Organizaci a kdo je opravdu náš. A to jste vy!“ 

Samozřejmě jsme to brali. Jak by taky ne. 

5. Pátrání v Aubrechtově starožitnictví 

Protože jsme zaprvé odpoledne jeli domů a zadruhé se čím dál tím víc Vontů dovídalo 
ze vzkazových dveří tu „skutečnost“, chtěli jsme toho vypátrat co nejvíc. Olda s Vojtou pročítali seznamy 
Vontů a hledali kohokoli s iniciály MV či VM. Všichni tihle Vontové se měli v budoucnu prověřit. 

Na mě zbyl švandovní úkol pátrat v Aubrechtově starožitnictví. Švandovní proto, že jsem čekal, 
že mě Vontové zmlátí, jakmile na mě narazí.  

O Aubrechtově starožitnictví se zpráva MV zmiňovala jako o místě výměny ježka v kleci 
za slušný balík peněz. Měl jsem už takovou stopu, ale mnoho věcí zůstávalo nejasných.  

Starožitnictví mělo být někde poblíž okraje Stínadel, kde byly živější širší ulice – spíš dlouhá 
úzká náměstí – kde se konaly trhy. Je tu i kostel se dvěma věžemi, část vysoké školy a uličky vedoucí 
směrem na Velký rynk, kde se dřív popravovalo. Kolem starožitnictví jsme už kdysi někdy prošli, takže 
jsem zhruba věděl, kde by asi mělo být. Bylo to poblíž uličky U Strážců, což sice nebyl dokonalý výraz, 
ale co? Nepřišel jsem sem přemýšlet o názvech ulic! 

Tady by už… Jasně! Tady! 
Za sklem výkladu leželo, stálo, či viselo na stěnách, nebo provázcích mnoho různých věcí. Dost 

dobře by se tu vyjímal ježek v kleci. Ale naštěstí (?) zde nebyl. 
Nad výlohou se třpytil kdysi nový nápis: 

STAROŽITNICTVÍ A ANTIK U AUBRECHTA 

Letmo jsem se rozhlédl po ulici očekávaje běsnící hordu Vontů a vyšel po dvou schůdkách do 
dveří záhadného starožitnictví. Dveře zacinkaly a ze dveří vzadu vyšel nějaký postarší pán. Zřejmě 
Aubrecht. 

Mohl být asi tak středně vysoký, ne snad štíhlý, ale vůbec ne při těle (jako kdyby každý den běhal 
okolo Stínadel) Pod šedými vlasy se mu na nose vyjímaly tmavé kostěné brýle. Měl na sobě vestičku, 
košili s černým motýlkem a tmavé kalhoty, na boty jsem neviděl a kvůli vám se přes ten pult dívat 
nebudu.  

„Mladý pán si bude přát?“ zeptal se vlídně a v úsporném úsměvu ukázal dvě řady bílých zubů. 
Celkově tedy zapadal do svého starožitnictví (a antiku) „neskutečně vynikajícně“, jak by řekl můj vnitřní 
hlas. 
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Všude kolem mne se nacházely skutečné poklady (starožitnictví) střídající se s různými šunty 
(antik). Nejvíc mě zaujala sada bambitek. Viděl jsem ale i křišťálový lustr, kůže z bobra, starý nábytek 
a… co že si budu přát? 

„Bohužel jen nějakou informaci,“ řekl jsem a ukázal na žlutý špendlík, který jsem si vzal už 
v kostele na tričko. 

„Všiml jsem si tvého odznaku, Vonte,“ odpověděl mi Aubrecht a opřel se rukama o pult zabírající 
celou šířku místnosti. 

„Posílá mě Velký Vont, abych se tu na něco přeptal,“ pokračoval jsem, protože jsem doufal, 
že Aubrecht býval Vontem (nebo Uctívačem, ale to je fuk) a tím pádem by mi mohl pomoct, když řeknu, 
že mě sem Michal (vlastně Vojta) nasměroval (což je pravda). Aubrecht taky správně zareagoval. 

„Rád Velkému Vontovi pomůžu. Sám jsem býval náčelníkem u Kožňáka.“ 
„Nechci vás moc zdržovat, vezmu to rychle. Asi před týdnem proběhl u vás v zadní místnosti 

nějaký prodej. Snad Vonta s některým sběratelem. Nemohl byste mi k tomu říct něco bližšího?“ 
Aubrecht se zamyslel, hodil jsem svůj nejpitomější inteligentní obličej, jaký jsem dovedl, ještě se 

zamyslel a povídá: 
„Je to asi už deset dní, když za mnou přišel nějaký Vont, jestli bych nevěděl o jakémkoli sběrateli 

všelijakých zajímavostí, nebo starožitností. Řekl jsem mu, aby přišel další den, že mu dám celý seznam 
všech sběratelů, které hledá a se kterými se znám. Poděkoval a příští den hned deset minut po otevření 
opravdu přišel. Napsal jsem mu asi pět adres. To samé odpoledne, těsně před zavírací dobou přišel znovu, 
že ho pan sběratel žádá, jestli bych nemohl na deset minut dovolit pro ně návštěvu zadní místnosti kvůli 
prodeji. Nebyl jsem proti. Sběratel je můj dobrý zákazník a kamarád. A těch deset minut mi vůbec 
nevadilo. A tak se příští den kolem v určenou dobu sešli, zavřeli se a něco vyřídili, pak zase odešli. 
Co prodávali nebo snad vyměňovali, o tom nemám vůbec tušení.“   

„Tak to je opravdu všechno?“ 
„Ano, zajímá tě snad ještě něco?“ zeptal se mě podezíravě Aubrecht a za mnou zazvonily dveře 

do starožitnictví. Vpadli sem dva Vontové. Naštěstí Míša a David – Uctívači ginga, se kterými jsem se 
setkal na střechách. Tvářili se nevypočitatelně, ale měl jsem u nich oko, a to stačilo. Nešlo jim do hlavy, 
že tu potkali zrovna mě. 

„Mladí pánové si budou přát?“  
„Jdeme se jen na něco zeptat, pane Aubrecht. Býval jste náčelníkem ulice (jak to věděli?) a posílá 

nás Náčelník Uctívačů ginga!“ Aubrecht se napřímil. 
„To snad ani není možné! Kdo sem ještě přijde? Tenhle tu je od Velkého Vonta, vy od Pětirady! 

Co se to proboha děje?!“ 
CINK! 
Jako na zavolanou se zde zjevil velitel Stráže Velkého Vonta a hned za ním Kurýr Jednička, který 

byl předákem Kurýrů (a kolo nechal venku). Na ulici stálo na padesát Vontů. Taky si mě všimli. 
A netvářili se nijak nadšeně. 

„A vy jdete taky na něco zeptat, že?“ řekl kousavě Aubrecht nově příchozím. „A posílá vás kdo?“ 
„Přišli jsme sami, a nebojte, Vontové už sem žádní nepáchnou – jen nakupovat.“ 
Aubrecht se trochu pousmál a řekl, že jsem přišel první, tak ať se ptám první a zeptal jsem se ho: 

„Adresu toho sběratele mi můžete dát?“ 
„To můžu,“ řekl Aubrecht, vytrhl list z bloku a napsal adresu, která odkazovala někam 

ke zbouraným Stínadlům. Velitel Stráže se jakoby letmo nahnul přes moje rameno a adresu si pilně opsal 
do svého poznámkového sešitu.  

„Jak vypadal ten Vont? A kdy se to stalo? Teda – jako ta výměna?“ 
Aubrecht z kapesního diáře vylovil bleskově datum. V tu dobu jsme potahovali křídla létacího 

kola plátnem… a to bylo dobře, protože pak jsem si připadal, že poslouchám něco o Mirkovi Danešovi, 
což nebylo moc originální. 

„A jak vypadal? Obyčejně. Středně vysoký, trochu nazrzlé vlasy… normální Vont.“ 
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Polkl jsem, protože jsem si uvědomil, že zaprvé Vojta má dvojníka a zadruhé ho Vontové zmlátí. 
V záchvatu hrůzy jsem ze sebe ještě vypustil ještě jednu otázku. 

„Pihy?“ zamyslel se Aubrecht. „Ne ty neměl. Vím to určitě. Obličeje si pamatuji, jen ta jména se 
mi pletou… už od dětství. No, doufám, že jsem Velkému Vontovi pomohl?“ 

„Ani nevíte jak!“ řekl jsem s úlevou, protože Vojta pihy má! A kolik!  
Ještě jsem pozdravil a vyrazil na ulici. David mě doprovodil. Jako náčelník Ostrova mi poskytl 

ochranu a letmé vysvětlení rozzuřenému davu, jak to přibližně je. Udělali nám prostor k odchodu, ale moc 
nadšení ze mě nebyli. Nevěděli, co si vůbec mají myslet. Co když byl lístek záhadného Mršivonta  pravý? 
Opravdu jsem se jim nedivil. 

Mohli jsme jít za sběratelem, ale David šel za Pětiradou a já k Vojtovi. 
A Oldovi samozřejmě. 

6. Jak to asi bylo 

„Jde do tuhého,“ konstatoval nastalou situaci Vojta na zvonici svatého Jakuba. 
„Možná mi to neuvěříš, Vícenáčelníku, ale taky sem si všiml!“ ušklíbl jsem se sarkasticky. 

 Když jsem se ráčil dopravit po svých na zvonici svatojakubského kostela, měli před sebou dva 
tlusté sešity a dva listy papíru. Oboje byly seznamy Vontů – Olda měl Uctívače ginga a Vojta ostatní 
Vonty. V podstatě to tam bylo rozdělené podle ulic, ne podle skupin – ať už to byl Žlutý květ, nebo třeba 
party jako Františkáni nebo Modré světlo. Na papírech měli dohromady sotva tucet jmen. Šlo o lidi 
s iniciály VM. Nebo MV. 

Jak bych vám to tak, milí čtenáři a čtenářky – pátrači & spol. – vysvětlil, když už je… no jo, zase 
se někam dostávám, aniž bych věděl, co chci přesně říct. Jde o to, že se mi už od začátku nezdálo, proč by 
náčelník Mršivontů používal své iniciály, když až moc dobře věděl o seznamech. Byla to pro mě záhada, 
jakmile se o mnoho později částečně vyřešila, bylo to jasné a připadal jsem si jako… řekněme nešpion, 
ale myslím, že by to nikoho nenapadlo. No nic, zatím jsme na začátku toho všeho – na zvonici 
po příchodu z Aubrechtova starožitnictví. 

„Co si o tom všem myslíš?“ ptal se mě Olda. 
Ano, zajímavá otázka. 
„Asi tohle: Michalovi se ztratí na jeden den ježek, aby mu byl skoro okamžitě vrácen tím MV. 

Ten samý MV roznese o dva týdny později ve Stínadlech, že tady Vojta prodal skutečného ježka 
nějakému sběrateli v Aubrechtově starožitnictví. Dva týdny! Chápete?!“ 

„Já jo,“ řekli oba současně a dál se věnovali svým seznamům. 
Jak je to hezké, když se lidé – třeba mi tři – na něčem shodnou. Hned je všechno jednodušší. 

Nebo snad ne? 
„Já myslím, že ten MV si udělal něco jako atrapu ježka! Měl ho u sebe jen den – to by ho určitě 

stihl změřit. Vícenáčelníkovi – dneska Velkému Vontovi – ho vrátil přece za chviličku. A pak tu kopii 
prodal za slušný balík peněz. Prodal ho někdo strašně podobný Vojtovi, aby se to na něj dalo svézt. 
Možná sám velký MV! Proto taky věděl o tom prodeji. Ale proč by si teda originálního ježka nenechal?“ 

„To ti můžu snadno říct, milý spolušpione!“ dorazil mě Vojta a vykládal: „MV si ho nemohl 
nechat! Kdyby se s ním ukázal mezi Vonty, vyšlo by najevo, že ho Velkému Vontovi – tenkrát 
Vícenáčelníkovi – ukradl a Vontové by ho asi rozdrtili na atomy. A když ne oni, tak Stráž určitě.“ 

„Aha. Fajn,“ řekl jsem. Vojta opravdu byl ze Stínadel a znal je celá (skoro, jak se o mnoho 
později ukázalo) i s Vonty. I doba za jeho náčelnictví na něj měla vliv ve znalosti této podivné městské 
čtvrti. 

„A jak se vám tu dařilo, co jsem tu nebyl?“ vyzvídal jsem. 
„Prohledali jsme skoro celé seznamy a našli jsme dohromady jen asi deset jmen. Ale ještě nám 

schází pár stránek. Možná nám to pomůže dál, ale stejně se mi to s tou zkratkou nějak nezdá! Mám takový 
pocit, že jsme někde něco přehlédli, ale nic jiného nám nezbývá, než takhle pátrat. A to nevíme, kolik je 
Mršivontů, jak to sdružení funguje a kde se schází!“ Vojta se raději pohroužil do zbytku svého seznamu. 
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Do deseti úmorných nudných minut byli oba hotovi, Olda našel ještě jedno jméno a celý list jsme 

po Kurýrovi Jedničce poslali s vysvětlením Veliteli Stráže. Byl asi nejvhodnější, protože mohl dát někoho 
ke sledování těch několika Vontů na papíře. (Ano, seznamy jsme taky vrátili! Díky, pozorný čtenáři, žes 
tuhle maličkost připomněl!) 

Šli jsme Stínadly. Kolem panoval čilý ruch, když ho člověk tady nejmíň potřeboval. V těžkých 
budoucích chvílích byl skoro nepostradatelný. Mnoho by se nestalo… ale nechme toho! Stejně nás 
všichni tak nějak divně pozorují! U Prstů stojí nějaký hlouček. Nedaleko odtud jsou vzkazové dveře. 

Ty hlavní. Je fakt, že i ve Vontské bylo vzkazové místo a i jinde, ale ta nebyla tak důležitá jako 
tyhle dveře kousek od Strašidelného domu.  

Skupinka se na nás divně zadívala, mlčela, ale jejich ticho bylo výhružnější než cokoli jiného. Ale 
nechali nás projít. Možná taky proto, že zrovna kolem projížděli dva Kurýři – Dvojka a Čtyřka. 

Za dob kolem skupinky Vícenáčelníka byli jen dva Vontští Kurýři – současní Jednička 
s Dvojkou. Teď jich bylo deset, přičemž Osmička a Devítka přešli pod Uctívače ginga. Tihle noví Kurýři 
se každý večer pod čtyřmi starými Kurýry (dva Vontští a dva Uctívačtí) cvičili buď na jednom volném 
místě ve zbouraných Stínadlech, nebo ve Dvorcích. 

Kdysi dávno jsem myslím už o Kurýrech mluvil – snad ve spojitosti s Kurýrem Dvojkou a ježkem 
v kleci. Ale o financích jsem mlčel – všechno se platilo s Vontské pokladny. 

Kurýři rozhodně neměli jednoduchou práci! Půl dne se co nejrychleji štvali přes celá Stínadla – 
a to několikrát, aby je nakonec vystřídal jiný Kurýr pro druhou část dne. Takhle to alespoň chodilo teď 
o prázdninách. Samozřejmě když pršelo, nebo vtrhly jiné plískanice do Stínadel, činnost Vontů a tím 
pádem i Kurýrů ochabovala, ale ve službě museli být i tak. Žádné výmluvy. 

Když napadl sníh, kola Kurýrů se nějak upravovala, jak – to jsem nikdy nezjistil (asi proto, 
že v zimě jsem tam nikdy nebyl). Jedná se patrně o největší stínadelskou záhadu všech dob.  

Každopádně byli všichni Kurýři velmi váženými mezi Vonty. 
Ale abych pokračoval zase trochu dál v našem příběhu a moc se nezamlouval, což by se mi 

nelíbilo, protože vás nechci moc ošidit. Zkrátka a dobře, skupinka U Prstů mlčela a nic nedělala. Možná 
to byli Mršivontové, protože najednou zmizeli jako pára nad hrncem v blízkém průchodu. A tak jsme 
mohli číst třeba: 

„Zpráva MV je úplně falešná, když už ne nepravdivá!“ – velitel Stráže VV 

„Byli jsme v Aubrechtově starožitnictví – něco (podle MV ježka) tam předával jistému sběrateli 
Vont v některých rysech podobný Vojtovi Losnovi (jenže ten má pihy).“ – náčelník Ostrova za Pětiradu 
a Náčelníka Uctívačů ginga vyslaný do Aubrechtova strožitnictví 

„Kdo je MV? Proč se skrývá za dvěma písmeny? Co tím sleduje?“ – ptá se DVR 

Ale ještě tu byl malý lísteček přilepený izolepou. Možná naším starým známým nezbedou, který 
nám zmizel někde v nesčetných průchodech: 

ZEPTEJTE SE VELKÉHO VONTA, AŤ VÁM UKÁŽE JEŽKA, KTERÉHO MÁ U SEBE! MV 

7. Romekando od Mršivontů 

Sotva jsme se vrátili do Městečka, sešli jsme se – celá naše parta – v naší klubovně na Čánkově 
a všechno Pavlovi a Kubovi vysvětlili. 

„To už snad ani není normální!“ bědoval Vojta. „Co se to zase na Stínadla žene za pohromu?! 
Když se konečně obnoví Organizace, zase musí být nějací nespokojenci!“ 

„Víš, Vícenáčelníku, bědováním to nespravíš!“ řekl jsem mu. „Ale i tady můžeme přece něco 
udělat! Jako Rychlošípáci, jak měli ten svůj seznam záhad, že bychom ho udělali taky.“ 

„A k čemu?“ zeptal se mě Olda. „Ty myslíš, že z toho objevíme, kdo je MV?“ 
„Ne, ale aspoň uvidíme všechny ty záhady, které zatím máme – a tím si líp všechno promyslíme.“ 
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Olda už nic nenamítal a Vojta nakonec souhlasil. Tak jsme vytrhli ze starého sešitu jeden list 
a napsali na něj postupně všechno, co jsme si vybavili a co nám přišlo moc divné: 

1. Co jsou záhadné desky nalezené Velkým Vontem? 
2. Kdo je Smrtka? 
3. Myslí MV své hrozby vážně? 
4. Kdo je vlastně MV? Co znamená ta zkratka? Je to monogram? 
5. Kdo všechno jsou Mršivontové a jde to nějak zjistit? 
6. Chce MV s Mršivonty dosáhnout ovládnutí Stínadel? 
7. Existuje kopie Ježka? Co se vlastně přesně stalo v Aubrechtově starožitnictví? Kdo kopii (?) 

podstrčil sběrateli? Je pravdivá teorie dvou ježků? 
Sedm záhad. A nemělo moc dlouho trvat, aby se objevily další. Jako ve druhém díle Trilogie. 

Až mě trochu zamrazilo, když jsem si uvědomil, že otázka, kdo je Smrtka je podobná té: Kdo je Širokko? 
Celé odpoledne jsme debatovali nad těmi záhadami. Samozřejmě bez výsledku. A kdoví, co se 

v záhadné daleké čtvrti nestalo. 
Nad Stínadly se rozevřela noční městská obloha. 
Ráno mě vzbudil zvonek na věži na náměstí, pak ještě zvony v kostele a to už jsem si řekl, 

že některá rána nestojí za nic. Venku je hezky, člověk chce ještě spát a přitom ne. Bylo by fajn jít ven, 
ale za nic na světě se tam člověku nechce. Třeba mně. 

Tak jsem do sebe hodil snídani, indický čaj, kšiltovku a stejně jsem šel ven. Nebudu přece jen tak 
ležet a čučet do stropu! Na to mám celý večer. 

Mohlo být tak sotva devět ráno, sluníčko jako obvykle svítilo a od východu hřálo, zatímco 
ve stínu se člověk ještě trochu chladil. Foukal tak jemný vítr, že snad šel chytit mezi prsty a svým 
poryvem čechral listí stromům a keřům podél jižní cesty na Čánkov. Osamělá bříza u velkých balvanů 
uprostřed pole na svahu lákala ke zdolání. Pak jsem vystoupal přes ještě docela malé stoupání na planinu, 
porost po stranách zmizel, na východě se rozprostřela Třeboňská placka a v pozadí za ní kopce 
od Landštejna po Pelhřimov. U Kardašovy Řečice něco hořelo v lese a skoro mě zajel malý šílenec 
na koloběžce. 

Asi tu byl na chatě s rodiči. Chatek bylo v tomhle prostoru na jižním svahu asi patnáct. Docela 
mrňavých s lesem mezi nimi (jednou jsem tu narazil na koloucha). Ten prcek jezdil sem a tam, dost 
klikatě, jakoby za sebou měl nejmíň dva Fokkerovy trojplošníky, což jsem se mýlil, protože to byly 
hanebné bledé tváře. 

„Beng! Beng!“ vzkřikl raněný syn prérie a znovu nasedl na koloběžku a rozjel se dolů ze svahu 
Gold Hillu. Od chatek se ozvalo nějaké volání (Jasně, máma ho volá zpátky!). Komanč lukem oddělal 
zbytek tlupy, vzal si skalpy proklatých bledých tváří, otočil Hátatitlu – teda koloběžku – a vracel se 
k chatkám. Za jízdy na bujném oři vydával vítězný pokřik „Uaha – uaha – uaha – uaha“. 

V příkopu, kde rostly doutníky, bylo málo vody. Přece jen bylo dost sucho. A dlouho nepršelo. 
Z trávy vyletěl zajíc a utíkal se schovat někam po louce ke krmelci v lese.  
V dáli štěkal pes. 
Na ucho mi sednul ovád. Plác! 
Vešel jsem do stájí, přivítal se se psem, Šéfem, lidmi kolem stájí a vešel do klubovny. 

 Tedy – chtěl vejít. Jenže jsem to neudělal. 
Když jsem šel na Čánkov ke koním sám poprvé, našel jsem klubovnu vyrabovanou 

od Čingishánů. Dnes to bylo něco úplně, úplně jiného. 
Zíral jsem na to asi půl minuty, aniž bych dost dobře chápal, kde se to tady vzalo. 
A když jsem to pochopil, nevěděl jsem, jaký si mám udělat názor na stínadelskou výzvědnou 

službu. 
Na velkém zažloutlém archu papíru s ohořelými okraji stálo velkými tiskacími písmeny: 

PŘESTAŇTE SE PLÍST DO VONTSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ! 
TO PLATÍ I PRO TEBE BÝVALÝ VÍCENÁČELNÍKU VOJTO LOSNO! MV 
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A ještě si pan záhadný dovolil připojit obrázek lebky se zkříženými hnáty. Jak pozorné! 
MV se tedy dověděl, kam se Vojta odstěhoval, ale jak se mohl dopídit o naší klubovně 

na Čánkově? A kdy se tady ten papír vůbec objevil? Teď ne, to by ho každý viděl! Tak večer? Ale to by 
se musel dostat přes ohradu (což nebyl problém) a nejlíp u Kaňonu přes les (což je problém). 

Byla to opravdu jen výzvědná služba MV? 
Nebylo to něco jiného? Neměl v tom prsty Herbert nebo Čingisháni? 
Kdyby to byli Čingisové, tak možná ta krádež v klubovně před třemi týdny byla na objednávku. 

Už tehdy přece ukradl záhadný MV ježka v kleci Velkému Vontovi před nosem! MV mohl v naší 
klubovně očekávat určitou věc (třeba možná hlavolam). Ale i tak pořád zůstává nejasná otázka 
ve spojitosti MV – klubovna.  

Sundal jsem ze dveří jen lehce přišpendlené rekomando od Mršivontů, dal ho do klubovny na stůl 
a vyšel pryč z areálu konírny. 

8. Co tají Čingisháni? 

Terén se pode mnou čím dál tím více svažoval, jak jsem se spěšně vracel dolů z kopců na východ, 
až jsem se dostal na okraj Kotliny. Jen dvacet minut a budu u rybníka Mořeplavců! 

Šel jsem sám, protože než bych sehnal všechny z naší party, tak by to chvíli trvalo. Každý z nich 
navíc mohl být někde pryč. Neměl jsem ani žádný pevný plán, ale ten mi stejně nemohl moc pomoct, 
protože situací mohlo být kolem dvou set tisíc (včetně zemětřesení a pádu meteoritu) a já jsem jen 
malinkatý človíček. 

Na rybníku, jako ostatně vždycky, panoval čilý ruch. Obě lodě byly zaměstnány. V Přístavu 
mastila hlídka karty a na pláži leželo několik lidí. Velitelská loď zrovna dokončovala výletní okruh za dvě 
koruny. Velký za deset. To víte – inflace postihla i Mořeplavce. Vešel jsem na můstek, odkud se 
nastupovalo do lodí. Vzpomněl jsem si přitom na všechny tyhle cesty sem, i na toho malého kluka, 
co chtěl před rokem platit trávou. Všechno to bylo nenávratně pryč. 

Čím jsem starší, tím jsem sentimentálnější, když vidím, že všechno už není tak, jak bývalo ještě 
před časem. Jestli vám to překáží, tak promiňte. 

Obě mladé pasažérky vyšly ven z lodě a Honza se za jednou z nich nepřítomně díval kamsi 
do dáli. Že ho postihla ta nemoc, které se říká zamilovanost, mi bylo po jistých zkušenostech jasné. Než 
jsem ho stačil probudit, Černý Jack mne pozdravil: „Nazdar, Denny! Velkej, nebo malej?“ Pro ty, kteří to 
neví,  Denny byla moje přezdívka na střední letecké škole, každý tam nějakou měl, ale postupně se 
rozšířila i mimo moje okolí tam ve třídě. 

Řekl jsem si o velký okruh. A sedl si vedle Honzy, který se tím pádem probudil. Vlastně, až když 
jsem mu šlápl na nohu. Ale co naděláte? 

Začal jsem s Černým Jackem rozhovor. 
„Jak jdou plavby, admirále?“ 
„Jo, jde to. Řekli jsme si, že to za týden zabalíme – peněz už máme jak šlupek a budeme si užívat 

prázdnin. Stejně už jsme z toho celí rozlámaní! Každej večír si mažu nejvíc postižený klouby mastičkou 
po dědovi – preventivně, víš? Dovědět se to máma, tak je zas čurbes. To bys někdy nevěřil, kvůli čemu 
dokáže vyvádět! Třeba nedávno se mě ptala, jestli se budu večír dívat na telku – řekl jsem, že ne, mě to 
neba – no, byl zase oheň na střeše… znáš to, ne?“ 

„Jo.“ 
„Co klubovna a nový člen Vojta Losna a vaše záhadné výpravy na dva dny?“ 
„Vojta je fajn kamarád a je s ním srandy pytel. Klubovna v poho šlape, jen jednou nás vyrabovali 

Čingisové – asi, nevíme to jistě. Ale nic moc se neztratilo.“ Záhadné výpravy jsem vynechal. 
„Fakticky, jó? A co Herbertík?“ 
„Nevím, nějak to uvízlo na mrtvým bodě,“ bylo mi to fakticky líto. „Nemáme na sebe moc čas. 

Ty starý časy honby za pokladem mi docela scházej!“ Rád bych se o těchto prázdninách podíval 
na Osoblahu, ale asi nebude možnost a čas. Tak snad příště. 
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Raději a promyšleně jsem stočil rozhovor jiným směrem – tím, kterým foukalo rekomando 
od Mršivontů. 

„Nevíš, co dělají Čingisháni, když s váma zrovna nelaškujou?“ 
„Ani ne. Párkrát jsme je ale stopovali. Byl taky za nimi i jeden úplně cizí kluk. Když jsem ho 

zdálky uviděl, myslel jsem, že to je Vojta Losna. Ale zblízka jsme uviděli, že to on není. Ale ten hošan 
mu byl děsně podoben!“ 

Zatmělo se mi před očima, a kdybych se nedržel bortu, asi bych vypadl z lodi. 
Vont z Aubrechtova starožitnictví… 
Takže Čingis & spol. nás opravdu vykradli na objednávku! Zřejmě pro tajemného MV. Je tu tedy 

nitka spojující Čingishány s Mršivonty, ale jak se MV dověděl o Čingishánech? Kdyby se vyptával na 
naše případné nepřátele, na prvním místě by byli Herbertovci. Jenže Herbert by se nedal zlákat 
přivandrovalcem kdoví odkud. Ale s Čingisi by se domluvil snáze. Každá špinavá práce je jim dobrá.  

A Čingisháni nás vyrabovali. Ten samý den mi ale vrátili pro ně nepochopitelný náčrtek podzemí, 
kde byl schován plán Tleskačova létacího kola. A aby nepadli do podezření z krádeže, což by se jim 
rozhodně nehodilo, sváděli to na Herberta. A MV přišel naprázdno. A teď nám nechal přivézt svojí 
rozkošnou cedulku. 

Teď jsem tedy věděl, co jsem potřeboval a vůbec jsem už za Čingishány nemusel chodit. 

Vracel jsem se zpátky, a čím víc se blížil domů, tím prudčeji jsem stoupal do kopce, jak jsem 
z okraje Třeboňské pánve vycházel k našim kopcům. Přes cestu mi přešla černá kočka, jen jsem na ni 
zaštěkal – a nejenže utekla s vřískáním, ale probudilo to několik psů ve Městečku. 

Po anglicku jsem zmizel. 
Asi za tři čtvrtě hodiny, protože jsem potkal kamaráda ze základní školy, jsem konečně dorazil 

k našim sousedům Herbářovým. Hnedka teďka jsem ruče zazvonil. 
CRRR… CRRRR… CRR 
Chvíli jsem čekal. Nikde nikdo. Otevřel jsem branku. A vyskočil ke schodům. Pravda. Skok 

se příliš nepovedl, ale díky té detonaci se otevřelo naproti okno, vykoukla odtud místní drbna a podívala 
se na mne velmi, velmi kritickým způsobem. 

 „Jesli hledáš Herbářovi, tak nejsou doma! Jeli na houby, protože s sebou brali košík a… bla, bla, 
bla“ 
 Tohle mi Herbert kdysi vyprávěl. Měli svá místa až u Poněšické obory, protože jeho máma 
pocházela ze Ševětína a znala to tam. Prý to nakonec dopadne tak, že táta zaleze někam za stromy, zakouří 
si a kochá se přírodou a klidem, máma nějakou dobu ze setrvačnosti leze po kopcích a hledá hříbky. 
„Ségra, ta vždycky seběhne někam do křoví u potoka a natáhne se na deku a volá kámoškám – samý: 
'Hahaha' a 'chichi' a 'fakt, neke',“ vyprávěl tenkrát, „A já lezu na kopec, protože tam nikdo neleze a mám 
od nich pokoj!“ 

Takže jsem klevetící drbně poděkoval a mrzutě našel kamínek a jal se ho kopat směrem 
k Vojtovi. Tedy přes chodník a o kus dál. 

Jenže ani u Vojty jsem nepořídil. Losnovi nejeli na houby, ale na Český Krumlov poznat krásy 
našeho kraje. Takže jsem kamínek přesměroval k Oldovi. 

To, že za mnou nepřiběhl k plotu Haf za účelem drbání, o něčem svědčilo. Znamenalo to, že – 
Jasně, taky nebyli doma. 
Pavel a Kuba bydleli na opačném konci Městečka. A i když nebyli do Stínadel moc zapletení, 

přece jen šlo o členy naší party. Rozhodl jsem se jít domů a zavolat jim. 
Zašel jsem domů, poslal kamínek pořádnou řachou pryč po ulici, sundal zaprášené polobotky, 

sundal kšiltovku, napil se a zašel k telefonu. 
Nejdřív Pavel. 
Vytočil jsem k němu číslo. 
„Haló?! Je doma Pavel?!“ zeptal jsem se dřív, než mohl kdokoli něco říct. 
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„Neřvi mi do ucha!“ byla to jeho sestra Jíťa. „Ne, brácha doma nejni! Co? Šel někam na čundr. 
Kam? Ke Koníři. Je tam ňákej sraz, nebo co. Koho? Co já vim! Čus bus, Amígo!“ 

„Hasta luego, seňorita!“ 
Jelikož se mi nechtělo Páju nahánět někde v rozsáhlém polesí několik kilometrů za Městečkem, 

rozhodl jsem se zavěsit a vytočit Kubu. 
Tú – tú – tú… 
Čekal jsem půl minuty a zavěsil. 
Nikdo tedy nebyl doma. Znamenalo to, že nikomu o Čingishánech a záhadném skorodvojníkovi 

neřeknu, když telefon, u kterého jsem ještě stál, zazvonil. 

9. Novinky ze staré čtvrti 

„Musíme co nejrychleji do Stínadel!“ řekl mi Vojta Losna do telefonu. „Škoda každé minuty! 
Za ty dva dny se stalo tolik věcí, že žasnu! Kdy se sejdeme na Čánkově?“ 

„Ve dvě. A já mám taky něco! Budeš mrkat, Vícenáčelníku!“ 
A tak půjdu znovu vzhůru na Čánkov. Louka voněla, kvítí vonělo, stromy voněly a z hlavní 

silnice vanul čerstvý smog. 
Namazal jsem si rohlík s máslem a oběd byl hotový.  
Po tomto vydatném obědě jsem se přískoky dostal do svého pokoje. Za půl hodiny jsem našel 

zastrčený Pátrací sešit stínadliánský, o kterém jsem si kdysi myslel, že si z něj udělám takovou složku 
z té podivné čtvrti tam kdesi daleko. Kdepak, neřeknu! A už vůbec vám ho neukážu! 

Pak jsem také objevil tužku, o které by naše profesorka na výtvarnou nauku Mňamková prohlásila 
něco o kůlu v plotě (taky byl zajímavý rozbor kreseb lidí od dětí – jak se ta kresba vyvíjí – dodnes si 
pamatuju „takzvaní hlavonožci“). Dvakrát se mi špička vylomila, než jsem z kůlu vyrobil smrtonosný 
oštěp. A co na to říkáte teď, paní profesorko? 

Bystrý čtenář namítne: Ale vždyť Vojta byl s rodiči na výletě v Krumlově! Ano, přátelé! Byl. 
Jenže zámek byl uzavřen z důvodu natáčení. 

A bylo skoro čtrnáct nula nula. 

Vojta dorazil do klubovny první. Takže jen nevěřícně zíral na vzkaz MV ležící na stole, kam jsem 
ho položil. 

„Co to má jako být?!“ ukázal na to prstem. „To už nebudeme od nich mít pokoj ani tady? Nebo si 
ze mě jen děláš srandu?“ 

„Z tebe vždycky!“ zašklebil jsem se a vyprávěl Vícenáčelníkovi, co všechno jsem ráno prožil. 
Chtěl vědět, jak jsem pořídil u Čingishánů, takže jsem připojil zmínku o plavbě na rybníku. Sotva jsem 
ráčil říci, že tam byl i jeho dvojník, tak Vojta naštvaně praštil pěstí do stolu a vykřikl: „Ten smradlavý 
skunk! Nejdřív ve Stínadlech prodá ježka v kleci číslo dvě, pak nám nechá vyrabovat klubovnu a nakonec 
tohle! Musíme znovu do Stínadel! Je to tam vážné, stalo se tam moc věcí.“ 

„Co například?“ zeptal jsem se. 
„Kde bych začal?“ povzdychl si Vojta. „Tak třeba, že kdosi vykradl jistého sběratele. Hádej, 

co mu zmizelo! Přesně tak! Ta kopie ježka. Místo něj tam byl vzkaz – něco ve smyslu neprodejnosti 
Vontských věcí, což je vlastně pravda a –“ 

„Počkat! Odkud to všechno víš?“ 
„Včera večer mi volal Velký Vont,“ mávl rukou. „Kde jsem to přestal? Aha. Ten lístek nebyl 

podepsaný naším MV, ale bylo tam jen VONTOVÉ. To víš, že si pan sběratel došel až na Vontskou radu 
do Jakuba! Na policii s tím nemohl. Chápeš? Podivné předměty a podivná koupě.“ 

„A co se dělo na té Vontské radě?“ ptal jsem se dychtivě. 
„Co by? Stráž ho v klidu pustila dovnitř. Před celou Vontskou radou si stěžoval! I ten vzkaz 

ukazoval. Takovou drzost sem slyšel poprvé v životě! Písař si ten lísteček opsal do kroniky, tak si ho 
budeme moct prohlédnout. Pak vyhrožoval policií, že za Vonty může vedení Organizace! Takový 
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nesmysl! No, a když se ho Velký Vont zeptal, co že mu to vlastně bylo ukradeno, tak si sběratel uvědomil, 
že se pořádně zapletl a začal se vykrucovat. Na to na něj Velký Vont uhodil, že o ježku v kleci ví, 
že policii by měl zavolat spíš on, ale že není důvod, když je to jenom kopie! Na tu jeho „sbírku“ by se jen 
hrnuli! Kdoví, kolik předmětů tam bylo získáno nezákonně! S tím sběratel odešel, policie o ničem neví a 
MV se nám za zády v nějaké skrýši chechtá.“ 

Vojta se nadechl. 
„Ono to totiž nebylo všechno! Ten samý den se Mršivontové pokusili dostat oknem do pokoje 

Velkého Vonta a vyměnit hlavolam! Měli masky, takže je nikdo nemohl poznat, a stalo se to večer 
v době, kdy ještě normálně probíhá Vontská rada. Jenže ta i přes příchod sběratele skončila výjimečně 
dřív a Velký Vont se na dvorek – protože šel ještě do kůlny – dostal ve chvíli, kdy nahoru lezli ti dva 
Mršivontové. Je tam nízká stříška od venkovního schodiště a okapy a tak. Tak to chtěli zkusit. Navíc bylo 
otevřené okno. To je vždycky a oni to museli nějak vykoumat. Zkrátka Michal na ně křikl a svolal 
poplach. Vontové z domu, i ti, co byli v ulici, se přiřítili do dvora. Mršivontové jim ale zdrhli po těch 
přístavbách na sousední dvorky. A přitom –“ 

„A jak víš, že mu chtěli vyměnit hlavolamy?“ 
„Kdybys mě nechal domluvit, kolego spolušpióne, už jsi to mohl dávno vědět! Když totiž utíkali 

přes ty dvorky, vlastně ještě na těch nástavbách, tak jim cosi vypadlo na dlažbu toho dvorku. Hádej, co to 
bylo?“ 

„Ježek v kleci! Ten druhý!“ vydechl jsem. 
„Přesně tak, Šerloku!“ pochválil mne vnuk Otakara Losny. „A nabízí se otázka: Proč?“ 
„To je jednoduchý!“ odvětil jsem suverénně. „MV ukradl Velkýmu Vontovi ježka. Vyrobil si 

kopii, původní hlavolam vrátil a hledal kupce. Toho našel u Aubrechta. Prodal ho. Patrně za slušný balík. 
Později napsal na vzkazové dveře o tom prodeji a o tobě. Chtěl na nás poštvat Vonty, ale to se skrz pihy 
nepodařilo! Teď kopii ukradl zase zpátky a potřeboval ji vyměnit za pravého ježka. Vždyť napsal, aby se 
všichni Vontové podívali na hlavolam Velkého Vonta! Kdyby se ježky podařilo vyměnit, nastal by rozvrat 
a MV by vyšel jako vítěz.“ 

„Přesně tak. Vontská rada ale kvůli tomu právě skončila dřív! Všichni totiž moc dobře vědí, že 
Michal nechává ježka doma, aby ho neztratil. Večer totiž přišli Vontové na toho ježka. Bylo to tak 
domluveno. Michal šel vlastně pro něj!“ 

„Co se stalo s tím druhým ježkem?“ 
„S tou kopií? Je trochu potlučený, jak dopadl z té výšky na dlažbu, ale jinak je v pořádku. Michal 

ho chce věnovat Velké Vontce z dívčí Organizace. Byl by to stylový dárek. Dva stejní ježci v celých 
Stínadlech. Velká Vontka by tím pádem měla druhý talisman.“ 

„Druhý?“ nechápal jsem. „Že by mi něco ušlo?“ 
„Neušlo.“ Vojta se protáhl na židli. „Byl to přece na vzkazových dveřích. Velká Vontka má ještě 

jeden talisman, který se zatím tají. Asi kvůli MV, Mršivontům, nebo sběratelům typu V. K.“ 
Na vzakzových dveřích? Tak toho jsem si opravdu nevšiml. Kdoví, kolik jsem tam toho neviděl. 

Že by skleróza? 
„Kdyby to ale bylo všechno, co se ve Stínadlech stalo! Včera odpoledne, skoro už večer, proběhla 

ve Stínadlech menší bitva.“ 
„Cože!?“ 
„Jo, netrvala dlouho, ale je dost zvláštní. Museli o tom všem vědět.“ 
A Vojta vyprávěl. Ten konflikt připomínající šarvátky ordnerů s četníky v Sudetech ve třicátém 

osmém by se dal nazvat například: 

10. Přepadení Kurýra č. 2! 

Bylo palčivé vyprahlé odpoledne. Ve vlhkých stínadelských uličkách svítilo tu a tam slunce. 
Hlavně na pláckách a v ulicích obrácených k západu. Někde v dáli pěl svojí tesknou píseň Umrlčí prst 
a na vedlejším dvorku kdosi zšeřele zpíval píseň Vontů. 
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Kurýr Dvojka šlápl do pedálů a trochu se přikrčil. Teď přijdou Červené schody! Ulička se začala 
svažovat už od Svatyně Uctívačů ginga, odkud vyjel se svojí depeší pro Velkého Vonta. A najednou 
po pravé straně uličky domy ustoupily a zjevila se nízká zeď oddělující dlažbu ulice od propasti 
nezbouraných Stínadel dole pod náhodnými chodci. Po levé ruce domy pokračovaly svojí plesnivou 
fasádou dolů do průchodu. 

Nikdo tu nebyl, takže Dvojka mohl v klidu používat metodu „skoč a jeď“. Vlastně se v praxi 
Kurýr rozjel co nejrychleji po deseti metrové plošině mezi schody, přičemž se na konci i s kolem odrazil 
(pozn. autora: V životě jsem to neviděl, ale takhle jsem to alespoň pochopil z Vojtova vyprávění.) 
a dopadl na nižší stupeň schodů. Dalo se to prý využívat jen při jízdě ze shora. Ale stejně mi přijde divné, 
že se buďto ta kola nerozpadla nebo si Kurýři nenamlátili. Je to prostě záhada. 

Zkrátka prý tímhle způsobem přejel celé Červené schody asi za půl minuty. A hned se rozjel 
nejkratším směrem ke svatému Jakubu. Velký Vont ho čeká! A je to ve schránce, ne v brašně – a to už 
něco znamená! 

Přejel přes několik průchodů a uliček, než se dostal ke starému klášteru. Projížděl teď po jedné 
z tepen Stínadel. Tudíž se musel vyhýbat mnohem více lidem, než v jiných uličkách. Nemohl jet rychle, 
ale kdyby odbočil, znamenalo by to tak velkou okliku, že výsledek byl stejný.  

Ulice byla poměrně pokroucená, ale vedla stále přímým směrem. Za každým ohybem se 
napojovaly další z bludiště temných uliček. U posledního ohybu, který byl skoro kolmo od jeho trasy, 
se rozhodl, že projede přes Tlesk. Musel nejdříve průchodem domu se znakem nějakého dravého ptáka 
do uličky, která se několikrát lomí. Musel překonat několik málo schůdků, než kolem dřevěných vrat 
vedoucích z uličky prosvištěl na svém kole do Tlesku – nebo spíš chtěl prosvištět, jenže…  

Vchod do Tlesku byl zatarasen pěti Vonty s koly. Zatavil se asi pět metrů od nich. Tiše se na něj 
dívali, bez hlesu, zpod svých černých masek přes oči s vyříznutými otvory. To ticho Dvojce přišlo 
podivnější, než cokoli jiného. Nikde nikdo. V dáli mizelo několik dospělých chodců na náměstíčko.  

To vše se událo během zlomku vteřiny. A než stačil Dvojka ztratit rovnováhu na stojícím kole, 
pomalu ho stáčel k blízkému průchodu. Prostřední Mršivont, zřejmě velitel skupinky, mávl rukou a 
všichni naskočili na své bicykly. Teď s výkřiky a voláním. Druhý Kurýr Velkého Vonta šlápl na pedál, 
vytáhl z nástavce prak a z kapsy oblázek vybroušený a leštěný v jedné z dílen někde u plácku Pod Vrbou a 
nabil svojí zbraň. 

„Dej nám tu zprávu a mi ti dáme pokoj!“ zvolal vedoucí Mršivont. Byla to jeho poslední slova 
předtím, než slítnul z kola jako plesnivá švestka na podzim, když se náboj roztříštil na dva kusy o řídítka 
jeho stroje. Zaklesl se do vedle stojícího Mršivonta a povalil ho i kolem. Kurýr využil zmatku mezi 
Mršivonty a prchal zakřiveným průchodem pryč za svobodou. 

„Jak to, že ty uličky jsou prázdný zrovna, když to člověk nepotřebuje?“ vztekal se Dvojka, 
když vyjel z průchodu. Projel kolem kláštera ke kostelu na jeho severní straně a před prudkým smykem, 
tisíckrát trénovaným, stačil ještě rychle nabít skleněnku, což kdysi teoreticky probíral s ostatními Kurýry, 
že by střepiny snad mohly protrhnout pláště gum u jízdních kol. Vystřelil ji těsně před Mršivonty, kde se 
na kočičích hlavách roztříštila na miliony kousků. Rozlétly se do všech stran, ale nahuštěné duše 
Mršivontů nijak nezničili. Nápad, který vznikl při debatě mezi dvěma Kurýry sotva před dvěma dny, 
se rozplynul, takže nezbývalo nic jiného, než se rozletět kolem kostela co nejvyšší rychlostí zpátky, 
odkud přijel. Vracel se jakoby trochu obloukem – ke Svatyni Uctívačů ginga, kde mohl narazit na někoho 
ze Stráže. Nebo alespoň dalšího Kurýra! 

Ale Mršivontové jeho úmysl prohlédli. Nevěděl, že se před chvílí rozdělili a starý klášter objeli. 
Teď mu tři z nich v dáli zatarasili cestu dál. Jediná cesta pryč vedla přes Aurumovou, která ústila skoro 
naproti vchodu do kostela. Široké ústí bylo rozděleno na vrata do jakého si dvora a uzoučký – sotva tři 
čtvrtě metru široký koridor Aurumové. Musel se vyhnout nějakému velkému květináči značícímu, 
že vjezd vozidly je zakázán.  

Mršivontové tarasící průjezd ke Svatyni objížděli blok z druhé strany. Tři Mršivontové, kteří si 
nedali oddechu, pronásledovali Kurýra Dvojku dále v jeho stopách.  
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Ulička, do které druhý Kurýr Velkého Vonta vjel, byla značně klikatá a za chvíli se začala ztrácet 
pod domy jako zavalený tunel s úzkou škvírou nahoru ke svobodě, která ještě nebyla zatarasena balvany 
(nebo menhiry, to je jedno). Počítal, že tohle Mršivonty jedoucí vedle sebe rozhodně na chvíli zdrží. 
Pak by mohl projet k cestě, kudy už jel, nebo někam ke Rváčovu a odtud na Rozdělovací třídu, kde si 
Mršivontové rozhodně nic netroufnou udělat. 

Rozhodl se pro druhou možnost. 
Aurumová se rozšířila, naproti Dvojce byla otevřená brána ve vysoké zdi, odkud viděl na nárožní 

dům další uličky skoro proti ústí této šachty. Před ústím Aurumové se začal stáčet doleva, jak si usmyslel. 
Moc možností neměl. Ten nárožní dům stál u zaslepené ulice, jinak se jako dlouhá šňůra Stínadly táhla 
příčná Modřenka, u které zrovna vyjel. Navíc zprava měli přijet Mršivontové. 

Doleva! 
Síííííííp!!! Pneumatika zapištěla, Kurýr na zlomek vteřiny ztratil rovnováhu při prudkém smyku, 

ale několikrát rychle zabral do pedálů a znovu se rozjel. Ne na dlouho! 
Z ústí uličky, kam zamířil se, rozjeli další čtyři Mršivonti! 
To už se z druhé strany objevila další honící smečka. Dvojka na nic nečekal, znovu vytáhl prak a 

bleskurychle nabil. Vedoucí Mršivont nové skupiny spadl z kola, protože se úlekem přestal držet řídítek, 
když se těsně vedle palce rozsekl kamínek na dva kusy. Vyvolal mezi Mršivonty zmatek, Dvojka toho 
využil a chopil se své šance. Najel prudce do polootevřených vrat prázdného domu (ale nevěděl, jestli to 
není past), která vedla přes vlhký průjezd do dvora ponurého opuštěného stínadelského domu. 
Ještě jednou vystřelil a rozsekal na kole nějakého Mršivonta zvonek. Z hrdla se mu ozval přidušený 
výkřik, načež spadl i s kolem na vedlejšího Mršivonta. Vše se odehrálo během tří vteřin. 

Dvojka mezitím zastavil na dvorku, sesedl z kola a vyvedl ho po schodech na pavlač, kde se 
rozjel k dalším schodům. Nahoru! 

Když se zastavil na konci druhého poschodí, pohlédl dolů na dvůr. Několik Mršivontů se různě 
skrylo, nebo mířilo k pavlači. Jeden z nich přijížděl na kole. Kurýr vystřelil a přeštípl jeden z drátků 
u předního kola. Náraz byl tak prudký, že další, již třetí, Mršivont spadl z kola na zem. 

„Počkej, až tě dostaneme!“ vykřikl majitel zničeného kola zpod své masky a ostatní Mršivontové 
se pokradmu blížili po schodišti do prvního patra. 

Dvojka postavil kolo napříč mezi zábradlí a zeď domu. Štěstí (?), že jsou všichni obyvatelé již 
dávno a dávno pryč. 

Zbývalo mu jen málo kamínků do praku, které byly vyrobeny speciálně pro Kurýry Velkého 
Vonta, a dalších se nedostávalo. Zatím držel Mršivonty na začátku schodiště občasnou střelbou. Ale to 
přece nemůže trvat věčně! Nejdéle pět minut a MV ukořistí tajnou depeši Náčelníka Uctívačů ginga! 
Udělá tedy to, co nikdy neudělal, ale co každý Kurýr v případě nouze udělat musel. 

Na dvorek přijel nový Mršivont s maskou na obličeji. Na zádech měl batoh. Jeho druzi se k němu 
vrhli a něco vytáhli. Praky! Ne sice tak dobré, jaké měli Kurýři, ale přece jen! Zároveň jim příchozí dal 
dva látkové pytlíky, které byly naplněny různými kameny z ulice! 

Situace se stala pro Dvojku zoufalou. 
A tak Druhý Kurýr Velkého Vonta otevřel za nebezpečné palby Mršivontů kovovou schránku na 

svém kole a vyndal stočený list papíru. A sirky z kapsy. 
Dvakrát vystřelil opatrně vleže pod zábradlím na Mršivonty číhající dole na pavlači. Salva 

z praků MV mu byla odpovědí. Zasáhli ale jen zábradlí, nebo spodek pavlače. Dvojka se stáhl ke zdi 
a škrtnul. Nic! Proč to nejde zapálit zrovna teď! Vytáhl rozrušen další zápalku, přičemž rozsypal celý 
obsah krabičky na zem a několik sirek spadlo dolů na dvorek. Někdo se zachechtal, ale křik velitele ho 
uzemnil: „Tupci jste! Rychle nahoru! Chce to zapálit!“ Na schodech se ozval dupot. 

Druhá sirka se nádherně rozhořela a zapálila tajnou depeši. Malý plamínek v rohu zprávy se 
rozrůstal a pomalu pohlcoval zbytky papíru. Nakonec ho musel Dvojka zahodit, aby si nespálil prsty. 
Zuhelnatělé zbytky zadupal a jen zápach spáleného papíru dokazoval, že zpráva nebude doručena… 

Připravil poslední dva náboje. Pro svou čest udělal již vše. 
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11. Boj v opuštěném domě 

Vystřelil jeden kamínek těsně před prvního Mršivonta. Ale k ničemu! Ženou se jako lavina dál 
a dál… Což takhle? Je to dobrý nápad? Šílený, vymyšlený na poslední chvíli, ale proč ne? Od kol jsou 
daleko a ze schodů se jezdí dobře! Ale zničí kolo a mě nejspíš sestřelí dolů na dlažbu! Ale je snad jiná 
možnost? Není! Není! 

Mršivontové se pomalu ocitli před ním v ohybu pavlače. Jejich praky zarachotily a kameny 
zasáhly Dvojku i kolo. Že by to bylo nějak zvlášť příjemné, to tedy nebylo, ale sotva salva utichla 
a Mršivontové se rozkřičeli, naskočil Kurýr Velkého Vonta na kolo a rozhodl se pro poslední zoufalý 
pokus o záchranu. 

Mršivontové postoupili o krok dopředu a zatarasili cestu. Dvojka se ale přesto rozjel proti nim 
co nejvyšší rychlostí, jakou mohl na tak krátkém úseku vyvinout, rozhodnutý prorazit. Kdo z koho?  

Vítr hučí v uších, skoro nevnímá jakési volání Mršivontů, jen se soustřeďuje na cestu a mezeru 
mezi Vonty před sebou. Ještě kousek a- 

PRASK!!! Duše na předním kole se roztrhla a Dvojka s kolem spadl na zem. Zachytil se zábradlí 
a skoro si vykloubil rameno. Fujtajksl! Skoro mohl spadnout dolů! Ale co to vlastně bylo? 

Letmo pohlédl na místo zkázy a zahlédl rozbité střepy skla z nějaké lahve. Mršivontové na něj 
nastražili v nestřeženém okamžiku past… Ale ještě to není konec. 

„Mám tady ještě nějaký šutrák! Kdo si pro něj přijde?!“ zařval na ně a v pokleku vyčkával 
u trosek svého kola.  

„Klidně si ho sežer!“ vyjel na něj vztekle vedoucí Mršivont. „Tu zprávu už jsi stejně spálil, 
takže – “ 

Přerušil ho jakýsi zmatek, který vypukl dole na dvorku. Nějaký Mršivont tam něco vykřikl na ty 
nahoře. Všichni poslouchají. 

„Rychle pryč! Žene se sem Stráž! Uviděli nás u dveří!“ křičel. „Jsou na rohu ulice! Hlídka 
před nimi ujela! Rychle pryč!!!“ 

„Kašlem na něj!“ sykl Velitel patolízalů MV a na Kurýra se utrhl: „Tohle je jen začátek! Příště tě 
dostaneme!“ 

Rychle utekli po pavlači dolů na dvorek, ale sotva byli u svých kol, ozval se v průjezdu nějaký 
ryk. Ze tmy se vynořilo několik střelců Stráže Velkého Vonta a za nimi štítonoši – další četa. Padlo 
několik střel mezi nimi a Mršivontové se stáhli blíž k domu. Sami vidí, že v průjezdu a na ulici jich je 
ještě mnohem víc.  

Dvojka také nelenil a ze shora přispěl k rychlému a nečekanému konci bitvy. 
Mršivontové se i s koly stahovali ke dveřím do sklepa. Všichni věděli, že je zamčený, ale oni ho 

otevřeli! Měli klíče! Pak se ztratili uvnitř a dveře zase zamkli, něco klaplo a všude bylo zase ticho. Jen 
meluzína si pohrávala v komíně, kterým už řadu let nestoupal vzhůru k nebesům kouř. 

Stráž se vrhla okamžitě ke dveřím. Ale bezvýsledně. Stejně tak byly zavřené i ostatní dveře. 
Ale jak to, že Mršivontové u sebe měli klíče od opuštěného domu? 

„Později Dick dveře otevřel a zjistilo se, že ten sklep má schodiště vedoucí dovnitř domu. Mohli 
vyšplhat až na střechu a odtud přelézt po střechách, ale to se mi moc nezdá. Ale zkrátka tam nikdo nebyl. 
Leda by existovala ještě jiná cesta ven, ale ta se nenašla,“ vykládal už ve vlaku Vojta cestou do Stínadel, 
když jsme v kupé seděli sami. 

„Já jenom nerozumím, proč nepostavili hlídku i v tom domě, když to byla promyšlená past 
na Kurýra Dvojku?“ přemýšlel Olda. „Že by nepočítali s tím, že se bude bránit tam na pavlačích?“ 

„Nejspíš,“ souhlasil jsem. „Já jen nevím, jak se o tom dověděli? Že by v Pětiradě byl špeh, se mi 
moc nezdá!“ 

„Mně taky ne!“ zvolal Vojta. „Ale rychle zapomínáš. Pamatuješ si ještě vůbec, jak jsi šel 
na výzvědy do Svatyně?“ 

„To si pamatuju až moc dobře!“ odpověděl jsem. „Chceš snad říct…“ 
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„Přesně tak! Měli špiona v Zahradě!“ 

12. Časopis Vontů a Vontek 

Cink – cink! Cink! Cink – cink! 
Tramvaj odjela někam ke Dvorcům. Lidé, kteří vystoupili, pospíchali za neviditelnými cíly. 

Ratlík nervózně štěkal na ty nohy hrozící ho zašlápnout. Na druhé, stínadelské, straně Rozdělovací třídy 
postávala u nějakého časopisu, nebo novin skupinka Vontů. 

Hodiny na ostrůvku mezi kolejemi ukazovaly deset hodin dopoledne. Začala druhá, na události 
nečekaně nabitá, druhá výprava. 

„To je určitě ten nový Vontský časopis!“ zvolal Vojta, když jsme se vnořili do temných uliček. 
„Pamatujete na zbytek Odkazu ve zvonici? Jak tam byl ten návrh na nějaký časopis. Zmínil jsem se o tom 
Velkému Vontovi, rozkřiklo se to a první číslo je na světě! Jmenuje se Kurýr. Vydává ho několik Vontů, 
kteří shromažďují všelijaké přípěvky. To číslo se rozmnožuje v jedné tiskárně na Druhé straně. Ani 
nevím, kolik je výtisků… třeba si ho ale někdy přečteme.“ 

Uličky se pozvolna úžily a zkracovaly. Temnota vnikala na dlažbu, i do duší. 
Přišli jsme k Jakubu. A rychle do zvonice! Byla to naše základna už od dob, kdy jsme našli 

poslední část Odkazu Velkého Vonta Otakara Losny. 
Ale byla to skutečně poslední…? 
Když jsme vystoupali po dřevěných schodech nahoru na zvonici, čekalo na nás překvapení. 
Na stole ležel výtisk Kurýra a vedle nějaký lístek. Dobře, tak to přečtu! Posviťte na to pořádně!  

Nazdar, pátrači. Nechal jsem vám tu jeden výtisk Kurýra, abyste měli co dělat, než se zabydlíte. 
Nemám zrovna čas. A chci vám ukázat ty desky. Už jsou tři! Našli jsme na nich něco, co vás bude zajímat. 
Hlavně Vojtu! Velký Vont 

„Asi to sem dal ráno,“ zamyslel se Vojta. „Nikdo sem nechodí, jen my.“ 
Lano hrající v životě i smrti Jana Tleskače důležitou úlohu se mírně rozpohybovalo. 
„Co asi našli na těch deskách?“ přemýšlel nahlas Olda a sáhl po Kurýrovi. 
„Asi nějakou značku, symbol.“ řekl jsem váhavě. Napadlo mě totiž, že jestli tam je snad značka 

MV! Co by to tam dělalo!? 
Kurýr vyšel nákladem sto výtisků, z toho jeden zůstal v „archivu“ redakce a vždy jeden kus se 

posílal jejímu náčelníkovi, aby si ho mohl každý přečíst. Další dva putovaly k Pětiradě a Vontské radě. 
A nějaký si jistě našel cestu i k MV. 
„Vontky a Vontové!“ hlásalo první číslo na své úvodní straně. „Dnes vychází první číslo našeho 

dvoutýdenníku Kurýr! Budeme otiskovat vaše zprávy a názory tak, jako to dělají vzkazové dveře! Dočtete 
se i mnoho jiného! O Smrtce na Volbě Velkého Vonta, podivných deskách, o nalezení Odkazu a dalším! 
Kromě toho je na zadní straně kreslený seriál! A časem přibude i spousta dalších věcí! Tak neváhejte 
a čtěte váš vontský časopis Kurýr!“ 

„Hotovej Mladý hlasatel,“ řekl jsem. „Vsadím se, že v tom seriálu budou i Rychlý šípy.“ 
Za touto úvodní stranou se záhlavím a barevným obrázkem byla první strana věnována Vontské 

radě, další Pětriradě a třetí Dívčí Organizaci. Řešily se zde současné problémy Vontů i Vontek. Hlavně 
Volba Velkého Vonta a dnešní večerní zvolení Velké Vontky. 

Následovala čtvrtá strana s popisem Smrtky a jejího zjevení se na Volbě. Pak mapa Stínadel 
od Náčelníka Uctívačů ginga a zpráva o záhadných deskách nalezených Velkým Vontem. Pátá strana 
měla záhlaví Odkaz Velkého Vonta a měla mít tři pokračování o hledání a nalezení ježka a dalších 
fragmentů staré Vontské historie… Jen Kráteň Vojta neprozradil – kvůli Gingu, které mohli zneužít 
Mršivontové, a tak se o ní nikdo nemohl dovědět. Jak a kdy se o Odkazu Kurýr informoval, zůstalo pro 
mě záhadou, po které jsem se nijak nepídil. 

A na šesté straně něco na způsobu názorů našich čtenářů:  



 28 

Proč chce MV rozvrátit Organizaci?! Mstí se snad? Proč narušuje se svými společníky klid 
a pořádek? – Vokoun 

Pryč s VV, Radou i Pětiradou!!! Jsou to slaboši!!! – Mršivontové 

Proč se zakládá směšná dívčí organizace!!!??? Pryč s Vontkami!!! – Mršivontové 

Ano, bylo tam toho mnohem víc, ale vesměs se všechny zprávy opakovaly. Většinou se týkaly 
Mršivontů. 

Na sedmé straně se rozebíral případ v Aubrechtově starožitnictví a pokus Mršivontů o výměnu 
Ježků v kleci. Ale o vykradeném sběrateli ani slovo. Zřejmě o tom Vontská rada mlčela. 

Obsahem osmé strany bylo vlastně poutavě převyprávěné přepadení Druhého Kurýra, na deváté 
rozhovor s ním. Desátou stranu naplňoval barevný obraz Stínadel s upoutávkou na dalšího Kurýra. (Jeden 
výtisk pouhých dvacet korun!) 

Na zadní straně obálky slibovaný kreslený seriál. Moc jsem se nezmýlil. Jmenoval se „Ze starých 
Stínadel“ a první díl se zabýval honbou Rychlých šípů za ježkem od kresby na zdi, až po jeho utonutí 
při osudné volbě nového Velkého Vonta. Bylo to sice stručné, ale jelikož první pokračování mělo název 
Prolog, myslím, že to tak strašné zase nebylo. Rychlé šípy byly nakresleny docela slušně. Scénář psal 
nějaký Brčko a kreslil Smích. 

To vše bylo obsahem prvního Kurýra. 
Časopis se mi rozhodně zamlouval. Byl zajímavý, poutavý a hlavně nezaujatý. Nás tři 

samozřejmě zaujal hlavně Odkaz a události, jichž jsme byli součástí. Ale když jsem to četl, tak mě nějak 
napadlo něco s velkým N, jak by se snad dalo vyzrát na Mršivonty! 

Ale dřív, než jsem stačil svůj návrh vůbec říct, se ve zvonici cosi ozvalo. Byl to zrezivělý skřípot 
dvířek vedoucích nahoru do věže. A ze zdola na nás volal hlas lehce zkreslený ozvěnou, ale i přesto jsme 
poznali, že je to Velký Vont. 

„Tak co říkáte na Kurýra?“ ptal se nás, sotva jsme sešli dolů po schodech na kamennou dlažbu 
pod věží. Tam jsem také časopis Vontek a Vontů předal zpět Velkému Vontovi. Jeho vzkaz jsem si nechal 
na památku. 

„Dobrý, dobrý!“ pochvaloval si Vojta. „Ale co je s těmi deskami? Proč zrovna mě by měly 
zajímat o něco víc než nás všechny?“ 

„To uvidíš za chvíli!“ odpověděl důrazně Velký Vont. Vyšli jsme ven z kostela deskou ve dveřích 
směrem k domu, kde Michal bydlel. 

„A co s tou Krátení?“ pokračovala hlava Stínadel jakoby náhodou. 
„Co jako?“ nerozuměl Vojta. 
„Že ji nechceš prozradit.“ 
„Ne, alespoň teď ne.“ 
„Proč? Kvůli Mršivontům?“ 
„Přesně tak!“ 
„Tak nebudu vyzvídat, ale – “ přešli jsme náměstíčko a vkročili do stinné uličky. „Mám takový 

pocit… no, uvidíš sám. Vy to nakonec uvidíte.“ 
„Co bychom měli vidět? Co má Kráteň společného s těmi deskami?! Kde vůbec jsou? U tebe?“ 

ptal jsem se. 
„Ne!“ odpověděl Velký Vont. „Jsou ve sklepě u Zana kvůli Mršivontům. Je na nich něco, co jsme 

do Kurýra neprozradili kvůli tomu MV. Asi by se o ně začal zajímat.“ 
„Ptát už se tě na to nebudu,“ řekl Vojta. „Stejně tam už za chvilku budeme, ale pořád mi to nejde 

do hlavy.“ 
O několik minut později jsme vešli do pochmurného dvoupatrového domu. Tak tady bydlel Zan, 

člen Vontské rady. Velký Vont vzal z kapsy klíče a než našel ten správný, nějakou dobu to trvalo. Ale 
nakonec přece jen otevřel nízké dřevěné dveře vedoucí do sklepa. Hmátl po vypínači a v chodbě se 
rozsvítilo měkké žluté světlo. 
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13. Záhadné desky 

Chodbou vyzděnou neopracovanými kameny vedly dolů asi čtyři ošlapané schůdky. Od vypínače 
se táhly po stropě kabely ke staré lampě asi uprostřed schodiště. Dole se chodba napojovala na příčnou 
cestu, odkud se dalo projít do několika sklepů. Na rohu chodeb otočil Velký Vont dalším vypínačem a 
ve sklepní chodbě se rozsvítilo. Zahlédli jsme tam postavu se zhasnutou baterkou v ruce. Zan ji vypl sotva 
se ozvaly v chodbě naše kroky. 

Bylo mu tak patnáct, pokud jsem to v mizerném světle sklepení mohl rozeznat. Trochu vyhublé 
postavy, tmavé vlasy a na nose měl akné. Měl na sobě všechno v černém – čepici, tričko, tepláky 
i sandále. Pomalu jako člen Stráže.  

Tak to byl tedy Zan, člen Vontské rady. 
„Jdete určitě na ten poklad, že jo?“ zeptal se nás. 
„To víš, že jo!“ 
„Ale poklad to není, ne?“ vyzvídal jsem. Ne, že bych trpěl zlatou horečkou, ale při zmínce 

o pokladu si představím jakékoli dobrodružství. 
„Když myslíš.“ odpověděl potichu Velký Vont a obrátil se na Zana: „Otevři, ať to vidí!“ 
V zámku cvakl klíč a dvířka se pod tlakem trochu pootevřela ven. Zan vzal do ruky jednu laťku 

a otevřel dvířka dokořán. Odhrnul závěs z pytloviny a před námi se zjevil malý sklep tak dva na tři metry 
s okénkem nahoře, kterým sem ze zatuchlého dvorku dopadalo něco slunečního světla. 

Na zadní, kamenné, stěně viselo několik polic s kompoty a zavařeninami. Mám sice raději šťávu 
ze salátu, ale stejně jsem dostal chuť. Dole bylo několik síťových pytlů s bramborami. Chuť mě přešla. 
Brambor je jako šlupek. A vedle nich na zemi tři opukové desky opřené o stěnu oddělující sousedův sklep 
od Zanova.  

Ty desky mohly být velké na obě strany skoro půl metru a široké půl decimetru. Rozprostřeli jsme 
všechny tři vedle sebe na podlahu do řady. A bylo na co se dívat! 

Na první desce byl neuměle vyryt ježek v kleci. Vedle něj žlutý kvítek a list ginga. Od těchto 
dvou značek vedly šipky k hlavolamu. A šipka směřující na obě strany byla i mezi gingem a kvítkem! 

Druhá opuková deska se také pyšnila ježkem v kleci, ale zvláštní lámanou čarou, kterou 
v polovině přerušoval ježek. V ohybech hlavolamu byly ještě znát zbytečky jakési barvy, snad karmínu. 

Hlavolam byl vyryt i na třetí desce, ještě spolu se Žlutým kvítkem. Pod nimi se nacházela silueta 
netopýra. Po stranách desky byly znázorněny jakési dvě čáry, které se nahoře lámaly do špičky k sobě. 
Ale těžko říct, co to bylo. Někdo si dal tu práci, že ty dva symboly otloukl nějakým kladivem. 

Ale vlastně… když jsem si to prohlížel, pořádně ve mě hrklo! 
Tohle byl přece… 
„A kde je to, co by zvlášť mě mohlo zajímat?“ dotíral Vojta. 
„Podívej se na obrubu těch desek a zjistíš to sám,“ řekl Velký Vont. 
Vojta se sklonil přímo k deskám. Já byl s Oldou taky zvědavý, ale všichni tři jsme se dolů vejít 

nemohli. Už takhle jsme se ve sklepě mačkali. 
Vícenáčelník dole na podlaze dlouho nezůstal. Snad jen vteřinu, dvě, než Vojta vytřeštil oči a 

hned si pro sebe něco zamumlal. Když jsem se ho zeptal, co tam je, jen řekl: „Jak jsem na to mohl 
zapomenout?“ 

„Na co?“ 
„Že děda kromě Kráteně kdysi prozradil i pátračům po Odkaze i něco o deskách!“ zvolal Vojta. 

„Podívejte se na to sami!“ 
Poklekl jsem na studenou podlahu a prohlédl místo, které Vojtu předtím šokovalo. A skutečně! 

Na kameni tom bylo vždy vytesáno po dvou písmenech: OL – Otakar Losna! 
Ano, byl to skutečně Odkaz Velkého Vonta Otakara Losny! 
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Když jsme tehdy na zvonici záhadného svatojakubského kostela nalezli různé Vontské písemnosti 
a gramodesku, mysleli jsme si, že je z Odkazu nalezeno již vše! Ale nebylo! Jak jsme zjistili, Odkaz nebyl 
jen o starobylých stínadleských artefaktech, ale zabýval se i hlavní myšlenkou celého hledání. 

„Kde jste to našli?“ ptal se Vojta Zana a Velkého Vonta.  
„Všechny tři desky byly ve sklepích,“ řekl Zan a Velký Vont pokračoval: „Jednu desku jsem 

nalezl dokonce u nás ve sklepě, když jsme vyklízeli takové harampádí. To je ta s Červenými schody. Ale 
úplně první jsem našel, když jsem hledal neznámé podzemní chodby v Belmutce ve sklepě u Tariho! Dyť 
víš, že kolují pověsti, že tam kdysi nějaká chodba ústila. Ale je to divné. Tari byl členem Velké rady a já 
Vícenáčelník! Přitom desky ve sklepě byly dávno před naším narozením! 

Třetí desku objevil Kurýr Šestka. Taky ve sklepě, jak řekl tady Zan. Jenže náhodou. A ještě 
na druhém konci Stínadel, než kde bydlí.“ 

To bylo skutečně zvláštní! 
„Vy už jste ty desky rozluštili, viďte?“ 
„Není to tak těžké, Vojto!“ prohlásil Zan. „Vsadím se, že už to taky víš!“ 
„Vím, ale jak to, že jste tu značku po stranách našli až teď!“ 
„Náhoda.“ 
Těch náhod už bylo nějak moc, ale mezitím začal Vojta vykládat význam těch desek. 
„Ten netopýr značí Netopýří věž a Žlutý kvítek zvonici Jakuba plus něco s těmi poničenými 

místy. Ten samotný Ježek jsou Červené schody a úkryt pod kamenem a to poslední…“ Vojta se zamyslel. 
„Sjednocení Vontů a Uctívačů pod jednu společnou organizaci, kterou znázorňuje hlavolam. Tak, jsem 
hotov!“ 

„Nevíš o tom ale něco víc, Vojto?“ zajímal se Zan. „Něco, co by osvětlilo tu záhadu?“ 
„Já víc nevím. Děda mi kdysi říkal hlavně o Kráteni. Proto jsem na desky zapomněl, když vím, 

kde ten hř… Kráteň je. Snad jen něco o značkách. Povídal něco o podzemí, nějakém směru nebo něco 
takového. Ale nejsem si jistý.“ 

„Až bude ve Stínadlech klid, tak o tom možná něco najdeme ve starých kronikách,“ ukončil 
nikam nevedoucí debatu Velký Vont. „Ale teď – “ 

„Teď máme na prvním místě Mršivonty!“ doplnil jsem ho. 

14. Vyzvědači proti vyzvědačům 

Zan zavřel dveře vedoucí do sklepa a vyšli jsme průjezdem domu na ulici. Velký Vont pospíchal 
někam ke Svatyni Uctívačů ginga a Zan na cvičiště Kurýrů. Zůstali jsme sami, ale příliš nám to nevadilo. 
Mohli jsme si alespoň všechno promyslet o záhadných deskách a stínadelských událostech. 

Na zvonici jsme se naobědvali ze zásob a uvažovali o dalším programu nás špionů.     
„Něco mě napadlo, Vojto,“ začal jsem rozhovor, když jsem zapíjel svůj příděl. 
„Napadl tě komár, co?“ usmál se soucitně Vícenáčelník. 
„Není to tak těžké, Vojto,“ promluvil jsem jako Zan a začal podrobněji vysvětlovat svůj plán na 

dopadení Mršivontů. 
„Vlastně jsou to dvě věci. Ta první je, že budeme nenápadně sledovat kostel svatého Jakuba 

dneska večer. Víte přece, že jsou Volby Velké Vontky. A já se vsadím, že MV pošle tu Smrtku se 
vzkazem. No, a my ji budeme sledovat na zpáteční cestě. Bude to sice určitě čekat, ale je to asi to 
nejlepší, co se dá dnes udělat.“ 

„Aha, jasně. A ten druhý plán?“ 
„Vlastně to samé, jen s tím, že budeme sledovat, nebo necháme sledovat tu schránku redakce 

Kurýra. Mršivontové do ní přece dávají vzkazy!“ 
„Ty jsi génius!“ řekl Vojta. „Ale musíme to pořádně promyslet. Všechny detaily. Snad to bude 

mít lepší výsledek, než ta jména z Vontských seznamů.“ 
Říkal nám to Velký Vont. Všechna nalezená jména s iniciály MV, či VM byla prověřena, ale 

nikde nic. Šlo o obyčejné Vonty a ne Mršivonty! 
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„Víš, co by bylo nejlepší, Vojto?“ promluvil Olda. „Poradit se o tom před kostelem na náměstí, 
alespoň to všechno uvidíme, a lépe si to představíme. A pak si prohlídneme schránku Kurýra.“ 

Ve stínadelských ulicích panoval nečekaný shon. Dnes večer jsou další Volby! A do toho 
Mršivontové! A do toho všeho se proplétali Kurýři na svých kolech. 

Ze všeho nejvíc jsme nenápadně zhodnotili náměstí před svatým Jakubem. Mršivontové mohli 
mít své špehy všude. 

Bod číslo jedna: Kontrašpionáž! Dělat nechápavého hlupáka kvůli tajným pomahačům MV. 
„Já budu tady v tomhle domě. A škvírou budu od dveří pozorovat, jestli nejde Smrtka,“ šeptá 

Olda a nenápadně ukazuje na starý renesanční dům na rohu náměstí a stinné uličky. 
Bod číslo dvě: Špionáž! Sledovat návrat Smrtky, ať se děje, co se děje! 
„A já budu tady,“ povídám, když míjíme opuštěný dům stojící na druhém konci náměstí. Budu 

odtud mít přehled na celé okolí. 
Bod číslo tři: Zajištění vlastních pozic a důležitých míst pro další pátrání! Zjistit pozice 

pro špionáž kolem schránky časopisu Kurýr! 
Minuli jsme Sedmikřížovou, Koňskou hlavu a průchodem se dostali asi ke Zvonkovému plácku – 

nebyl jsem si tím moc jistý. V těchto místech jsem se zase tolik nevyznal a jako orientační bod mi sloužila 
víceméně sv. Kateřina, což je odevšad viditelný kostel, který si nelze s žádným jiným splést. Pak jsme 
zase stoupali do vršku. Vůbec je ta cesta nějak zahalená v mlžném oparu zapomnění. Snad jsme šli ještě 
směrem na Červené schody, těžko říct. Doufal jsem, že to nebudu já, kdo bude schránku hlídat. Ani bych 
ji znovu nenašel. 

Pod rozpadlými dveřmi opuštěného domu se líně protáhla černá kočka a hned začala vřískat. 
Ale jediné Oldovo zaštěkání ji nutí zmizet zase zpátky.  

Na rohu uličky jsme skoro vrazili do Kurýra Čtyřky. Mistrně se nám vyhnul a uháněl směrem 
k Jakubu. 

Tmavé sešlé stínadelské domy ztrácející se kdesi nahoře na kopci na nás svrchovaně shlížely, 
když jsme od domu k domu, od okapové roury k okapové rouře, od okna k oknu a od dlažební kostky 
k další dlažební kostce hledali cosi, co by bylo schránkou Kurýra. Našli jsme ji brzo. Byla skoro uprostřed 
uličky po levé straně na dveřích opuštěného domu, přibitá několika hřebíky. Měla docela malé barevné 
spektrum – celá žlutá, jen víko zelené. Co to znamenalo, ať si laskavě každý domyslí sám. Nemusím snad 
všechno říkat, nebo snad ano? 

Zepředu trůnil na žlutém podkladě nápis vyvedené černou olejovou barvou. Všiml jsem si, že ho 
natírali až tady, protože na schůdcích do domu ležely zaschlé fleky od stejné barvy. 

Schránka časopisu Kurýr 

Víko bylo sice uzamčené patentním zámkem, ale vzkazy se daly do schránky vhodit otvorem ve 
víku. 

Rozhlédli jsme se po uličce, jestli nás někdo nepozoruje. Nikde nikdo. Ani monsieur Smrtka. 
„Tady to bude těžký se někde schovat,“ mínil Vojta. „Navíc, kdo ví, jestli sem Mršivontové 

nechodí v noci nebo hodně brzo ráno? A dávají sem ty vzkazy? Co když to dělají jinak? A jak bychom 
poznali Mršivonty? To mi došlo až teď!“ 

„To je fakt,“ připustil jsem. 
Ale Olda jako jediný nezaváhal. 
„Kolegové spolušpióni! Vždyť tohle s tou schránkou využijeme jen, když všechno ostatní selže. 

Budeme přece sledovat Smrtku. Dneska večer. Nepropadejte panice.“ 
Na ta poslední slova jsem si vzpomněl dnes večer. 
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15. U vzkazových dveří 

A znovu jsme se vnořili do podivné spleti stínadelských uliček a průchodů. Znovu nás ovanul 
chladivý zatuchlý zápach plesnivých zdí. Za nějakou dobu jsme se dostali do uliček, kde jsme chtěli 
vyhledat vzkazové dveře a dovědět se (snad) mnoho nového. 

Potkávali jsme mnoho Vontů i Vontek, a ti, kteří nás znali – především Vojtu – nás zastavovali a 
různě se vyptávali. Nikdy jsem nebyl rád středem pozornosti, ale tohle mě těšilo. Vida, jak jsme mezi 
Vonty dobře zapsáni! 

Až na Mršivonty samozřejmě! 
V takových představách a smyšlenkách jsem skoro ani nevnímal, kudy jdeme. A tak se najednou 

odkudsi vylouply vzkazové dveře bývalého průchozího domu. Napadlo mne, že Dveřím hodně ulehčil 
Kurýr. Vůbec jsem měl to dopoledne takovou přemýšlivou náladu. Skoro jsem začal filozofovat. Ulička 
zde nebyla širší, než dva metry, nahrnuli jsme se ke Dveřím a mohli číst například:  

Kurýr je časopis všech časopisů! 

Přepadení Kurýra Dvojky Mršivonty je důkaz nepřekonatelnosti našich spojek! – DVR 

Kurýr Dvojka měl štěstí! To je všechno! – Mršivontové 

Výměna Ježků a přepadení Dvojky je něco, co by se mělo trestat odchodem z vontských řad! – 
Vokoun 

JE NÁS MNOHEM VÍC NEŽ SI MYSLÍTE! – MV 

Díky mé dočasné filozofické náladě mě napadlo, že tento MV je zřejmě potomkem Mažňáka 
staršího, od kterého si vzal i přezdívku: EmVé! Alespoň mi to tak připadalo… 

„Nemáte někdo nůž?“ vyhrkl najednou Olda. 
„Já jo!“ řekl jsem. „Chceš MV rozsekat na kusy?“ 
Olda se jen ušklíbl a vzal si ode mne nůž, který jsem bleskurychle vylovil z batohu. Na Čánkově 

jsem ho normálně nosil za pasem, ale tady ne. To víte – město. 
„Sledujte, špióni!“ uchechtl se a začal pomalu odřezávat od Vzkazových dveří zprávu Mršivontů 

o štěstí Kurýra Dvojky. Lístek byl po stranách přilepený ke dřevěným dvířkám lepidlem. Ale jen narychlo 
(aby Mršivonty při lepení nikdo pokud možno neviděl), takže Olda během půl minuty podjel ostřím celý 
okraj lístku. Hned na to spadl na zem. 

Zvedl ho z dlažby a zkoumavě prohlížel. 
„Vůbec nechápu, co s tím chceš dělat?“ divil se Vojta. „Jsi naprosto zdravý?“ 
„Víc než dost!“ odsekl Olda. „Když jsem to četl, zdálo se mi, že tam zezadu něco prosvítá – že je 

tam něco napsáno. Mohl to být jen stín, ale tentokrát štěstí stálo při nás! Nějaký Mršivont to omylem 
nalepil na dveře.“ 

A podával nám lístek se zprávou. Byla trochu poničená lepidlem, psaná tužkou, ale dalo se jí 
alespoň trochu porozumět. 

týd – sobotu–- več – zemí – velká mís – Chrop – 

Vojta se jako rodilý stínadelský Vont se dal do luštění. Nedalo mu to tedy velkou potíž. 

Za týden v sobotu večer v podzemí ve velké místnosti u Chropky. 

„Co to znamená?“ nechápal jsem konec vzkazu. 
Vojta mi bleskově odpověděl: „Že se kdosi, nejspíš Mršivontové, sejde v podzemní místnosti 

u Chropky. Je to velký prostor v podzemních chodbách. Jsou to bývalé katakomby – je to velký asi jako 
čtvrtina chrámové lodi svatého Jakuba. Tuhle zprávu musíme jednoznačně využít v našich plánech! Ale 
o tom se uradíme až na zvonici! Začínají se trousit Vontové.“ 
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16. Přípravy na boj 

„Takže si to pořádně shrneme,“ pravil Vojta, když jsme se sešli u stolu v „naší“ zvonici. Cestou 
jsme toho kvůli ruchu na ulici mnoho nenamluvili a tady byl klid. 

Olda se zakousl do housky se salámem. 
„Především bychom se teď neměli příliš zabývat Čingishány a výměnou hlavolamů. Čingishány 

vypátráme a u ježků vlastně ta historie skončila. 
Takže, co jsme zatím dneska zjistili?“ 
Vojta se napil z naší společné lahve a pokračoval. 
„Zaprvé je tu Kurýr. Tu schránku budeme hlídat, když se nám to dnes večer a za týden u Chropky 

nepovede. Pak ty desky. Poslední zbyteček Odkazu, který jsme našli a vyplnili ve všech směrech… škoda. 
Jestli do konce prázdnin zvládneme Mršivonty, mohli bychom ještě jet na Kráteň.“ 

„A to my pojedeme s tebou,“ prohlásil Olda. 
„A nebudeme asi sami!“ doplnil jsem. 
„Jak to?“ nechápal přežvykující Olda. 
„Protože kdyby byl ve Stínadlech pokoj od MV, tak Vojta by určitě Uctívačům o gingu 

na Kráteni řekl. Povídal o tom už něco při cestě k deskám.“ 
„To jsem říkal!“ potvrdil Vícenáčelník a já se zakousl do sušenky bez polevy. 
Vojta Losna pokračoval v „hezkém pořádku rekapitulace“. 
„Po deskách jsme byli tady a dohadovali se na postupu proti Smrtce, která se dnes nejspíš objeví 

na Volbě Velké Vontky. Jak jsem řekl, když se to nepovede, tak za týden je další možnost u Chropky.  
Nebo dáme sledovat tu schránku Kurýra.“ 
Olda se zamyslel: „Hele, Vojto, co Stráž? Nemohla by nám nějak pomoct při tom sledování?“ 
„Mohla,“ souhlasil Vojta Losna. „To je dobrý nápad! Ještě odpoledne zajdu za velitelem Stráže, 

nebo někým z Rady. Nebo předám zprávu nějakým Kurýrem.“ 
Olda byl rád, že měl dobrý nápad, který situaci jistě pomůže. 
„Zapomněl jsem na něco?“ vyptával se nás ještě Vojta ke svému shrnutí. 
„Myslím že ne,“ zavrtěl jsem hlavou. „Snad bychom ale mohli konečně odvézt tu Tleskačovu 

skříňku, kterou jsme nechali tady ve skříni na zvonici.“ 
„Mohli,“ přisvědčil Olda. „Nic s sebou domů nevezeme.“ 
„Dobře!“ souhlasil Vojta. „Máme několik hodin, než začne Volba Velké Vontky. Co zatím 

můžeme dělat? Do Chropky to je daleko a kdybychom tam někoho potkali, tak naše šance je v prachu. 
Hledat toho Mršivonta od vzakzových dveří nemá cenu, když si nepamatujeme, jak vypadal. Leda tak 
zajít do redakce Kurýra a pořádně se na všechno přeptat.“ 

„Taky si můžeme prohlídnout kopii vzkazu toho okradeného sběratele, i když to už je asi 
k ničemu,“ doplnil jsem ho. 

„Nejlepší bude, když se rozdělíme,“ navrhl Olda. „Víc toho stihneme!“ 

Nakonec šel do Kurýra a za velitelem Stráže Vojta. Já s Oldou na vzkaz. Důležitý nejspíš nebyl, 
ale přece jen. 

Než jsme se rozdělili, dověděli jsme se od bývalého Vícenáčelníka, kde bydlí písař Vontské rady. 
Jedním z jeho úkolů bylo starat se o kroniky, psát do té současné záznam o každovečerní schůzi Rady. 
Dále měl na starosti vedlejší úkoly, které mu určila Organizace. 

Zazvonili jsme s Oldou u dveří nízkého baráčku na Poštovském plácku a čekali. Otevřelo se nad 
námi okno. Vykoukla z něho nějaká stará paní – tak něco kolem sedmdesátky. 

„Hledáte někoho, chlapci?“ 
„Dobrý den! Libora, nejni doma?“ vyhrkli jsme svojí prosbu a do pusy nám vlétl jemný říční 

písek, vyplivli jsme ho a omluvili se za své chování Liborově babičce, jak jsme se dověděli. 
„Ale to nic, to nic, chlapci!“ mávla rukou. „Mně jednou někdy před dvěma léty – jo, jo – utíká to 

– spadly, když jsem ten písek vyplivovala, falešný zuby! To vám…“ 



 34 

„Ale vy jste něco chtěli, né?“ zeptala se nás, když jsme se dověděli, že zemřela její sestřenice 
z Pouští a pak, že dcera byla na operaci. Kdoví čeho. 

„No,“ řekl jsem. „Jestli je doma Libor?“ 
„Není, chlapci, není! Šel někam ven, prý za Velkým Vontem. Ale kde je jim konec, to nevím. 

Víte, on Liborek je členem Rady. To už něco znamená! Kdepak…“  
Když jsme si vyslechli, že Liborek byl na nějaké atletické soutěži, kde vyhrál stříbro za skok 

daleký, zdvořile jsme poděkovali a šli. Okno nad námi se zavřelo a my pokračovali dál a dále 
pochmurnými stínadelskými uličkami. Na procházku. Do setkání s Vojtou bylo času dost. 

„Já ti řeknu, že někteří lidi jsou tak strašně upovídaní…!“ řekl Olda. 
Jen jsem přikývl.  
Na klevetící stařenky jsem koneckonců zvyklý od nás z Městečka.  
Šli jsme směrem k Rozdělovací třídě. V téhle ulici jsme s Vojtou ještě nikdy nebyli. Tady byla 

stará čtvrť poměrně vybouraná. Celé ulice byly asanovány. Zdálo se mi, že některé domy rozhodně 
nedosahují nějakých zázračných kvalit. Takový bych zboural hned. „Když barák, tak pořádnej!“ utrousil 
jsem mezi zuby. 

Potkávali jsme ojedinělé hloučky Vontů. Všude se vášnivě rokovalo. I hádka odkudsi zněla. 
V nedalekém zákoutí byla menší bitka pěti Vontů mezi sebou. 

„Neměli bychom zavolat Stráž?“ napadlo Oldu. 
„Necháme je být!“ mávl jsem rukou. „Než by sem dorazili, tak jsou stejně fuč. A my dva na ně 

nestačíme! Navíc musíme být vcelku na večír!“ 
„To mi připomíná, jestli tam Vojta za Velitelem Stráže došel?“ 
„Snad jo, nerad bych ji sledoval jen já. Ty máš asi stejnej pocit, ne? Oba dva vidíme jiný kus toho 

náměstí, takže ji může sledovat jen jeden z nás.“ 
„No jo, no.“ 
Někde bylo slyšet Dunivou Kateřinu. Nebe pomalu žloutlo, což je tak příznačné pro letní 

odpoledne a uličky se v mdlé záři pomalu měnily. Stíny se prodloužily. Zvlášť zde v této části zbouraných 
Stínadel to bylo patrné. Vzpoměl jsem si na plán Náčelníka Uctívačů ginga. Tak tady… Vysoké činžáky, 
široké ulice, o něco více světla. To byla zbouraná Stínadla. Mnoho Vontů zde nežilo. 

Ale celá naše soukromá cesta brzy skončila. Olda totiž prohlásil, že odveze ke své babičce naše 
věci, abychom se pro ně nemuseli večer vracet. Kdo může vědět, kdy se vrátíme? 

Obrátili jsme nohy ve směru, kde jsme tušili kostel sv. Jakuba. Zůstal jsem pak na zvonici sám, 
opuštěn. 

17. Čekání na Smrtku 

Slunce se již dotýkalo stínadelských prejzových střech, když jsme všichni tři vyšli z kostela ven a 
Vojta odešel na vzdálené náměstíčko, kde se shromáždila většina čet. Každá měla hlídat v pomyslném 
půlkruhu uličky kolem svatého Jakuba. Na víc nezbyli lidé. Dvě čety střelců v čele s Jakubskou stráží 
dávaly pozor na výtržnosti u kostela. Zbylá Stráž buď nebyla v dosažení, byla v záloze, nebo měla 
poplach jinde. Uctívači ginga si navíc hlídali své ulice sami. 

Dole v temných uličkách již černé stíny rozprostřely své strašidelné roucho. Domy ještě více 
zvlhly, ještě více se stávaly pochmurnými. Sykot starých plynových lamp byl téměř jediným zvukem, 
který bylo slyšet. Čekali jsme Smrtku. Já a Olda. 

Zašel jsem za dveře domu, který jsem si ke svému úkolu vybral.  
Na náměstí ještě bylo trochu krvavého světla. Byl jsem za to v té samotě vděčný. Ale tam. Tam 

ve stínu na dlažbě u domů je tma. Jen stíny, které marně plaší plynové lampy! Buď stíny, nebo světlo. Jen 
stíny, stíny, stíny jsoucí blíž, však pohltit mne již… Spíš bych tu čekal Široka, než cokoli jiného. 
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Sotva jsem za sebou přivřel plesnivé dveře tak, aby v nich zůstala jen úzká škvíra, na náměstí se 
začali objevovat první skupinky Vontů a Vontek. Poznal jsem dvě čety Stráže přicházející z temné uličky. 
Opravdu to bylo dokonale načasované. 

Prozkoumal jsem průjezd i dvorek opuštěného domu.  
Zvláštní bylo, že jsem neměl strach, jaký jsem jako malý míval na opuštěných místech. Ale tady 

to opuštěné vlastně nebylo! O nějakých deset metrů dál se o zeď opírali dva Vontové a o něčem se bavili. 
Průjezd nebyl vůbec špinavý, jak jsem si představoval! Dveře do sklepa i domu byly sice 

zamčené, ale na dvůr žádné nevedly. Vrata tam totiž scházela úplně. Dírou sem prosvítávalo rudé slunce, 
protože dvůr byl obehnaný jen nízkou zdí – na Stínadla poměrně neobvyklé. Nestála tu ani kůlna. Ani její 
zbytky. 

Vrátil jsem se k domovním dveřím, za jedním rohem průjezdu stála polorozpadlá bedna, 
aniž bych nad tím zvlášť přemýšlel, vzal jsem ji a posadil se na ni. Nikdy mě nebolí nohy víc, jako když 
stojím. Když jdu, dokážu to bez jakéhokoli opotřebování motoru dotáhnout pěkně daleko.  

V kostele svatého Jakuba se rozsvítila světla. To jistě zase lampáři vedení Vénou se pustili 
do svého díla. 

Jeden Vont na plácku kladl ostatním otázky a něco psal. Asi někdo z Kurýra. 
Přesně podle Vojtova plánu přijel v určenou dobu ke kostelu Kurýr Sedmička. Obratně se vyhnul 

davu a zastavil u velitelů čet. Něco jim odevzdal – rozmístění ostatní Stráže a podrobnosti k tomu – a zase 
odjel pryč. Zmizel v černotě blízké uličky, kterou předtím přijel. 

Podíval jsem se k domu, kde byl schovaný Olda. Vchod byl orientovaný jiným směrem, 
který jsem ze svého místa nemohl spatřit. Kdo z nás bude mít to štěstí, že půjde ve stopách Smrtky? 

Redaktor odešel k veliteli čety. Znovu otázky. 
Vontky se shlukly a debatují. 
Z uličky přichází sedm Vontek. Pět z Dívčí vontské rady a dvě kandidátky. Příliš jsem je neviděl, 

protože je hned obklopil dav lidí z uliček. Oba velitelé čet něco volají, ale jejich slovům nerozumím. 
Z kostela se vytratili lampiónoví mužíčci s Vénou v čele. 
Asi za půl hodiny mohla přijít Smrtka. 

18. V uličkách temných, stínadelských  

Před kostelem se rozezněla píseň Vontů. Slunce pohaslo, když se nachýlilo k obzoru a již jen 
špička střechy zvonice svatojakubského kostela se nechávala zahřívat jeho paprsky. Na východním 
obzoru byla tma a nade mnou tmavě modré nebe.  

Zatímco se mi vlhkost z bedny dostávala na kůži, pozoroval jsem svojí škvírou náměstíčko. Pořád 
nic neobvyklého. Jen to, že byla stále větší tma. Pozoroval jsem rychle ujíždějící okraj světla na věži. 
Svítila již jen kovaná špice – něco, co bývá na sanktusových věžičkách. 

Podsunul jsem pod sebe lehkou péřovou bundu, kterou jsem měl na sobě, abych zabránil hnilobné 
vlhkosti mne obtěžovat. Ne, že by mi byla zima, ale nevěděl jsem, kudy za Smrtkou potáhnu. Nechtěl 
jsem se zašpinit. Kdo to má potom ze sebe dostávat. 

A znovu jsem čekal. 
A čekal. 
Slunce zapadlo. A sotva se na věži ztratila poslední ohnivá jiskra, u ústí temné uličky se objevil 

černý stín. Hned se kolem toho srotil dav. Stráž ho pustila dovnitř. 
Jakkoli mne mátlo toto podivné chování lidí z uliček, musel jsem si uvědomit, že nepustit Smrtku 

a nedovědět se, co vlastně chce je nesmysl. A potom, že se jim asi nechtělo napadat obyčejného posla. 
Tak se stalo, že za hrozivého mlčení vešla Smrtka bez odporu Stráže do kostela svatého Jakuba. 

Jedna četa za ní, aby mohla zakročit, jak mi později vysvětloval Vojta. 
Pochyboval jsem, že ji Olda zahlédl, byl na druhém konci plácku, ale mohl mít štěstí. Potom 

bychom za ní šli dva. 
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Před (ne)opuštěným kostelem se rozezněl prudký hovor. Dokonce jsem i zaslechl celé věty. Ale 
nikdo nešel číhat na Smrtku. Snad věděli něco o Stráži, snad to bylo tím, že převahu zde měly Vontky. 
Vůbec mi to nevadilo. Přišlo mi, že by to situaci mohlo zhoršit.  

Zvětšil jsem škvíru ve vratech téměř neslyšně tak, abych se jí mohl bez větších problémů 
protáhnout a nenápadně se vytratil ve stínu domů. Zdálo se, že na západě na obzoru se ještě drží šero, ale 
zde, v těchto úzkých uličkách, nastal soumrak mnohem dříve, než na okraji města. 

Vítr přihnal mezitím velké mraky od jihu a meluzína sváděla souboj se sykotem plynových lamp, 
ale z oken domů žhnula světla na plesnivou dlažbu temných uliček. V dáli bylo slyšet nějaké zvony. 
Váhal jsem mezi Velkým Dominikem a Dunivou Kateřinou. Či snad Umrlčím prstem. 

Smrtka vyšla z chrámu a za ní četa Stráže. MV již teda poslal Velké Vontce svůj vzkaz. 
Stráž zůstala před kostelem, Oldu jsem nikde neviděl, ale mezi Vontkami se vytvořila ulička, 

kterou posel MV bezpečně prošel. Sotva mi zmizela z očí, pustil jsem se ve skrytu stínu stínadelských 
domů za ní. Ale ač jsem se snažil sebevíce, dlažba pod mými opatrnými kroky přesto lehce sténala. Slabě, 
tiše, ale přece. 

Měl jsem strach! Jestli mě Smrtka zahlédne, je konec našich plánů. 
Nebýt žlutozeléno světla plynových lamp, snad bych ji byl ani nespatřil. Její kápě do černoty ji 

chránila, však kosa chyběla jí, jen dál, jen dále. 
Hledal jsem ochranu ve stínu domů, zákoutích, i za dveřmi domků. Ale bylo to zbytečné. 

Ta zubatá se ani neotočila. Navíc mi přišlo, že není slyšet zvuk jejích bot o dlažbu – jakoby se vznášela 
centimetr nad zemí. Nespletl jsem se snad a nesleduji něco jiného než Smrtku MV? Tahle myšlenka mi 
k celkovému klidu rozhodně nepřidala. 

Prošli jsme několik uliček. Temných, úzkých, strašidelných, jejichž vlhkost (ano, Stínadla jsou 
všude plesnivá, proto se o tom pořád zmiňuji) byla matně osvětlena mihotavým světlem jen málokdy 
fungujících lamp. A Smrtka dále šla po stopách starých Vontů, kteří kráčeli tu zde již po generace 
po dlažbě nerovné. 

Asi deset, patnáct minut nanejvýše mohla trvat a cesta do pekla, ale mně to připadalo jako 
věčnost. Nechápal jsem, že se ani jednou neohlédne. Copak mě neslyší? 

A kudy a kam jdeme? Určitě ne ulicemi hlídanými Stráží. To bychom na ni už museli dávno 
narazit. Je tu vůbec někdo? 

Neslyšel jsem totiž kroky jiných chodců. Ale to už je taková přirozenost Stínadel. Jakmile se 
setmí, každý se bojí vystrčit hlavu na ulici. Ani vzdálený hluk způsobený jízdou nějakého toho vozidla 
po dlažbě nebylo slyšet, i ty zvony mlčí! Vždyť už uběhlo čtvrt hodiny! To se neozve ani jedna rána srdce 
o plášť zvonu? I ty domy jsou zticha, to za jejich zdmi nikdo nežije?!  

Copak Stínadla vymřela? 
Moje obavy se zvětšily.  
Za rohem uličky mi Smrtka zmizela na chvíli z očí. Trochu jsem přidal do kroku, aby snad 

nezmizela v nějakém průchodu nebo dokonce v domě. Jen sykot plynových lamp – jediný zvuk kromě 
mého dechu a ozvěny kroků, který mě doprovázel.  

Ulička byla o krapínek širší než ty, kterými jsme prošli. Já a Smrtka. Špion proti démonu. Satan 
právě zavíral dveře v jednom domě naproti přes chodník. Zřejmě průchod. Lepší by bylo, kdyby zde ctěná 
slečna bez kosy bydlela. 

Čekal jsem sotva tři vteřiny na rohu uličky pod vadnou poblikávající lampou. Pode mnou jsem 
viděl pitoreskní stín mého těla. Pak jsem přešel na druhou stranu ulice na chodník a dostal se k vratům, 
kterými zmizela Smrtka. Byly přivřené. Něco mě zdrželo je otevřít. Ovšem! Záclona v okně jiného domu 
se nepatrně pohnula a na ulici vniklo něco světla. Měl jsem nepříjemný dojem, že mě skrytý Mršivont 
pozoruje, ale za vteřinu byla na ulici stejná tma jako předtím. 

Dobře jsem si průchozí dům prohlédl. Klasický stínadlián. Dvoupatrák nevalné výzdoby, sešlý za 
dvě století věkem. Co to je za styl, nevím. Asi klasicismus. 

Proklouzl jsem štěrbinou za dveře. Skutečně se jednalo o průchod. Druhý východ byl otevřený a 
bylo jím možno vidět odlesk plynové lampy z jiné ulice. Průjezd byl dlouhý asi deset metrů. Byl špinavý, 
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vlhký, plesnivý a jeho jediným pozitivem bylo, že končil dvorkem. Ten byl praktický široký jen o málo 
víc než samotný průjezd. Ale to mu nevadilo, aby v něm nebylo všelijaké harampádí. Nad ním pavlače 
zastřešené jest a temná obloha též. 

Prostě tma jako v pytli, pánové. 
Udělal jsem sotva tři kroky po špinavé nerovné dlažbě průjezdu, když mě zezadu za krk popadla 

nějaká studená ruka. 

19. Boj ve tmě 

Kdybych tvrdil, že jsem se lekl, bylo by to málo. Byl to tak strašný šok, že jsem myslel, že je po 
mně. Hrůza a děs mne zachvátily.  

Ten vteřinový úlek trval asi hodinu. Já i Smrtka jsme se v tu chvíli ani nepohnuli. Každý čekal na 
úder protivníka.  

Ta studená ruka mě tiskla stále víc. Nejsem z papíru, ale dost mě to mačkalo. Věděl jsem, že s tím 
rychle musím něco udělat. Čím dřív, tím lépe. 

Také jsem cítil její zapařený dech na svém těle. Stála jen těsně za mnou. Hýbat jsem se nemohl. 
Sotva vteřina od té doby, co mne zákeřně přepadla zezadu, uběhla, než jsem jí pořádným kopancem 
někam do nohy zneškodnil. Ve chvíli, kdy její sevření povolilo, jsem prudce uskočil dopředu a v letu se 
otočil ke svému soupeři. Smrtka již zase stála ve tmě – pokud jsem ji teda mohl spatřit. Splývala 
s černotou průchodu a já se ve tmě ještě nestačil pořádně rozkoukat. Navíc už jen její zjev naháněl hrůzu. 
Nepromluvila, nezasmála se, nic takového. Nechtěla se prozradit ničím. 

Stáli jsme proti sobě jen krátký okamžik. Já s rozepnutou péřovou bundou s kšiltovkou válející se 
na zemi. Ona zakryta ve svém splývavém černém rouchu s kapucou. Všechno černé. Ani záblesk oka jsem 
nespatřil. Začínal jsem mít černé myšlenky. 

První zaútočila ona. Lehce přiskočila, plášť se trochu nadul a než jsem se vzpamatoval, dala mi 
ránu do tváře. Ale tušil jsem, že přijde něco takového, takže jsem stačil trochu uhnout a ruka se jí svezla 
dolů – to už jsem se napřahoval k pravému háku a rychle přemýšlel, jestli jí mám dát pěstí na solar 
plexus, nebo do obličeje. Zvolil jsem druhou možnost. Problém byl, že jsem ji skoro neviděl. A zkuste se 
ve tmě trefovat do něčeho tmavého, co vám neustále uhýbá a chce vám to udělat všechno možné, jen ne 
pozvat na čaj. Navíc to bylo trochu strašidelné. 

Teskně zavyla (alespoň myslím) a uskočila zpátky do tmy průjezdu. Udělal jsem několik kroků 
pozadu na dvorek, kde bylo o hrst více světla. Jinak bych se zřejmě zítra probudil a zjistil, že jsem mrtvý. 
Tady jsem měl docela slušnou šanci! 

Když viděla, že se nemám moc k tomu, abych se k ní přiblížil, šla ke mně sama. Pomalu, 
strašidelně, stínadelsky. Na dva kroky ode mě se prudce odrazila tak nečekaně, že jsem leknutím zaváhal. 
Dala mi takovou pecku do nosu, že jsem myslel, že mi upadla a mám tam jenom díru. Něco totiž chruplo, 
mimoděk mi vytryskly dvě slzy. Něco taky stékalo po tváři a bylo to docela teplý jako ohřátý mlíko. Krev! 
Rána do břicha sotva sekundu poté, co jsem zaváhal, jí byla odplatou. Trochu se shrbila, ale hned uskočila 
ke straně, kde něco zahlédla. Vzala to do ruky a přistoupila blízko ke mně. Rozmáchla se a úder do boku, 
který mne skoro složil na zem, mi prozradil, že je ozbrojená dřevěnou kulatinou o šířce jednoho 
anglického palce. Chtělo se mi lehnout, ale přemohl jsem se, rozeběhl se k místu, kde sebrala tu násadu 
od koštěte, nebo co a nahmátl další hůl. Byly opřené o zeď a do poslední chvíle jsem je spíš tušil, než 
viděl. Tahle byla hranatá. Špatně se držela a nebyla ohoblovaná, ale měl jsem ji v ruce! 

Proti matnému svitu hvězdy mezi mraky se cosi mihlo. Smrtka! Udeřil jsem jí holí. Neviděl jsem 
kam, ale bylo mi to jedno, protože krev z nosu jsem měl už u pusy a že by to bylo nějak zábavné. Kdo si 
myslí, že jo, tak ať se na mě těší! 

Moje rána byla slabá. Proto jsem se napřáhl a vyčkával na její útok, o kterém jsem myslel, 
že prostě musí přijít. 
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Taky že jo. Přišel z nenadání. Ale nebýt tma, určitě bych ho viděl. Proti mrakům jsem zahlédl 
cosi tenkého, jak se to pohybuje vzduchem. Určitě tyč. Udeřil jsem svým kůlem. Třísky létaly na všechny 
strany. V ruce jsem měl krátký roztřepený pahýl, který mi další rána kulatou tyčí vyrazila z ruky 
na dlažbu, kam s rachotem dopadla. A než jsem se nadál, zasypávala mne ve strašném tichu stínadelského 
průchodu Smrtka ranami jako fackovacího panáka. Schytaly to paže, ruce, boky a břicho. A něco málo 
taky nohy. Chtělo se mi zvracet a toho hnusného Mršivonta zabít. Místo toho jsem se napůl válel a napůl 
klečel na čtyřech za pomalého stékání teplé tekutiny z nosu a pravé ruky. Dostal jsem ještě kopanec 
do stehna. Pak někde ve tmě zarachotila tyč a Smrtka rychle utekla pryč druhým koncem průchodu. 

Nemohl jsem se nějakou dobu ani pohnout. Ani nadávat. Ležel jsem na tom plesnivém dvorku 
celou věčnost, celý život – asi minutu. Pak jsem si ovázal ruku kapesníkem a zjistil, že z nosu mi už 
nic neteče. Asi to nebyla velká rána. Pravou paží jsem se opřel o zeď a dvakrát se vyzvracel do kouta. 
Byl jsem zpocený, i když bylo chladno, naštvaný, vyzvracený a vykrvácený. A neměl jsem úmysly, díky 
kterým bych snadno získal bobříka ušlechtilosti. To teda ani náhodou!  

Zvony odbíjely půl deváté večer. Byla tma jako v pytli. Kudy, že je to k Rozdělovací třídě? Aha. 
Tudy. Udělal jsem dva kroky a musel se opřít o stěnu průjezdu. To nikdy nedokážu! Jak se dostat 
k Oldově babičce? Olda tam už jistě byl. Stráž už je taky někde pryč. A já tady duševně umírám vztekem. 
Alespoň mi to tak připadalo. Byl jsem v takovém stavu jako ještě nikdy. Měl jsem hodně, hodně velkou 
chuť rozbít Smrtce kokos. Nerad to říkám, ladies and gentlemen – zkrátka vy všichni skauti, pátrači a 
foglarovci – ale nevím, proč bych si v tu chvíli měl myslet něco jako „odpouštím ti“. 

Nahmatal jsem ve tmě další tyč. Nikdy jsem se nedověděl, proč tam vlastně byly. A ani nevím, 
proč by mě to mělo zajímat. Kůl jako kůl. 

Pokud s ním ovšem nedostanete přes žaludek. Nebo přes břicho. Prostě tam někde. 
Pak jsem se opřel o svojí berli a pomalu se s několika přestávkami na zvracení vydal 

k Rozdělovací třídě. 

20. Cesta krve 

Pod světlem plynových lamp. Pod světlem, které představovalo, že život ještě existuje. Tam kdesi 
ve Stínadlech jsem se pořádně pohlédl. Ty zbytky, které ze mě ještě zůstaly. 

Žádný krasavec jsem opravdu nebyl. Předloktí plné zaschlých stružek od krve a ruka sama byla 
dost zajímavá, ale to bylo asi tak všechno. Navíc se mi chtělo znovu zvracet. Naštěstí tam byl koš 
na odpadky. Trochu jsem se bál nějakého vnitřního zranění, ale nakonec mne alespoň tohohle Bůh (nebo 
Smrtka) ušetřil!  

Pak jsem nějakou dobu bloudil. Šel jsem hodně pomalu a se svou berlí jsem se doslova proklapal 
Stínadly až na Rozdělovací třídu. Ten zvuk mě sám osobě dost děsil. Hlavně proto, aby někdo nevyšel 
z domu a nešel se na mě podívat. Bylo skoro devět, když jsem zahlédl světla neonových lamp hranic 
Stínadel. Než jsem našel zastávku, chvíli to trvalo. Naštěstí jsem tam byl sám. A další štěstí bylo, že 
tramvaj brzy přijela. Nastoupil jsem do vlečňáku, ve kterém seděl akorát takový týpek se zeleným hárem. 
Vedle něj u okýnka stejně zelená holka. Prakticky si mě nevšimli, měli se sebou dost jiných starostí. 

Seděl jsem vzadu a díval se na světla velkoměsta, které mi čím dál tím víc splývaly v jeden jediný 
pruh. Cinkavá jízda na kolejích mě jednak uspávala, pak se mi dělalo špatně a pak jsem se znovu bál, aby 
ke mně někdo nenastoupil. O některý zážitky zájem nemám.  

Vystoupil jsem i s holí, kterou jsem si nechal pro všechny případy a nechal si ji pro další cestu. 
„Kupodivu“, čím jsme se dostávali na periferii, tím míň lidí nastupovalo a většinou dopředu. Jsem 
z venkova, takže nevím, jak se tomu motorovému vozu říká. Znám jen vlečňák. A ještě z foglarovek. 
Odborníci, promiňte mi tedy!  

Ještě, než jsem vystoupil na chodník se svojí berlí, čekající Olda jen vytřeštil oči a nechápavě 
zíral na tu trosku, která se před ním objevila. Jsem to…  

„Jo! Jsem to já!“ řekl jsem a doklopýtal ke kandelábru. Musel jsem se o něj opřít, protože jsem 
toho už měl plný zuby. Byl jsem totálně na dně. 
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„Co se ti to stalo?“ vzkřikl přidušeně a pomáhal mi s chůzí k babičce. Cesta šla trochu do kopce, 
což by mi za normálních okolností nevadilo. Ale jelikož jsem měl za sebou několikeré zvracení, tak jsem 
moc sil v tramvaji nestačil vstřebat. Docela jsem se divil, že jsem tuhle potřebu ve vlečňáku nevykonal, 
ale asi to bylo tím, že jsem se snažil myslet na něco jiného, než byl zrovna čokoládový pudink a taky jsem 
se díval na obzor (pokud jsem ho viděl), protože to je lék na mořskou nemoc, což je si obojí dost 
podobný. Hlavně výsledkem. 

„Vrazil jsem do Smrtky, nebo spíš ona do mě a trochu jsme si vyměňovali názory,“ řekl jsem 
tupě. 

„Máš krev rozmazanou po půlce obličeje,“ řekl Olda pod veřejným osvětlením. „Babička by 
z tebe dostala infarkt, kdyby tě viděla! Mám tu v kapse malou půllitrovou minerálku, tak tě trochu 
opláchnu, i když by to spíš chtělo seškrábat.“ 

A taky se do toho pustil. Ne, že bych jevil nějaké náznaky štěstí. Zvlášť, když si kolega špion 
spletl zaschlou stružku se strupem a začal jsem znovu vytékat ven. Teda moje krev. Naštěstí jsem na to 
použil svůj už beztak špinavý a zaschlý kapesník. Co jsem na to Oldovi řekl, raději nechtějte vědět. 

Babička sice infarkt nakonec nedostala, protože mě Olda přece jenom na obličeji pořádně 
vypucoval jako sidolem kliku, co to šlo, ale že by se nějak zvlášť radostně smála, to se taky říct nedalo. 

V koupelně jsem se celý vydrbal a umyl. Byla to odporná práce a dělalo se mi zase špatně. 
Naštěstí jsem se udržel. Sice jsem si nemohl zmáčknout žaludek (i když se divím, kde se to v něm 
všechno bralo), ale přesto se mi to povedlo. Silou vůle. 

Občas nějakou tu ránu schytám. Občas. Ale teď to nebylo jen tu a tam, ale byly to celé salvy a 
kdybych řekl, že mě to štvalo, vůbec bych nevystihoval to, co jsem myslel doopravdy. 

Měl jsem vlastně štěstí, že Olda vypověděl babičce, co se mi „doopravdy“ stalo. Nebýt toho, 
možná by volala rodičům – a to by bylo jako vždycky krajně nepříjemné. Takže jsem se stal 
na Rozdělovací třídě obětí party místních skinů. Naštěstí jsem se ubránil a utekl. Ztratil jsem se jim 
ve Stínadlech, a proto jsem přijel takhle pozdě. Je to věrohodné? Ani ne. Ale když to správně podáte. 

Sotva mě ráno na rohu Rozdělovací třídy a továren Bekova Vojta spatřil, skoro leknutím zakopl 
o kandelábr a rozšlápl (skoro) nějakého pudla. Kník! Kník! Vrrr! Kník! A schoval se za boty své paničky, 
které byl velmi podobný. Zasmál jsem se, když jsem si vzpomněl na jednu ozdobnou cedulku, kterou jsem 
viděl v jedné vesnici blízko Městečka na vchodu na plotě jednoho domu: Pozor! Nešlápněte na psa! 
Bohužel jsem se zasmál příliš hlasitě. 

„Čemu se směješ, chuligáne?!“ 
To byla majitelka toho psa, co by se dal strčit mezi dva chleby. 
„Ničemu,“ odpověděl jsem. „A nejsem žádný chuligán.“ 
Paní vypadala, že mě přetáhne kabelkou. Místo toho dostala jen hysterický záchvat. Ale než k ní 

někdo přiběhl, aby se alespoň zeptal, co se stalo, dávno jsme jen těsně před projíždějící tramvají vběhli 
do Stínadel. V prvním dvorku jsme si oddychli. 

„To jsou někdy lidi, že jo?“ 
Nezbylo nám, než s Oldou souhlasit. 
„Takoví podezíraví.“ 
Opět souhlas. Tentokrát s Vojtou. 
„Ještě, že jsme zdrhli!“ 
Protentokrát se mnou souhlasili oba dva. Jenže na podobné řečičky jsme rozhodně neměli 

dostatek času. Vojta si to uvědomil jako první. Že nás čekal skutečně perný den, to jsme v tu chvíli vůbec 
netušili! 
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21. Na řece 

Vojta otevřel desku ve dveřích kostela a vešli jsme dovnitř. Známý chladný zápach lezl až na kost 
a v krku nechával dojem písku schovaného v chladu a suchu. Nebo něčeho podobného. Ale myslím, že 
vám to je asi víceméně jedno. 

Chtěli jsme jít na zvonici. Zase všechno probrat a říct si, co dál. Ale jak jsem už řekl někde výše, 
vůbec jsme nepočítali s tím, co na nás čekalo. 

Nejdřív na nás čekal pod zhasnutými nesundanými lampiony velitel Stráže. 
„To jsem rád, že jste konečně tady!“ 
„Co je? Stalo se něco?“ ptal se Vojta. 
Bylo to podle mě zbytečné, protože za prvé se ve Stínadlech neustále něco děje a bod číslo dvě je 

ten, že se opravdu – 
„Stalo!“   
„A co? Neztrácej čas, je ho málo!“ 
To jsem byl zase já. 
„Já toho moc nevím, mám vás odvést na nábřeží na Druhé Straně.“ 
„Tam? Není to trochu hodně z ruky? 
„Je, ale žádný Mršivont tam nebude.“ 
„Jen aby. Náhody nejsou nehody… eh, co to plácám.“ 
Ano, uhodli jste. Tuhle nádhernou větu jsem řekl samozřejmě já! 
„Jo, plácáš! Ale už jdeme, ne? Když nás – kdo nás vlastně chce vidět?“ ptal se Olda. 
A zase jsme byli venku na náměstíčku. Hned nato jsme vyrazili nejkratší cestou na nábřeží 

na Druhé Straně. Uličky byly ještě schované v hlubokém, ale měkkém stínu. Slunce je jen pozvolna 
ohřívalo. A bylo to cítit. Hlavně na kůži. Zima i teplo. Všechno dohromady – podle toho, kudy jste 
chodili. 

„Je to příkaz z velkého O,“ vysvětloval potichu velitel Stráže, když jsme se ocitli sami. „Velká 
Vontka zašla dnes ráno za Velkým Vontem a – “ Podíval se na mě. „Co se ti to stalo?“ 

„Taky by mě to zajímalo, ale ještě jsem se to nedověděl!“ řekl Vojta. 
„Nic moc,“ povídám. „Potkal jsem se s tramvají… dělám si srandu, ne? Včera jsem sledoval tu 

Smrtku a ona si na mě počíhala. To je vše!“ 
„Ona tě zmlátila.“ 
„Postřeh, Vojto!“ 
Opět průchod. Shodou okolností ten ze včerejšího večera. Než jsem stačil upozornit 

na nepořádek, jenom se stáhli zpátky na ulici. 
„Tak tady jsem se včera potkal se Smrtkou,“ řekl jsem posměšně. 
On na obsah mého žaludku nějaký zvláštní pohled nebyl. A z té ruky taky něco kapánek vyteklo. 

Spíš kapánek vykapalo. Někdo si v tom možná libuje, ale mě se udělalo zle.  
Uličky se rozšiřovaly a napřimovaly, až najednou… za sedmero cihlami a devatero lampami… 

domy naráz přestaly. Jako by je něco ukouslo. Před námi vedli koleje tramvaje, za nimi byl široký 
chodník, zábradlí a pod ním nábřeží, přístav a řeka. Voda se nádherně leskla pod slunečními paprsky jako 
nalakovaná. Slyšel jsem nějaké racky a jinou ptačí havěť. U nás je to docela běžný zjev – hlavně 
na Ostrově racků na Koclířově, ale tady ve městě mi to připadalo zvláštní. Po řece plulo několik lodí – 
dopravní, výletní… samé motorovky. Na druhém břehu pokračovalo město svými činžáky, věžemi, 
střechami a byl to zkrátka nádherný pohled, na který nezapomenu, co budu živ. 

Jen mi bylo divné –  
„To už jsme na Druhé Straně?“ ptal jsem se hodně nahlas, protože kolem nás zrovna jela a 

cinkala tramvaj. „Vždyť za námi jsou Stínadla. To musíme dál?“ 
„Druhá Strana je o něco dál, po nábřeží to bude rychlejší,“ vysvětloval klidně Vojta. 
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Že ve Stínadlech je řeka jsem věděl. Nejen z map. Vojta kdysi vyprávěl, že tu bylo velké 
přístaviště s moly, jezy a všude možně byly jespy. Pak se ale bouralo, na některých místech pomohl požár 
a nábřeží bylo postaveno. Stínadla se za ním často ocitla v takovém údolíčku. 

„Kryje nás Stráž?“ zajímal se Vojta. 
„Jen říční četa,“ odpověděl velitel Stráže Velkého Vonta. „Velká Votka chce všechno vyřídit 

na loďce, aby vás nikdo neslyšel. A kluci budou okolo, kdyby se něco semlelo. Navíc jsou rádi, že mají 
nějakou pořádnou akci.“ 

„To se jim ani nedivím.“ 
Říční četa byla dvojnásob velká, protože byla společná s Uctívači ginga. Měla tři čluny – 

plachetnice, které kotvily v malém – snad posledním – dřevěném přístavišti Stínadel. Ale nikdy jsem je 
neviděl. Tohle jsem znal jen z hodně vzdáleného doslechu. 

Přešli jsme hranice Stínadel. Druhá Strana vypadala, tak jak jsem si ji představoval. Jestli měla 
nějaké starší centrum, tak tady u řeky to rozhodně nebylo. Většinou zde stály sto let staré domy. Klasické 
činžáky. Pravidelné bloky domů, pravidelné ulice, pravidelné stejné domy. 

Nábřeží pokračovala snad až do nekonečna. Viděl jsem ho ještě na obzoru. Tady byl nějaký 
ostrov, kam jsme přešli. Abych byl upřímný, nemám rád městské parky. Připadají mi ubohé svým 
nedokonalým přirovnáním k přírodě. Líbí se mi obory a zámecké parky. Ale mám rád i ostrovy, takže tady 
se moje pocity trochu střetly. Protože převážily upravené stromy, keře a trávník a lavičky, pocit parku 
nad ostrovem značně vítězil a nebýt toho, že jsme se setkali s Velkou Vontkou, tak bych snad odešel.  

Co byste také chtěli po klukovi z malého městečka uprostřed velkoměsta. Stínadla, prosím. Ale 
něco takového! 

Na popisy lidí jsem nikdy neměl moc náladu, protože popis, ať chcete nebo ne, je od začátku 
ovlivněn názorem autora na danou osobu. Když o někom napíšu, že je fajn, nejen, že dostanu pětku 
ze slohu, ale někdo jiný řekne, že ten člověk je naprosto příšerný. A naopak. Takže vám povím jenom, že 
byla stará asi jako my. A řekl bych, že měla velkou autoritu. Asi proto si ji Vontky zvolily. 

Právě tady, aniž bych si to uvědomil, začal krach celé naší party. Mršivontům to hodně pomohlo. 
I v budoucnu, tam kdesi hluboko, ale to je až jiný příběh. Zkrátka a dobře se od tohoto okamžiku odvíjelo 
něco, co končilo hádkami mezi námi. Mezi mnou, Vojtou a Oldou. Následující týdny jsme nebyly tou 
sehranou skupinkou jako z dob Odkazu či létacího kola. A dalo by se říct, že částečně za to mohl Vojta, 
protože tím, že se mu Velká Vontka líbila z nás všech nejvíc, jsem se dostával na vedoucí místo naší 
pátrací čety. Ale mohly za to i jiné věci. Třeba to z dnešního odpoledne, ale tam se ještě za hodně a hodně 
dlouho dostanu. Zkrátka byl to perný den. 

„Tak co vás trápí, ctěná Velká Vontko?“ začal jsem s nastrojenou úklonou. 
„Neblbni,“ řekl mi Vojta a otočil se na Velkou Vontku: „Objednala‘s loď?“ 
„Ještě ne.“ 
A hádejte, copak Vojta udělal! Ano, přesně tak – objednal ji. Teď namítnete, že nejsem velký 

džentlmen, ale musíte si uvědomit, že já bych ji zapůjčil z jiného důvodu než Vícenáčelník!  
(pozn. Vojty: Proč píšeš i o tomhle?! Tohle jsme si nedomluvili! – pozn. autora: Domluvili jsme si 

jenom některá stínadelská tajemství a tohle je na Druhé Straně! – pozn. Vojty: A co má být! Je to moje 
věc. – pozn. autora: A jak chceš vysvětlit ty pozdější hádky?! Psát nemůže každý. Na to musíš mít taky 
buňky, Vícenáčelníku! – pozn. Vojty: Cože? – pozn. autora: Umyj si uši, abys příště líp slyš… – pozn. 
Oldy: Přestaňte se konečně hádat, vy dva! Já se z toho picnu! Toto už není k tomu! To nemůžete být 
konečně normální?!) 

Podíval jsem se raději na řeku. Říční flotila byla na svém místě asi uprostřed řeky. Ale takhle z 
dálky jsem detaily nerozeznával.  

Zanedlouho jsme na vypůjčené loďce odplouvali na volnou hladinu řeky. Seděl jsem s Vojtou 
uprostřed, za námi Olda s velitelem Stráže a před námi Velká Vontka. Vesla na ni nezbyla, ale počítal 
jsem, že Vojta by byl schopen to utáhnout sám. Navíc bychom ji asi pádlovat stejně nenechali, protože by 
nám to přišlo dost trapný. 

Dost hodně. Mně alespoň ano. 
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Uprostřed řeky se k nám přidala říční četa. Její tři malé plachetnice kolem nás proplouvaly 
ve vzdálenosti nějakých dvaceti metrů.  

Byl jsem zvyklý spíš na klidnou hladinu rybníků tam u nás, než na říční proud. Spolu s 
vysvětlením mého vzhledu Velké Vontce mi to působilo trochu potíže. Ale všude bylo tak nádherně! 
Řeka, slunce, prázdniny, záhady, temno, Stínadla… A měli jsme zajímavé ochránce! 

První člun byl velitelskou lodí. Jako křižník. Byl dlouhý asi šest metrů i s kormidlem skrytým pod 
hladinou. Ovládal ho velitel říční čety (to kormidlo). Před ním seděli dva střelci u velkých – asi čtyřicet 
centimetrů vysokých praků namontovaných k bortům tak, že se daly v určitém rozmezí otáčet. Mezi přídí 
a střelci stál stožár s dvěma ráhny – nahoře a dole, které boční střelci ovládali provazy. Na špičce přídě 
seděl přední střelec u největšího praku všech tří lodí. Nebyl ale otočný, takže se s ním muselo střílet 
přímo rovně. 

Další lodí byla rychlá „kosatka“. Měla totiž třícípou plachtu na stožáru uprostřed, která byla 
vespod přivázána k ráhnu. S plachtou otáčel jeden ze členů posádky, který seděl uprostřed. Vzadu za ním 
seděl kormidelník a v prostoru po stranách jakoby mezi „kapitánem“ a kormidelníkem seděli u bortů dva 
střelci podobní výzbrojí těm na křižníku. 

Poslední loď říční stráže mi připomínal dělový člun. Obratnější než křižník a silnější než kosatka. 
Ale pomalejší než ona a slabší oproti velitelskému člunu. Měl delší užší kormidlo oproti ostatním lodím, 
plachta byla u zadní třetiny délky lodě plachta, kterou obsluhoval kapitán člunu, za ním kormidelník a 
úplně vepředu po stranách dva střelci, kteří měli praky skoro stejně velké jako ten hlavní na křižníku, ale 
otočné. 

Co používaly tyto lodě za střelivo, mi bylo dlouhou dobu záhadou. A když jsem to zjistil, říkal 
jsem si, jestli mě šálí zrak a jsem při smyslech. Bylo to naprosto šílené. 

Všiml jsem si, že lodě mají nevysoké borty a jakoby prohnuté přídě směrem vzhůru, málo, ale 
určitě měly. Proč, to jsem si domyslel – kvůli rychlosti. Ale že s tím mohou lépe jezdit přes jistá šílená 
místa, to jsem se dověděl až za týden. 

„Co se teda stalo?“ vyzvídal Vojta Losna. 
„Ukradli mi Zelený kámen!“ 

22. Zelený kámen 

„Cože?“ vyhrkli Vojta s Oldou. 
„To je ten druhý talisman, že jo?“ řekl jsem a narážel na Vojtovu zprávu z víkendu v klubovně. 

Jak prý to bylo psáno na vzkazové zdi. 
Tak tedy Zelený kámen. 
„A co to vlastně je?“ nechápal Olda. „Smaragd? Meteorit?“ 
„Vlastně se to dodneška neví,“ usmála se trochu Velká Vontka. „Vedou se o to spory, ale asi to 

jsou odštěpky z nějakého velkého meteoritu. Našla jsem to o Velikonocích na Moravě u tety na poli. 
Jmenuje se moldavín.“ 

A začala ho popisovat. Dala nám i jeho fotku. Moldavín byl tak akorát do dlaně, měl tvar vajíčka 
a byl vrásčitý jako ten nejvrásčitější dědeček. Pod kouzelně zabarvenou zelenou barvou jsme viděli 
několik vzduchových bublinek. Opravdu zvláštní kámen byl ten moldavín – ztracený Zelený kámen.  

„Kdo všechno o tom kameni věděl?“ zeptal jsem se prakticky. Mezitím jsme trochu stočili loď 
proti proudu. Po řece jel parník a tímhle tempem a směrem bychom do něj za tři minuty vrazili. 

„Dívčí rada, já jako Velká Vontka a viděla ho i Marcela – ta druhá, ale z nich by to nikdo 
neukradl a taky neukradl, to spíš…“ 

„MV.“ 
„Taky mi nechal vzkaz.“ 
„Opravdu?“ To byl tentokrát Olda. 
Vyndala ho z kapsy a podala Vojtovi. Vícenáčelník začal okamžitě číst: 
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GRATULUJI KE ZVOLENÍ, Ó VELKÁ VONTKO! DOUFÁM, ŽE VÁM NEZPŮSOBÍM MOC 
VELKOU ÚJMU, KDYŽ SE DOVÍTE, ŽE JSEM SI VYPŮJČIL VÁŠ ZELENÝ KÁMEN. MOJE 
NABÍDKA ZA VRÁCENÍ JE PĚT TISÍC. ALE MÁM I JINÉ ZÁJEMCE, KTEŘÍ JSOU OCHOTNI 
ZAPLATIT. 

PROTO DOUFÁM, ŽE NEVYZKOUŠÍTE ŽÁDNÉ PODRAZY – NABÍDKA JE FÉROVÁ. 
JINAK SE TOTIŽ S KAMENEM UŽ NESHLEDÁTE. KDYBYSTE OBRÁTILA CELÁ STÍNADLA 
VZHŮRU NOHAMA, NIKDY BYSTE HO NENAŠLA! 

ČEKÁM NA VÁS PŘÍŠTÍ PÁTEK V ŠEST VEČER NA NÁPLAVCE NA DRUHÉ STRANĚ. 
VÝMĚNA PROBĚHNE Z RUKY DO RUKY. JEN VY SAMA A NIKDO JINÝ! 

SRDEČNĚ ZDRAVÍ MV 

„Fuj! Ten je ale drzej!“ uplivl si z lodě Olda. 
„Mně se to nelíbí,“ řekl jsem. „V šest bude šero. Navíc u řeky… a třeba vymění nějaký podvrh.“ 
„U náplavky,“ uvažoval velitel Stráže, „se může leccos stát. V okolí budou Mršivontové. Na to 

vsadím krk. Náplavka bude obklíčená. Tam se dostane maximálně jedna četa. Ten MV je chytrej až to 
bolí.“ 

Olda uvažoval jiným směrem. Je zajímavý, že Vojta, on i velitel Stráže byli tak rozrušení z toho 
vzkazu, že nechali veslovat mě jediného. A že to byla fuška to utáhnout. Ale nic jsem neříkal. Stočil jsem 
loď o nějakých padesát stupňů a mířil z dosahu nejsilnějšího proudu. Pokud to šlo. 

Takže se vraťme k Oldovi. 
„Spíš jde o to přijít na to, kdo ten Zelený kámen ukradl, protože bychom mohli něco vypátrat.“ 
Vojta přikývl a obrátil se na Velkou Vontku: „Kdy a jak zmizel?“ 
Uvědomil jsem si, že ve škole bych se dověděl, že mám mluvit celou větou. Věta, že mám mluvit 

celou větou, ve mne v duchu vyvolávala věty říkající, že mluvit celou větou by bylo jednodušší, ale mluvit 
kratší větou, které každý rozumí je praktičtější. Zase jsem odbočil od hlavního tématu! Se mnou to je 
v jistém směru hrozné 

(pozn. Vojty: To teda jo! – pozn. autora: Tebe se nikdo na nic neptal!) 
„Vylákali ho ze mě! Na chodníku čekal u kostela po volbě Kurýr Devítka, ale nebyl pravý, byla 

už tma a on byl ve stínu – zkrátka mi předal vzkaz, že mám kámen poslat po Kurýrovi na Vontskou radu. 
Martin se o kameny zajímá, jestli to nevíte, a mohl zjistit něco zajímavého. A ráno jsem pod dveřmi bytu 
našla tenhle papírek od MV. Pak jsem se hned vyptala Vontské rady a Kurýra Devítky. Okamžitě jsem 
poznala, že to je někdo jiný, ale to víte. Tihle noví Kurýři jsou sotva dva týdny a člověk si je 
nezapamatuje.“ 

„My ten kámen najdeme!“ prohlásil Vojta. 
Ano, klasická řeč. Klasická věta. Klasik. To Vojta ještě nevěděl, že to nebude tak jednoduché. 

A nebylo. Ale jestli jsme ho našli. 
Já vím, zdržuji a zatím bych měl pokračovat. 
„Ale jak mohli vědět o kameni?!“ přemýšlel jsem nahlas. A veslo jsem nepustil. 
„Nikdo z Rady to neřekl. Marcela se to stejně dověděla až na Volbě. Tak jako já. A Devítka byl 

už připravený.“ 
„Fajn,“ odrážel jsem příval vody a slov. „Ale co když se někdo z Rady prokecl – totiž něco 

omylem nakousl nebo tak něco?“ 
Ostatní konečně napadlo, že by mi mohli pomoct s tou naší lodí. Říční stráž se odpoutala a my 

směřovali do přístaviště. Ještě jsme všechno přetřásali z různých úhlů, ale k ničemu to nevedlo. Co se 
na nás řítilo za starosti, jsme naštěstí vůbec netušili! 

23. U náplavky 

  Velitel Stráže s Velkou Vontkou odešli společně do Stínadel. Opřeli jsme se o zábradlí a dívali 
se na řeku. Přiznám se, že jsem měl velké pokušení plivnout do vody. Potřebovali jsme přemýšlet. Jenže 
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uvažujte, když kolem vás jezdí tramvaje a auta a kolem vás chodí lidi. To už je lepší zajít na zvonici, kde 
je klid. Tak jsem to taky kolegům spolušpionům řekl. 

Celou cestu k dalšímu mostu jsme mlčeli. Vlastně těžko říct, na co jsme chtěli přijít. 
„Hele, Oldo! Ty znáš přece číslo na Černýho Jacka, ne? Nešel by ses ho zeptat, jestli tenhle týden 

neplánují navštívit naše milé Čingishány? Že bychom šli s nimi?“ 
„Proč?“ nechápal. 
Přiznám se podruhé, že tahle geniální myšlenka (i když to tak nevypadalo) se zrodila ve mně.  
„Protože s nimi má MV styky! Mohli by na nás něco přichystat!“ odpověděl jsem vyhýbavě. 

Co když přece jen moje intuice nevyjde a budu vypadat jako plantážník (nebo něco horšího)? Vždycky je 
lepší mít pojistku. 

„No jo, to je fakt,“ připustil Olda. „Vojto? Kde je tady nejbližší budka?“ 
„Co? Jo – to jako telefon, jo?“ 
„Ne, párek! Pikador! – Jasně že telefon!“ 
„Pikador?“ 
Olda byl sice z Prahy, ale za ty tři roky se mu to naše nářečí vlilo do krve. A s Vojtou, který u nás 

byl a nebyl (to jako my tři na cestách ve Stínadlech), to ještě nešlo takhle mluvit, ale Olda si to 
neuvědomil.  

„To je párek v rohlíku, Vícenáčelníku,“ řekl jsem. „Kdyby něco, zkus si takových výrazů 
co nejvíc zapamatovat, protože pak zapadneš tam dole.“ 

„Proč to zakecáváme, pánové?“ povídá Vojta. „Ta budka je, když půjdeš touhle ulicí rovně a 
ve druhé příčné doprava. Tam už ji uvidíš. Máš drobný?“ 

Olda měl. Takže jsme se rozdělili. S tím, že se sejdeme v jednu ve zvonici. Rozdělili jsme se a 
tím začala celá ta eskapáda. 

„Nemáš ještě nějaká slova do mého chudého slovníku, ó mistře?“ ptal se Vojta. 
„Což já vím, Vojťasi? Taklenc z hlavy je to děsně složitý, ale čekej doma, to ti toho řeknu. No jo, 

teď jsem si vzpomněl, že mám docela chutě na burýnu v láku – lepší, když trochu pálí, to je pak esence!“ 
„Čeho?“ 
„Burýna je řípa. Červená řípa,“ vysvětloval jsem. 
„Aha.“ 
Na řece troubil parník a tu a tam se rybáři snažili z loďek chytit rybu. Či snad jednoho Velemloka 

obrovského? Těžko říct. 
Je tam u nás nějaké slovo, kterým by se řekla láska.? 
„Až budeme ve Stínadlech, můžeme se kouknout na vzkazový dveře,“ řekl Vojta Losna. „Občas 

se tam najde dobrá informace a možná tam něco bude o Mršivontech nebo Zeleném kameni.“ 
„Hm, nic lepšího teď stejně nemáme na práci.“ 
Nebo snad zamilovanost? Nebylo snad pro Vojtu lepší slovo? Snad ano, snad ne. Snad… 
„Hele, Vojto? Kam to jdeme? Tohle není směr do Stínadel?“ 
„Jdeme se podívat ještě na jakoukoli náplavku. Tamta, kterou myslel MV, je daleko a alespoň si 

uděláme obrázek o tom, co na nás čeká. Ony skoro všechny vypadají dost podobně.“ 
„Není to daleko?“ 
„Neboj, nazpátek nasedneme na tramvaj.“ 
Když jsem později na tohle vzpomínal, došlo mi, že zatímco Olda telefonoval Černému Jackovi, 

že zatímco my s Vojtou šli po nábřeží, tak se na vlakovém nádraží v tom městě, kde jsou Stínadla, 
objevila další osoba. 

Netušil jsem, jak náplavky vypadaly za časů Rychlých šípů, ale tahle byla docela pěkná. Malé 
nízké nábřežíčko pod vysokou nábřežní zdí a lodě, lodě a lodě. Parník s nosností 18 osob, vlečňák, jachta, 
hausbót… 

Na takovém místě chtěl MV vyměnit tajně Zelený kámen? 
„Tady to nábřeží je moc osídlený, nebo jak to říct – je tu prostě moc lidí,“ řekl Vojta, jakoby mi 

četl myšlenky. „Tam je to opuštěnější.“ 
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„Hm.“ 
„Už zase to vaše hm, mistr Šetrhend… V tomhle jsi mu podobnej.“ 
„Když myslíš.“ 
„Myslím knižní verzi, ale to je teď šmafú.“ 
„Další slovo – u nás se říká šumafuk.“ 
Jen se zasmál. „Nejsme blázni?“ 
„Jsme, ale to je šmafú, ne?“ 
Oba jsme se rozesmáli a lidi na jachtě se po nás divně koukali. 
Když jsme se vzpamatovali, mohli jsme pokračovat na téma, které bylo mnohem důležitější – 

Zelený kámen. 
„Mně se zdá, že je v tom nějaký podfuk,“ prohlásil jsem. 
„Co jako?“ 
„Že MV tady bude s lodí, on nepřijde od města.“ 
„A zatraceně! To mě nenapadlo!“ 
„Od toho jsem taky tady, ne? Zmlácený vontský špion – prostě celý já,“ ušklíbl jsem se. 
„V šest večer bude asi už šero.“ 
„To jsem říkal.“ 
„Stráž by byla v ulicích. Nenápadně. Tak jedna, dvě čety. Střelci – sice opakuji, ale je to tak. 

Na řece říční četa. Zase schovaní. A třeba se konečně MV chytí!“ 
„Musíme doufat.“ 
„Dá-li svatý Vont.“ 
„A počasí!“ upozornil jsem. „Jestli bude bouřka, tak na řece to nebude stát za nic a v ulicích taky 

ne.“ 
„Snad to tak daleko nedojde.“ 
A vyšli jsme nahoru po schodech na nábřeží. 

24. Za Uctívači ginga 

„Ne… Ano… Jasně… Ne, nejsem ve Stínadlech a volám z budky. Cože? A jak to mám asi tak 
vědět, ne? Co bys nechtěl ještě vědět?! Fajn, takže ve čtvrtek. Zdar.“ 

Takhle nějak vypadal rozhovor Oldy s Černým Jackem, náčelníkem Mořeplavců. 
Jenže co teď, když zavěsil sluchátko a do jedné je daleko? Kam půjde? Co může on, Olda, 

vypátrat? 
Není něco nového na vzkazové zdi? 
Měl stejný nápad jako my, ale byl tam mnohem dřív. Nejdřív se musel dostat na Rozdělovací 

třídu. Pak ji přejít. Protáhnout se mezi lidmi do úzké uličky a zjistit směr.  
Velký Dominik, Dunivá Kateřina… zvony, zvony a zvony. Jejich záplava zní i v té nejposlednější 

dlažební kostce a odráží se do domů a zdí. Tady za rohem je přece kostel! Proto to zní tak silně. 
Za rohem kostel byl. A taky tržnice nedaleko Aubrechtova starožitnictví. Aubrecht! Nevěděl by 

náhodou o nějakém sběrateli vzácných kamenů? 
„Nevím, chlapče!“ řekl Aubrecht na jeho otázku. „Co přesně sháníš?“ 
Olda už skoro řekl, že moldavín, ale včas si to rozmyslel a zamluvil to. Poděkoval, otevřel dveře, 

zavřel dveře a sestoupil po dvou ošlapaných schůdcích na ulici. 
„Tak tomuhle se říká pech!“ sykl Olda na tržišti, když někomu rozšlápl rajčata v síťovce. Botu 

měl ze spodu červenou, ale to nic nevadilo na tom, aby co nejrychleji utekl pryč. Vyhýbal se lidem a 
přitom skoro roztříštil nějaká vajíčka. Rajčata na jeho botě nějakou dobu zůstávala jako stopa 
na chodníku, než se celá setřela a měl docela slušný náskok. Teprve za rohem domu v průjezdu si 
oddychl. Fuj! To je zase den! 

Dům nebyl průchozí, takže se musel vrátit zpátky na ulici, kterou nejdříve škvírou ve vratech 
důkladně propátral.  
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Jednoho malého kluka se zeptal na vzkazové dveře. Nebyl si jistý, jestli rovně nebo doprava a 
nechtěl zbytečně bloudit. 

U dveří nikdo nebyl. Bylo tu několik starých vzkazů, ale nějaké nové zprávy, takže mohl jako 
první z naší party číst: 

Smrtka na Volbě Velké Vontky! 

Nevíte někdo, co se stalo ve Tmavém průchodu? 

Nová Velká Vontka je skvělá! Doufám, že všechno půjde tak jak má! – Elis 

Další číslo Kurýra pro velký zájem vyjde tuto sobotu! Ze čtrnáctideníku se stává týdeník! – 
za redakci Kurýra Smích 

Takže kromě Kurýra víceméně nic světoborného. Takže co teď, Oldo? 
No, co zajít za Uctívači? Možná by se mezi nimi vědělo něco víc, co se tady neví. Nejlepší by 

bylo zajít za Michalem nebo Davidem z Ostrova. Od záchrany na té střeše měli docela dobré styky! 
Ještě jednou pohlédl na vzkazové dveře a vydal se směrem k zadní straně Stínadel, kde ležely 

ulice a průchody Uctívačů ginga. Možná tam leží jedna z nitek vedoucích k MV. 
Ani netušil, že nebyl daleko, ale ani blízko pravdě.  

25. Záhadný Mršivont 

Tramvaj zacinkala. Cinkají pořád. Cinkání tramvají patří ke koloritu města a Rozdělovací třídy. 
Pořád mi ale nebylo jasné, jestli to je lákadlo pro turisty, zábava, nebo klakson. Možná všechno 
dohromady. Moc jsem o tom nepřemýšlel a vyskočil s Vojtou na chodník. 

„Jo, Vojto!“ ptal jsem se jakoby lhostejně na něco, na co jsem si čirou náhodou vzpomněl zrovna 
teď. „Co říkáš na Velkou Vontku?“ 

„Já? Co bych jako… to…“ 
„Aha, fajn. Teď jsi mi odpověděl dostatečně jasně!“ 
„Co jsem řekl?“ 
„Že se ti líbí!“ 
Nic na to neřekl. Vrazil ruce do kapes a pokračovali jsme celou cestu ke vzkazovým dveřím 

mlčky. Olda nás podle mého časového pozdějšího rozvrhu předešel o deset minut. Za tu dobu se tu 
samozřejmě nic neobjevilo. Oba nás zaujal Kurýr, ale mě navíc Tmavý průchod a Vojtu zřejmě vzkaz 
od záhadné Elis. 

„Ale co teď, milý Watsone?“ tázal jsem se Vojty Losny. „Tady nic nového není. Co uděláme?“ 
„Mohli bychom se rozdělit,“ navrhl mi Watson. „Nuže, drahý Holmesi, já bych šel za někým 

od Stráže kvůli tomu pátku. Ale co s vámi?“ 
„Nevím, nic mě nenapadá.“ 
„Co takhle zkusit štěstí při toulce ulicemi. Vyslechnout nějaké rozmluvy, možná zakopneš o něco 

důležitého.“ 
„Pokusím se.“ 
A tak jsme odešli. Já doleva. Vojta doprava. Vlastně jsem neměl pevný cíl. Několikrát jsem 

vyslechl pár Vontů i Vontek, ale nejen že jsem se nic nedověděl, ale připadal jsem si jako ten 
nejodpornější šmírák.  

Prošel jsem kolem Dunivky a Psů páně a šel směrem k Velkému rynku. Přešel jsem ho a vnořil se 
do tunelu úzké uličky, kudy jsem se dostal k Talířku. Tenkrát tu bylo víceméně mrtvo. Stačilo ale zajít 
za roh domu a skoro vás ušlapali turisté.  

Štěkal na mě pes, kočka zmizela pod vraty, osamělý cyklista zapadl do starého domu. A tady jsem 
měl něco vypátrat! To byl ale fór! Copak se tady Mršivonti válejí na chodníku, jen je zvednout?! 
A ke všemu – 

Rychle jsem se schoval za vrata. 
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Je to on? 
Jasně! Je to určitě on! 
Kdo, tážete se? Ano, drahé čtenářky a nejmilejší čtenářové od šesti do sta let, byl to ten Mršivont, 

jak jsme ho onehdy pronásledovali neúspěšně od vzkazových dveří! Šinul si to na kole prostředkem úzké 
uličky. Sotva projel kolem mě, jal jsem se ho rekovsky sledovat. Cha chá! To mám ale štěstí, bídný 
Mršivonte! 

Klusat za kolem je možno. Ne tak mně. Nejen, že kolo je rychlejší, nejen, že když někoho 
sledujete, tak musíte být ve střehu, ale po tom včerejším večeru jsem na nějaké běhání po Stínadlech 
neměl velkou náladu.  

A tu, hle, v nouzi nejvyšší, Kurýr Dvojka přispíší. Na kole objíždí Mršivonta ku mně, což radost 
v srdci mém vyvolává. Myslet takhle je skutečně o nervy, takže se ze mě zase stal ten starý dobrý já. 
Prostě jsem písknul.  

„Máš něco na práci, Dvojko? Támhleto je Mršivont a já nemám moc sílu ho sledovat, když jede 
na kole! Ty máš větší šanci!“ 

„Jasné, šéfe! Mám u Mršivontů dluh a rád ho zvětším. Musel jsem kvůli nim zapálit zprávu!“ 
A sotva to dořekl, zmizel za Mršivontem. 

Znovu jsem osaměl. Záhadného sleduje Dvojka. Vojta jde za Velitelem Stráže. Olda má nějaký 
program, ale co já?  

Já nic! Hej! Neměl bych zajít za říční stráží kvůli té řece? Aby o tom věděli! Hlavička, sir. Kudy 
se jde k řece? Aha, tudy.  

26. Bitva na Tlesku 

Mezi Vonty se tomu plácku říká Na Tlesku nebo prostě zkráceně Tlesk. Je to spíš velký dvůr, 
do kterého ústí dva vchody, které trochu připomínají průjezdy. Plácku na jeho jedné straně vévodí 
opuštěný kostel se dvěma patry, kde se tajně scházela jedna z tajných skupin, o kterých se toho tolik 
nevědělo. Z ostatních tří stran stojí domy. Stojí asi o půl metru výše než vchod do kostela, kolem kterého 
je okrouhlá sníženina po celé délce opatřená schody. Přes Tlesk vedlo mnoho cest našich výprav, protože 
leží v příhodném směru na okraji Města do všech možných stran. K řece, oblasti u Talířku, tržnicím nebo 
k Ohradám. 

Podle všeho, co jsem zaslechl a domyslel si, se nedaleko odtud potkali dva Kurýři. Vontský 
Jednička a Uctívačský Čtyřka. Jednička vezl ze Svatyně důležitou depeši pro Velkého Vonta. Měli si 
o čem povídat a protože měli část cesty společnou, vyměnili si různé pověsti z obou dvou – nyní 
spřátelených – táborů. Ještě se nedostali ani k MV, když Jednička poznamenal, že je někdo sleduje. 
Čtyřka se chtěl ohlédnout, ale První Kurýr Velkého Vonta ho zadržel. „Je jich pět, už jsem se díval. Mají 
kola a už nás sledují ve stejné vzdálenosti od Myších schodů.“ 

„Není jich moc?“ 
„Ani ne… co projet Tleskem, pak Kožňákem a odtud na Velký rynk? Tam je dost lidí a můžeme 

se jim ztratit!“ 
„Fajn!“ 
Neznatelně přidali na rychlosti. Museli se vyhnout několika lidem u různých obchodů a pak 

konečně vjeli do vchodu do opuštěného Tlesku. V průjezdu naproti vchodu u ulice zahlédl Čtyřka dva 
jiné Vonty s koly, sotva kolem nich projeli, pustili se za nimi.  

Tleskem tehdy spíš chodili jen místní a to ještě hlavně Vontové. Proto se zde také stalo to, co se 
zde stalo. Druhý vchod byl zatarasen čekajícími Mršivonty a tím vlastně začala druhá bitva mezi Kurýry 
a Mršivonty. Čtyřka s Jedničkou nemohli dopředu ani zpátky. Rozjeli se do onoho dolíku u vchodu 
do kostela, kola položili na zem a než se pronásledovatelé nadáli, vytáhli praky a veškerou munici. 
Mršivontové zůstali stát. 

„Chceme vaše zprávy! Dejte je hned! Ušetříte si zbytečný boj!“ 
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Jednička vyndal ze schránky zapečetěnou zprávu Náčelníka Uctívačů ginga, Čtyřka natáhl gumu 
u praku a čekal na prvního Mršivonta, který by se pohnul.  

„Skus to zapálit a uvidíš!“ 
To zařval jeden z nich a vytáhl svůj vlastní prak. Chtěl odpálit velkou kouli z kuličkového 

ložiska, ale Čtyřka mu v tom zabránil – ustřelil Mršivontovi zbraň přímo od ruky. Jednička zápalkami 
podpálil depeši, když ji předtím otevřel, aby lépe hořela. Celou první část přečetl. Stálo tam podezření 
na ukradení nějakých talismanů, pak ještě slůvko KERN – snad nějaký spolek. Pak oheň dostoupil tak 
daleko, že Jednička musel odhodit zbyteček papíru na zem, aby se nespálil. 

Mršivontové nedbali pohrůžky, rozptýlili se a opatrně se blížili s občasnými výstřely k oběma 
Kurýrům. Teď už stříleli oba. Bylo to marné. A nebýt docela zajímavé náhody, kdoví jak by to všechno 
skončilo. 

Kde se vzal, tu se vzal Olda, který byl na cestě k Uctívačům ginga. Na nic nečekal a utíkal zpět 
k nedalekému Jakubu, aby přivolal Stráž. Kostel byl nedaleko, ale trvalo to několik zoufalých minut, než 
se mu podařilo doběhnout ke Stráži, přesvědčit velitele čety a spolu se třemi střelci odtáhnout zpátky 
na Tlesk.  

Pokud jsem to později od Oldy pochopil, protože jsem sám jen o něco později byl v docela 
zajímavé situaci a neuvažoval jsem ani pak moc o něčem jiném, tak se na plácek dostali zrovna tehdy, 
když se Mršivontové dostali ke kolům a samotným Kurýrům, kterým došlo střelivo. Pod nečekaným 
krupobitím střel utekla většina Mršivontů hned, protože mysleli, že jde o přesilu. Ale nepatrná skupinka 
sváděla boj o svá kola, která mezitím zabavil nenápadně Olda. Nakonec toho ale nechali a utekli směrem 
ke Vzkazové zdi. Bitva na Tlesku skončila. 

„Ještě že jsem tudy šel!“ řekl Olda. „A přivolal Stráž!“ 
„No jo!“ na to Jednička. „Ještě, že jsem spálil ten vzkaz, jinak by to už měli!“ 
„Co uděláme s těmi koly?“ tázal se Čtyřka. „Nemůžeme je tady jen tak nechat!“ 
„Vezmeme je s sebou na Radu. Myslím, že se ale nakonec buď prodají, nebo použijí na náhradní 

díly. Mršivontové je zpět nevezmou, to mi věřte!“ 
A tak se oba Kurýři vydali se Stráží k Jakubu.  
Olda zůstal sám. Ani se mu ž nechtělo jít k Uctívačům. Dost se zdržel a Mršivontové se nějak 

rojí! Není radno bloumat půdách… pardon: po ulicích temných, stínadelských. 

27. Kropenatka 32 

„Zatracení Mršivonti!“ pomyslel si nejspíš v duchu Kurýr Dvojka. „Kvůli nim jsem musel zničit 
zprávu, přepadli mě a kdoví co všechno ještě způsobili! Jen počkej, Mršivonte! Budu tě sledovat jako 
stín!“ 

To už se mi ztratili oba z dohledu a pokračoval jsem k říční stráži. Projeli kolem vzkazových 
dveří, Aurumové, objeli celý blok a zdálo se, že Mršivont nemá žádný konkrétní cíl, ale jen se tak 
projíždí. Projel na nábřeží. Dvojka za ním. 

Jeli podél řeky a pak zas zapadli do úzkých uliček. Cesta pomalu stoupala. Mršivont zapadl 
do podivné ostře lomené uličky, která končila průchodem. Znovu se oba ocitli na denním světle v trochu 
širší ulici. Sledovaný jel nahoru v davu lidí a poté zabočil doleva do zvláštní strmé ulice. Dolů vedly 
schody asi do poloviny šířky ulice. Tu druhou tvořila hladká plošina vydlážděná kočičími hlavami. Co já 
vím, byla to pěší zóna a žádní cyklisté zde nejezdili. Mám dokonce nejasné tušení, že nahoře je řetěz, aby 
tudy po plošině nikdo nejezdil. Ale nejsem si jistý a možná tam tenkrát nebyl. Přece jen to bylo daleko 
od našich tras. 

Mršivont nejel po schodech ale právě po plošině. Rozjel se a už byl v polovině svahu. Dvojka si 
v duchu uplivl a řekl si, že to musí zkusit taky. Co dokáže Mršivont zvládne Kurýr ještě lépe! 

Je jasné, že podobné machrování často dopadá velmi špatně. Ale Dvojka měl víceméně pravdu. 
Jezdil snad víc na kole, než chodil pěšky, takže zručnost nepostrádal. Asi pět vteřin po Mršivontovi vjel i 
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on na plošinu smrti. Doufal, že neselže řízení nebo brzdy, nespadne řetěz a vůbec se nezabije. Dole jen 
tak tak, že neudělal nový otvor do domu a už se řítil klesající uličkou dolů. Z cesty, lidi! 

Zahlédl Mršivonta jak vjíždí na rohu do levé příčné uličky. To byla další zatáčka, ve které se 
Dvojka skoro vyklopil za jízdy do výlohy řeznictví. A zase dolů se znovu nabitou rovnováhou na slunné 
nábřeží. 

Pokračovali na Druhou Stranu. Tady přejeli po mostě na opačný břeh řeky. Nějakých deset minut 
jezdili po ulicích všude možně, dokonce až nesmyslně, než se zase vrátili do Stínadel. Prosvištěli 
tržnicemi a jeli do temných uliček. Zase se vraceli k nábřeží, když Mršivont najednou zastavil a slezl 
z kola. Dvojka čekal skrytý na rohu uličky. Pak otevřel klíčem dveře a Dvojka ho radostně sledoval.  

Sotva za Mršivontem zapadly dveře, rozjel se k domu. Číslo domu – 32 – ale to je přece ten 
opuštěný dům! Že by sídlo Mršivontů? A tady vedle v čísle 33 bydlí Michalčík.  

Záhadný Mršivont tedy zmizel v Kropenatce třicet dva. 
Druhý Kurýr Velkého Vonta stočil kolo ve směru kostela svatého Jakuba. 

28. Čepičkář a Lodník 

Jak už víte, sotva Kurýr Dvojka zmizel za Mršivontem, řekl jsem si, že nejlepší by bylo zajít 
za říční stráží. Šel jsem tedy k nábřeží, protože tam někde leželo přístaviště, kde kotvily ty tři lodě.  

Za nějakých dvacet minut jsem se vymotal ze spleti uliček na kamenné prosluněné nábřeží. 
Skutečně prosluněné? Na obzoru byly šedé velké mraky a rychle se blížili k městu. Bylo podivné dusno, 
že jsem měl pocit, že se mi trhají plíce. Raději jsem na počasí nemyslel a díval se na řeku a hledal 
přístaviště.  

Šel jsem stále po proudu řeky nábřežím. V místech, kde končí starobylým blokem budov, 
se nachází malý ostrůvek. Je těsně u břehu, takže z dálky to vypadá jako by byl jeho součástí. Za blokem 
vedlo další nábřeží – neustále se snižovalo a po schůdkách se člověk mohl dostat k přístavišti. Mělo tvar 
písmene T a molo nevybíhalo dál než na vzdálenost špice ostrůvku. Dole u mola kotvila nějaká ta 
rybářská loďka, laminátky, jen stráž jsem nikde neviděl. Asi pluli někde na řece. 

Tak jsem alespoň sešel dolů podívat se zblízka na řeku. Měl jsem trochu obavu, že uklouznu 
do vody, ale naštěstí se mi to nepodařilo. I když na podobné zážitky mívám smůlu. Takže jsem 
s podivným zájmem poslouchal klapot dřeva pod svými kroky a najednou jsem byl na konci mola. Nikdo 
tu nebyl, jen řeka šuměla – ne, básnit nebudu, stejně mi to moc nejde. Prostě se mi tam líbilo, proč to 
vysvětlovat nějak květnatěji, že? Namočil jsem si ruku do vody až k rukávu lehké bundy ala špion a vydal 
se zase nahoru. Mohli udělat nižší schody. 

Ale co tedy teď, když jest stráž poříční pryč? 
Časový harmonogram: Teď nějak Vojta připravoval základní plán s velitelem Stráže na akci 

„Zelený kámen“, Olda se zjevil jako přízrak na Tlesku a Kurýr Dvojka sjížděl jízdu smrti na té plošině. 
Jen já nic. A to jsem zapomněl na toho člověka, o kterém jsem zatím neměl ani páru – jak jsem o něm 
mluvil na náplavce. 

S pocitem nepřekonatelného nechutenství jsem šel do kostela svatého Jakuba, i když do jedné 
zbývala ještě půl hodina a já bych tam byl za nějakých patnáct minut. I dřív.  

Asi pět drahocenných minut jsem prostál u výlohy antikvariátu. Viděl jsem tu nějakého Coopera, 
Maye… dokonce i Záhada hlavolamu od Jestřába. Za kolik? Hm, cena tu není. Mám nejasné podvědomé 
tušení, že je to hodně staré vydání, snad z časů Hlasatele. Rychlé šípy! Tím to tady začalo. Kdyby tak ten 
klub věděl, že se tu po Stínadelch potulují dva maníci z jižních Čech, kteří se snaží pronásledovat 
odpadlíky Vontů. 

„Už ho máme toho špicla! MV bude mít radost!“ 
Šel jsem kolem otevřeného průjezdu, odkud jsem tyhle dvě věty uslyšel. Dost jsem se lekl, 

protože jsem samozřejmě myslel, že mluví o mně, ale nikdo se za mnou nevyřítil, takže jsem nenápadně 
mrknul cestou do průjezdu. 
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Stáli tam dva Mršivontové proti sobě a dost živě se mezi sebou bavili. Rozmluvu provázeli stejně 
živou gestikulací, až to vypadalo, že chtějí boxovat. Jeden měl na hlavě čepici a bylo mu tak čtrnáct, 
druhý byl starší – asi jako já – prostovlasý a připadal mi jako dlouhej opilej lodník… V mžiku jsem si je 
pokřtil na Čepičkáře a Lodníka, abych s tím neměl později problémy. 

Zašel jsem těsně za dveře průjezdu, aniž by si mě oba všimli a poslouchal. 
„Kam jste ho dali?“ ptal se Lodník. 
„...kůlny v baráku…“ odpovídal Čepičkář. Hluk ulice a nepříliš jasná mluva způsobovaly, že jsem 

slyšel sotva polovinu toho, co říkali, ale stačilo to. 
„Myslíš… dobrý nápad cpát ho… tam… Kropenatce je Michalčík… vedle… dneska… konec.“ 
„Neboj se! V kůlně… nikdo nic neuslyší… ale možná do sklepa… ho dát.“ 
„... nebezpečný!… zahlídne…“ 
„Zavážeme mu oči a dáme ho do levý komory!“ 
„Fajn! Jdi…  bacha… motaj se všude. Dneska jsem je zahlíd… nábřeží… Tak běž!“ 
Čepičkář vyrazil. Slyšel jsem jeho kroky v průjezdu. Rychle jsem odešel po chodníku dále jako 

ke kostelu, jako bych tudy šel normálně a o ničem nevěděl. Že mě Čepicový Mršivont spatří, mi bylo 
jasné a já doufal, že ho oklamu. Po půl minutě jsem přešel na druhou stranu chodníku a ztratil se v domě 
s průchodem. Škvírou ve vratech jsem pozoroval ulici. Čepičkář se rozhlížel ve směru, kudy jsem zmizel 
a po nějaké chvíli vyšel ke svému podivnému cíli. Já opatrně za ním.  

Situace se obrátila zase někam! Někoho unesli! Koho? Mluvili o špiclech, tedy o nás třech! 
Vojta? Těžko, toho jistě znali jménem a taky by o něm v tom případě mluvili. Takže Olda. Jak se mu 
podařilo chytit se do nějaké pasti Mršivontům do náruče? Musím ho rozhodně dostat ven z té husté 
krupicové kaše, protože za čtyři hodiny nám jede vlak a další až zase někdy.  

Čepičkář se rychle blížil ke Kropenatce. Čekal jsem, že se bude ohlížet, nebo něco podobného, 
ale přepočítal jsem se. Vykračoval si bezstarostně jako někde na riviéře u Monte Carla. Už jsem si 
pomalu začínal myslet, že to je ta léčka, do které padl Olda (nebo Vojta) – ta hraná bezstarostnost – ale 
zase jsem pochyboval, že by to tak dobře sehráli a nemohli vědět, kdy a kudy půjdu! 

V Kropenatce, o které mluvili, byl náčelníkem Michalčík. Bývalý Kurýr, Uctívač ginga, uchazeč 
o Velké Vontství, MV? Napadla mě hloupá myšlenka, že on je MV, ale hned jsem to zapudil. Měl jiné 
křestní jméno začínající na J. A tak jsem sledoval Mršivonta až do Kropenatky. 

29. Záhadný dvorek 

Ulička nebyla delší než nějakých sto metrů, pak ústila do malého plácku. Čepičkář zmizel 
za dveřmi v nějaké zdi. Slyšel jsem ho zavírat, ale ne zamykat dveře, takže jsem se k nim okamžitě vydal. 

Byly masivní. Těžké, ale zničené za tu dobu, co ve Stínadlech sloužili, počasím i lidmi. Rozhlédl 
jsem se po ulici. Nikde nikdo. Mršivontové by mi tak scházeli! Velkou klíčovou dírkou jsem prozkoumal 
prostor za dveřmi, co to šlo. Byl tam dvůr jak od nás z venkova. Nebo ho spíš připomínal. Vlevo se táhl 
starý dvoupatrový opuštěný dům, napravo teď a několik kůlen (stájí?). Vzadu další zeď a kůlna, jejíž 
střecha se dotýkala vršku zdi. Na dvoře nikdo nestál. Další rozhlédnutí, klika, cvaknutí, proklouznutí, 
cvaknutí a zavření. První část se povedla! Na dvorku byla dlažba – kočičí hlavy a vrstvy napůl seschlého 
bahna a čehosi, co snad bylo hodně a hodně dávným senem. 

Ty dveře ani neskříply, byly naolejované. Byl to důkaz, že tu opravdu někdo často bývá. 
A dokonce je. Uslyšel jsem totiž z toho domu hlasy. Sotva jsem se zaposlouchal, bylo jasné, že jde někdo 
po schodech nahoru a přitom s někým hlasitě mluví. Znělo to jako by se o něčem dohadovali. 

A už jsem rozeznával i dveře, za kterými se hlasy ozývaly. 
Přeběhl jsem rychle k těm kůlnám a vyzkoušel dveře. První zamčena, druhá ne. Zavřel jsem 

na poslední chvíli nepříliš pevnou petlici. Sotva jsem zaregistroval, že kůlna nebyla z největších a 
nejčistších. Byl tu ponk, pár polic, židle v různém stádiu rozkladu a špína. Přesto jsem poklekl k oknu a 
pozoroval. Sklo na mnohých místech chybělo, takže bylo všechno dobře slyšet. Navíc vál nepříznivý vítr, 
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který každou minutou zesiloval. V tu chvíli mi bylo jasné, že budeme mokrý taky, koukněme se na ty 
mraky…  
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Za dveří vyšel Čepičkář s nějakým Mršivontem, který držel v ruce zhasnutou baterku. Pojmenoval jsem si 
ho jako Baterkáře.  

„Nezamkl jsem! To je řečí!“ rozčiloval se Čepičář. 
„Co když tě někdo viděl? Je tu opuštěný a oficiálně zamčený barák a pak tě někdo zahlídne, jak 

sem v klidu jdeš! Nařídil to MV, tak se to musí dodržovat. Chceš, aby dneska v poslední den to někdo 
našel?“ Došli ke dveřím a Čepičkář zamkl. „Prohlídnu dvorek, kdyby tu náhodou někdo byl.“ 

Obcházel kůlny. Z četby už od dětství vím, že nejlepší je zalehnout těsně pod okno. Ono mi tady 
stejně nic moc nezbývalo. Doufal jsem, že ta petlice zabouchnutá zevnitř mu nebude nápadná. Je 
na dveřích zámek? Nestačil jsem si všimnout! 

„Hej!“ ozval se Baterkář. „Nevíš, kdo zamknul tady tu kůlnu? Vždycky byla odemčená.“ 
„Ne. A podle mě je to jedno.“ 
„To je dvojí! Proč by to z nás někdo zamykal?“ 
Že jsem se docela dost potil, je nechávalo chladnými. Taky by už mohli odejít, ne?  
„Já ti říkám, že je to jedno! V té kůlně nic není, nebo tam snad je další špeh?“ 
„Nikdo tu není.“ 
„Tak se o to nestarej. Bude výslech a o to nechci přijít.“ 
Baterkář něco zamručel a pak jsem s ulehčením poslouchal, jak se jejich kroky vzdalují od kůlny. 

Himbajs šůviks a tak dále! To jsou šoky! A to ještě nebylo zdaleka všechno. Čekal jsem asi minutu, než 
jsem našel odvahu se podívat oknem ven. Vzduch je čistý! Cha chá! Druhá část se taky povedla. Teď jen, 
co ty ostatní? 

Odstrčil jsem petlici a vyšel z kůlny ven. Vylétl jsem ke dveřím do sklepa. Něco jsem slyšel. 
Hlasy, ale slova jsem nerozeznával, takže jsem obhlížel dvorek. V nejhorším půjdu dovnitř.  

Úplně na konci domu, až u té kůlny nalepené na zadní zeď, byla sklepní okénka a byla dost stará. 
Skla byla vytlučená. Měl jsem zase štěstí, že jsem mohl poslouchat rozhovor, který se tam odehrával. 

„Mluv! Cos tu dělal? Cos tu hledal, cizinče?“ 
Sklep mlčel, takže jsem nemohl vědět, kdo to je. Ten zajatec. Poklekl jsem stranou od okénka tak, 

abych nebyl vidět zevnitř. Ale tahle idyla netrvala dlouho. Najedno jsem totiž něco uslyšel a nebýt 
Čepičkáře a Baterkáře, vůbec bych neslyšel, že se v zámku těch těžkých starých dveří objevil klíč. 

30. Mršivontové! 

Vyskočil jsem a co nejtišeji vylezl na střechu kůlny a odtud přelezl na dvorek jiného domu. 
Zabralo mi to asi deset vteřin a nebylo mi jasné, proč to tomu Mršivontovi tak trvá. Odvážil jsem se 
po různém harampádí vylézt nahoru a koutkem oka pozorovat nepřátelský dvorek. Skoro jsem leknutím 
spadl zase dolů. 

Byl to ten Mršivont, jak jsem za ním poslal Kurýra Dvojku! Asi se projížděl před nějakou 
poradou. Možná na výslech. Nicméně to dokazovalo, že tohle je jedno ze sídel Mršivontů, které se – jestli 
jsem to dobře pochopil – chystali opustit.  

Trvalo mu to tak dlouho proto, že musel být opatrný a svým kolem ve dveřích nevyvolat žádný 
hluk. Byl tam dost vysoký kamenný prážek, přes který se nedalo přejet, ale kolo se muselo přenést. 
A kdyby přitom prásklo do těch starých dveří, určitě by to bylo slyšet po celé ulici – a hned vedle bydlel 
Michalčík. 

Jakmile zapadl dovnitř opuštěného (?) domu, slezl jsem zpět k okénku. 
„Zatraceně, koho jste to chytli!“ zvolal Kolař (přezdívka Mršivonta s kolem). 
„Vyzvědače! Vochomejtal se po… drapli… otázky… ptal se na… bylo nám… podezřelý.“ 
„Ale vždyť to není vůbec Losna ani ti dva!“ 
„Cože?!“ vyjekli Mršivontové. 
„Cože?!“ lekl jsem se. Samozřejmě potichu. 
„Kdo jsi?“ pokračoval Kolař k neznámému. 
Opět ticho. 
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„Nechceš mluvit, zmetku?! Cos tu chtěl, ty vyzvědači? Naše parta nemá ráda cizince. Zvlášť ne, 
když se ochomýtají u vzkazový zdi, šmejdí po uličkách, pak prolezou – jakoby nenápadně – všude možně 
a pak se všelijak vyptávají na MV. Kdopak to asi byl, co?“ 

„A co mi asi tak uděláte?“ ozval se známý hlas. Tak známý, že jsem skoro spadl dolů do sklepa. 
„Maximálně mě tady na chvíli zavřete, nebo mě zmlátíte, budete mi vyhrožovat – a pak mě stejně pustíte. 
Znám větší machry než jste vy.“ 

I když jsem ho neviděl, stačilo poslouchat. Jasně, je to on! 
„Cha chá!“ zasmál se tupě Mršivont. „Klíďo si tady zůstaň do rána. Nám je to fuk!“ 
„Pche!“ odsekl ne už neznámý. 
„Dávám ti půl hodiny! Pak se vrátím a budeš mluvit, jasný. Nebo tě tady necháme hodně a hodně 

dlouho – a pak si plav do těch svých kotěhůlek, odkaďsi přijel. Budeš prosit a svíjet se jak žížala.“ obrátil 
se na své společníky. „Svažte mu i nohy, aspoň nás nebude vyrušovat a nebudeme ho muset hlídat. Stačí 
jeden člověk na chodbě u Pravý komory.“ 

„Jasně, šéfe.“ 
„Já nejsem šéf, jsem číslo tři, jasný?“ 
„Jasný.“ 
Pak ho Mršivontové svázali (známého neznámého) a odešli. Pohnul jsem se blíž k prasklině. 

Chtěl jsem zašeptat, i když jsem se trochu obával, že mě ten člověk prozradí. Ale to by on určitě nikdy 
neudělal. 

„Herberte!“ 
Ano, zajatcem Mršivontů se stal Herbert Herbář. Snad si na něj vzpomínáte z Osoblahy a Honby 

za pokladem před rokem. Nebo z průběhu celého roku, protože chodil na gymnázium na Slepém rameni 
v Budějovicích. Občas jsme se sešli, a to vám jednou byla docela zajímavá náhoda, že… no nic. Nemám 
zájem a čas vám vykládat jisté věci. Zkrátka můj soused a soupeř (spíš kamarád) ležel (nebo seděl) pode 
mnou ve tmě ve sklepě plném Mršivontů, kteří by si mě nejraději usmažili na pánvičce plné střelného 
prachu. 

Že je ve Stínadlech mě ale vůbec nepřekvapovalo. Pořád jsem tak trochu počítal, že ho tu jednou 
potkám, ale nějak jsem na to pozapomněl. 

Takže, když tu Herberta nechám, tak se neprozradím, ale byl něco mnohem horšího než klasický 
Rychlonožkův plantážník (asi vím co, ale nějak se mi to nechce říkat). Jestli se ho pokusím osvobodit, 
skončí to krachem, to jsem věděl. Že prozradím Mršivontům, že o tomhle místě vím, mě netížilo, protože 
ho stejně opouštěli (proto tu byl taky Herbert). Šlo o to, že za pár hodin jede vlak a dole pode mnou byl 
zajatý kamarád.  

Během necelého zlomku vteřiny jsem dospěl k variantě dvě. Otevřel jsem to okénko. Vysadil ho 
z pantů a položil na zem vedle sebe. Ještě, že to byl starý póvl, protože to ani nějak moc neskřípalo. Měl 
jsem pocit, že než Herberta dostanu ven, tak celý ten barák spadne a pohřbí nás ve svých troskách.  

„Můžeš vstát?“ ptal jsem se. 
„Jo, když se opřu o zeď.“ 
„Tak se opři, ať tam za tebou můžu. Nebo si můžeš uvolnit ty ruce. To bych to jenom hodil.“ 
„Co? Kudlu? Ne, nemůžu se rozvázat! Cos čekal?“ 
„Tak já tam lezu. Jdi na stranu.“ 
„Jdi! Pche! Se odšourám…“ 
Skutečně jsem slyšel nějaké zvuky, jakoby se něco dole hýbalo po zemi. 
„Jak je to hluboký?“ ptal jsem se podruhé. 
„Necelý dva metry.“   
Zmazal jsem se. Co je to platné? Prolezl jsem napřed nohama, zažil lehkou klaustrofobickou 

chvilku, když jsem strčil nos pod cihly okénka, ucítil, jak jsem do něčeho sáhl na zdi. Byl to onen vlhký 
sliz stínadelských domů a já ho strašně moc nesnášel. Nesnášel a já ho měl na palci, ukazováčku a 
prsteníčku. Strašně mě to rozrušilo. Nejsem fajnovka, ale některé věci prostě nemusím. Nejsem na ně totiž 
zvyklý. Ale neměl jsem čas o tom přemýšlet. 
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Skočil jsem asi ze třiceti centimetrů a stál vedle Herberta ve tmě. Brzo jsem se v ní rozkoukal, což 
bylo nutné, protože jsem ho opravdu svým kapesním nožem na provázku kolem krku (schováno většinou 
pod tričkem) říznout do ruky. To by dneska bylo opravdu to poslední, co mi ještě chybělo.  

„Ukaž ty ruce! Dej je víc na světlo. Ať tě nepodříznu!“ 
„Vtipnej jako vždycky. To bys mi přece neudělal, ne? Nebo snad jo? Tak dělej a řež, nebo se 

odsud nedostaneme!“ 
Měl je svázané silnějším motouzem. Byl to takový zvláštní uzel. Jaký? Moc se ptáte, já je 

neznám. U nás prostě nějak zvlášť neuzlujeme. A když, děláme všelijaké smíchaniny. Nedalo ani moc 
velkou práci to rozříznout. Nohy to samý – stejný uzel. Tady už to bylo horší, jak to bylo nízko, ale 
povedlo se. Jak by taky ne, že, když jsem řezal já. 

„Lez jako první,“ řekl jsem potichu Herbertovi. „Já tě vysadím. A bacha, někde tam leží sklo 
z toho okýnka!“ 

Podepřel jsem mu pravou nohu a vysadil ji do výšky. Odrazil se, chytil pořádně okraje okénka, 
přehoupl se mi na ramena a vylezl nahoru. Na to, že nebyl tlustý, byl docela těžký. 

„Teď ty?“ zapištěl na mě. Natáhl jsem ruce, chytil mě, ale nemohl jsem se o nic na zdi opřít, bylo 
to marné. Nahoru jsem prostě vylézt nemohl.  

„Vylezu dveřma ze sklepa, čekej venku!“ řekl jsem a vydal se přes Herbertovy protesty temnou 
chodbou, ze které se vzadu linula mdlá záře. Bylo to od nějakého světla, které bylo buď za rohem chodby, 
nebo bylo nějak tlumeno. Musel jsem našlapovat opatrně, jestli jsem se nechtěl prozradit. Jediné hlasité 
zaškobrtnutí by mi moc nepomohlo. 

Konečně jsem se dostal ke schodům ze sklepa. Byly kamenné, ošlapané, na stěnách byla špína a 
bylo tu mnohem větší vlhko než dole ve sklepě. Taky tu bylo lepší světlo, protože dveře byly jen přivřené 
a proužek světla osvětloval část schodů. Přitom jsem si všiml, že venku už nesvítí sluníčko, ale je tam 
docela slušná tma. Navíc z chodby jsem slyšel nějaké hlasy. Nebyly moc daleko. Bylo to snad z Pravé 
komory? Proč Pravé? Že je vpravo? Ale vždyť od schodů do sklepa je vlevo a vpravo je to místo, kde je 
Herbert! Nebo to má jiný význam? 

Vyšel jsem takhle opatrně a přece dost rychle nahoru po schodech až ke dveřím. Věděl jsem, že 
jsou naolejované, vždyť jsem to slyšel, takže hluku jsem se neobával. 

Otevřel jsem je. V pořádku. Zavřel jsem je. V pořádku. Ale jak jsem je zavřel! 
Kdybych věděl, jak strašný je tu průvan (i když mi nebylo dost dobře jasné odkud), určitě by mi 

to ty dveře nevyškublo; jak jsem je lehce držel, tak se mi vytrhly a práskly do těch starých futer, až mi 
zabolely všechny kosti v těle. To byl pro mě i Herberta jasný signál, že musíme provést operaci Uteč kdo 
můžeš! Často jsme ji doma praktikovali. 

„Seš furt stejnej!“ hořekoval Herbert. „Nikdy se nezměníš!“ 
„Aby ses nezbláznil, jsi na svobodě, tak co ti schází, ne?“ 
„Dlouho na ní nebudu, když budu zajatej s tvojí ctěnou společností!“ 
„Neblbni, musíme zdrhnout!“ 
„Jenže kudy, všechno je tu zavřený!“ 
„Přelezeme tuhle kůlnu!“ 
Vyběhli jsme ke kůlně. Šplhal jsem na ni už podruhé, takže jsem měl nějaké výhody. Spodní 

konec byl docela nízko. Herbert se rozeběhl a vyšvihl se nahoru, já vyšplhal. Nemuseli jsme si nic říkat, 
měli jsme jisté zkušenosti, takže jsme lezli každý na druhém konci kůlny, aby se střecha neprobořila. 
Navíc jsme šplhali jak píďalka jablečná po okrajích, které byly pevnější. Ono se té střeše až tak moc 
důvěřovat nedalo. Sotva jsme ale byli nahoře, už se prudce rozlétly dveře do sklepa a vyvalil se odtud dav 
Mršivontů. Moc nadšený jsem z nich nebyl. A Herbet taky ne. Něco si brumlal. Mám dojem, že něco 
jako: „Zápalný šípy na ně a bylo by to!“                 

Nějaký maník tam měl prak a ruče z něj začal střílet. Nevím, co měl za patrony, každopádně to 
byl spíš problém té prohnilé střechy, že se v ní dělaly takové maličké díry a odštěpky. Docela jsem 
zalitoval, že mu to nemůžu oplatit. Třeba dvojčetem Vickersových kulometů, nebo Spandau, který se na 
rozdíl od těch anglickejch nezasekávaj. Zkrátka a dobře jsme byli rádi, že jsme rádi. Přelezli jsme zeď a 
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seskočili na ten dvorek. Přeběhli jsme ho, vzali to průjezdem, vyběhli na ulici a zmizeli v prachu. Měli 
jsme docela slušný náskok. Mělo to jen nevýhodu, že o nás věděli a asi nás pronásledovali. Mohli nás 
chytit kdekoli, kdežto my dva je z velké části neznali.  

Zastavili jsme se až za třetím rohem. 

31. Výslech 

„Kde se tu jako bereš?“ byla moje první otázka. 
„A kde ses tu vzal ty?“ byla Herbertova první odpověď mně. 
„To je ti snad jasný, ne? Nejseš tak praštěnej, abys to nepochopil!“ 
„Aha, takže ty jsi Vont.“ 
„Stejně nečekáš, že bych ti na to odpověděl.“ 
„Ne, nečekám, ale nechápu, jak ses dostal na ten dvorek?!“ 
„Myslel jsem, že je tam někdo jiný a sledoval jsem jednoho z nich.“ 
„Olda nebo záhadný pan Losna, že?“ 
Neodpověděl jsem a místo toho mu rovnou řekl: „Jestli to chceš každému vykládat, žes tu byl, tak 

si posluž, mě tím nezabiješ, jenom Stínadla!“ 
„Ani jedno, ani druhý! Mám prostě objevitelský sklony, to víš sám, ne? Prostě mě to zajímalo, tak 

jsem tady. A vidím, že tu nějaký MV, co je tady všude možně na těch dveřích, vám tu dělá potíže. Taky 
nějaký Mršivonti, nechcete s nimi pomoct? Vsadím se, že to byli tito, co mě tady zavřeli, co?“ 

„Jenže to má potíž. Pomoct nám teď nemůžeš. Možná jindy. Dost by ses nám hodil. Ale ne teď!“ 
„Takže co mám dělat? Čekat, že mě tady zase přepadnou, nebo co?“ 
„Jedeme stejným vlakem, ne? Doufám, že nás nebudeš poslouchat.“ 
„Jasně že ne!“ 
„A sledovat, protože jsem už tři čtvrtě hoďky měl bejt úplně někde jinde.“ 
„Jasně že nebudu!“ 
Herbert se nám opravdu mohl hodit. Byl dost chytrý a z Osoblahy jsem s ním měl jako se 

soupeřem dost špatné zkušenosti. Jenže než bychom ho zasvětili, nějakou dobu by to trvalo. Navíc by se 
jako další pátrač a špion musel dostavovat na porady. A když si vezmu, že Herebertovci nás nikdy neměli 
v lásce (i když já a Herbert jsme byli částečně kamarádi). To by byly problémy. A kdoví, co Čingisháni. 

Na zvonici jsem přišel kolem druhé hodiny. A to jsem spěchal. 
„Kde jsi? Už‘s tu měl bejt hodinu! Cos kde dělal?“ vítali mě oba nahoře. 
„Nechte mě vydechnout, jo?“ 
Nechali. Pak jsem si pořádně přihnul z naší společné lahve. Cítil jsem, jak mi bublinky minerálky 

stýkají do žaludku a tam vesele bublají. 
Pak jsem vyprávěl, co jsem všechno prožil. Bylo toho dost. 
Ale zapomněl jsem na pár detailů. Bohužel se skoro o dost později ukázalo, že to byly detaily 

podstatné. 
„A myslíš, že opravdu dodrží slovo?“ uvažoval Vojta o Herbertovi. 
„Je vidět, že ho pořádně neznáš!“ řekl mu Olda a obrátil se na mě: „Ty ho znáš nejlíp.“ 
„A to vám nic jiného nedošlo?“ přerušil jsem ho. 
„Jestli máš na mysli to jedno ze sídel Mršivontů,“ odpověděl Vícenáčelník, „tak to už je opuštěné 

a nic tam nezůstalo. Stejně si říkal, že to chtěli dneska opustit.“ 
„Měla by to tam prohlídnout Stráž.“ 
„To je zbytečný, říkám ti to pořád! Ale i kdyby, nikdo se tam nedostane. Zavřou dveře tak, jak 

byly vždycky zavřený a dostaneš se tam leda přes zeď, ale to je dost nebezpečný. Vy dva jste měli štěstí, 
že tam nikdo v tom baráku zrovna nebyl, ale takové štěstí nemůže být do nekonečna! Mohl by se o to 
pokusit jeden člověk a ještě před polednem – to je všude nejmíň lidí.“ 

„Nemohl by to zařídit Michalčík?“ 
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„Mohl. Ten barák je na jeho území. Tam jsou jen Uctívači ginga.“ 
„Tak napište zprávu a pošlete to po Kurýrovi!“ na to Olda. „Času je málo.“ 
„Fajn,“ vytáhl Vojta papír z batohu. „Zatím sežeňte Kurýra, ať se pak nezdržujeme. U Jakuba je 

jich vždycky hromada.“ 
Seběhli jsme dolů před kostel a měli štěstí. Od rohu náměstíčka přijížděl – 
„Kurýr Dvojka!“ 
Zastavil těsně u nás. 
„Přijíždím až teď,“ vysvětloval. „Odchytil mě náčelník Haďáku a musel jsem až do Zad – ale to je 

fuk! Ten Mršivont vešel do opuštěnýho baráku v Kropenatce. Je to číslo 32. Měl klíče, což je divný, 
protože ten barák byl vždycky zamčenej. Víc nevím.“ 

„Díky!“ řekl jsem a Olda se na mě udiveně podíval. „Vojta potřebuje něco odeslat. Je to expres 
na Mršivonty. Je to pro – no, řekne ti to sám. Zaběhnu pro něj. Snad už to napsal.“ 

„Napsal,“ ozvalo se za mnou. Vojta podal list Kurýrovi. „Michalčíkovi. Osobně. Nikomu 
jinýmu.“ 

„Rozkaz, šéfe!“ A zmizel. Kurýr, ne nikdo jiný! 
„Proč jsi mu neřekl, že o tom baráku víš?“ nechápal Olda.  
„Protože na to není čas.“ 

„Takže, co jsme dnes všechno udělali, zjistili a tak?“ pokračoval ve svatojakubské věži Vojta. 
„Naše oblíbená rekapitulejšn. Nejdřív Zelený kámen, který ukradli Velké Vontce. V pátek v šest večer 
dojde k výměně. Vymysleli jsme s velitelem Stráže plán, ale to až doma na Čánkově. Pak jsme se rozešli.“ 

Doma! On, rodilý stínadlián a už byl doma u nás. Nevěděl jsem, co si o tom mám myslet. 
„Jo,“ řekl znechuceně Olda. „Já nejdřív rozšlápl rajčata na trhu a pak jsem skoro dostal šutrákem 

mezi oči, jak se tam rvali na Tlesku.“ 
„Na Tlesku byla bitva?!“ nechápal jsem. Všechno mi to pokud možno stručně vyprávěl. Něco 

jsem se dověděl později, něco jsem si domyslel, takže dodnes vlastně nevím. „Ti Mršivontové měli zase 
masky,“ dodal Olda. „Maximálně je proto poznáme podle těch kol. Kurýr Čtyřka vezl tajnou zprávu 
Velkému Vontovi.“ 

„V tom to je! Dělají schůze ve Svatyni. Může je tam kdekdo poslouchat.“ 
„V tom máme zkušenosti,“ letmo jsem dodal s nepřílišnou chutí. 
„Hm. Ty jsi objevil tu základnu Mršivontů, která už ale asi nefunguje.“ 
„Škoda. A poslal jsem za tím Mršivontem od vzkazové zdi Dvojku. Za nějakou skoro hodinu 

přistál ten Mršivont v Kropenatce 32. To znamená, že o Herbertovi nevěděl – a on to vlastně říkal – 
nedělo se tedy nic mimořádného. Herberta tam zadrželi, protože se moc vyptával a oni to místo 
opouštěli.“ 

„Na vzkazové zdi nic?“ 
„Nic,“ odpověděl jsem. „Jen, že se z časopisu Kurýr stane týdeník.“ 
„Tak to si ho přečteme, až sem znovu pojedeme!“ 
„Jo, Oldo! To bych skoro zapomněl – co říkal Černý Jack?“ 
„Moc nic. Že prý jdou za Čingishány ve středu tenhle tejden. Máme se prý přidat, prý jak jen 

přijedeme z těch tajemných Stínadel. Dělají si ze mě trošku srandu. Jestli to ví i Mořeplavci, tak to může 
vědět kdekdo. Rozkecá se to, něco se přidá a upraví a nakonec z toho vyleze něco nepříjemného. Uvidíte 
doma.“ 

„Tak ve středu – kolik je.“ 
„Pomalu bude čas, abychom se chystali na návrat do Městečka.“ 

32. Posezení u kávy s Čingishány 

Vojta nám chtěl v našem prázdném kupé načrtnout a vysvětlit plán akce, ale vzhledem k tomu, že 
s námi jelo několik lidí, nebylo to možné. A že už jsem nějaké karikatury viděl, zvlášť u nás na škole, ale 
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tohle bylo trochu moc. Jeden šílený turista stranící se absolutně všeho hloubal nad mapou KČT. Jeden 
technař poslouchal nejnovější hity. Možná skupiny Zrezlý trubky, Kyselý mlíko a jim podobný. Jeden jen 
o něco málo starší kluk než my se vilně zajímal o jednu holku, která seděla před námi, a bylo na něm 
vidět, že ho štve, že vedle ní nemůže sedět, protože na tom místě byla nějaká stará paní s kočkou, která si 
mě zrovna moc vilně neprohlížela. Přes zavřené dveře jsme jasně slyšeli každé slovo ze sousedního kupé, 
které obsadila jedna rázovitá rodina i se psem. Štěkot byl někdy silnější než slova. Z okénka jejich kupé 
něco vyletělo. Možná kus lívance, nebo limonáda – těžko říct. Najednou jsem potřeboval docela hodně 
na malou. Je to běžný lidský pocit a potřeba, tak co bych nešel. Sotva jsem se zvedl, kočka zavřeštěla a 
natáhla pracku se svými drápy. Klimbající babičku to probudilo, turista dál prozkoumával cestu (snad 
mezi Karlštejnem a jeskyní Obřích trilobitů), technař poslouchal dál, starší kluk zíral na tu holku a zřejmě 
vymýšlel začátek konzervace (Slečno, kam jedete? Do Budějovic? To je ale náhoda! Já taky. Přitom 
Budějovice rodilý Budějčák nikdy neřekne.). Holka luštila křížovku. Vlastně spíš přemýšlela. Přejeli jsme 
výhybku a já měl co dělat, abych se zachytil dveří. Pak jsem vylétl na chodbu letem plavmo, dvěma prsty 
se na vteřinu přidržel zárubně okénka na chodbičce, vykročil ve vzduchu dopředu a zase stál rovně. Teď 
to chtělo opatrně. Tadan – tadan – tadan – tadan – ta – ta – tadan. Vzpomněl jsem si na Osoblahu. Jak by 
taky ne. Tam žádné problémy nebyly. Stačilo s Milanem počkat na sezónní turistický vlak, pak tajně 
naskočit a člověk se vezl na zadní plošince. Tady ne. Ta chodba byla docela dlouhá, občas něco 
zakodrcalo a já lehce nadletěl. Čím déle jsem šel, tím větší byl nárok na potřebu a to jsem zjistil, že 
na záchodku někdo je. Bylo zavřeno. Ježíšmárjá! Děléj! Stojím u okénka, pozoruji krajinu, jsem čím dál 
tím netrpělivější. Co tam ten člověk dělá? Nebylo by lepší jít do jiného vagonu? Nebylo. Neušel bych to. 
Konečně splachuje. Myj si ty ruce rychleji! Slyšíš! Neslyší, křičím totiž v duchu. Klika cvakla, dvéře letí, 
jeden vychází a druhý vchází. Sotva jsem byl hotov, uviděl jsem Herberta v jiném vagoně, jak se kouká 
z okénka. Tak jsem mu z okna zamával. Dost posměšně, řekl bych, ale legrace musí být. 

V kupé se toho moc nezměnilo, jen kočka se mě pokusila zavraždit, ale nepovedlo se jí to. Byly 
jsme někde u Potoků, když vystoupil technař a udělalo se tak trochu místa. 

Tuhle vlakovou esej jsem vám vyprávěl nejen jako pohádku na dobrou noc, ale také, abyste se 
poučili o našich cestách vlakem. 

Doma to proběhlo v pořádku. Zranění od Smrtky jsem vhodně přimaskoval a vhodně (i výhodně) 
se vymluvil. Mimochodem jsem v tu chvíli měl chuť někomu rozbít nos – hádejte komu? Kdyby totiž 
máma věděla, co se stalo, nejen, že bych nesměl ani na Čánkov, ale nesměl bych kamarádit s nikým, ani 
se sebou, musel bych a nesměl bych… Táta by jen řekl, abych se vrátil a oplatil jí to, přece nejsem žádná 
třasořitka, ne? Jasně, tati! I když nějaký rváč nejsem. 

A tak nám za každodenního volání Vojty Velkému Vontovi, za porad na Čánkově, za dalších 
horkých letních dní městečkových, přiblížila středa a s ní „návštěva“ tábořiště Čingishánů. Měli spojení, i 
když mizerné, na MV a my chtěli zjistit všechno. 

Ale přemýšlel jsem nad tím, že by Čingisháni už konečně mohli mít jinou skrýš. V té staré, 
prozrazené, by snad už nic důležitého neměli. I když – kdo ví? 

Sešli jsme se až u rybníka Mořeplavců. Na plavby neměli náladu. Peníze si vydělali, tak se 
nechtěli zdržovat. Navíc lidi už z nich (plaveb) byli celí přešlí. Všude bylo prázdno, jen u pevnosti 
Mořeplavců byla celá jejich parta.  

„Všichni?“ přehlédl nás všechny Černý Jack. „Fajn, tak jdeme.“ podél lesa jsme vyšli po hrázi. 
Cesta tu končí, potok tu tvoří několik ramen a menší zamokřenou oblast. Tady vlastně pomalu začínala 
Třeboňská pánev, kde jsou nepředstavitelně velké bažiny a rašeliniště. Tohle byla jen podmáčená půda. 
Vojtovi nebylo dost dobře jasné (minule jsme šli jinudy) proč po ní nejdeme a obcházíme ji. Nevěděl nic 
o vodě. Ono to totiž vypadá jako pevná půda a člověku, který celý život žije ve městě, to může připadat 
jako paseka. Taky do toho vešel a současně se probořil až po kotníky. Vyskočil zpátky na cestu, jen se 
po nás podíval a šel s námi.  

„Víte, mistr Losna, tady se musí dávat bacha na cestu,“ ozval se ještě Černý Jack. „Asi jako 
ve Stínadlech.“ 

Zašel jsem k veliteli Mořeplavců. „Něco nového?“ 
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„Podle všeho tam byla zase ten kluk, který připomíná tady Vojtu. Už podruhý.“ 
„Kdy?“ vyhrkl jsem. 
„V neděli kolem poledne.“ 
Vojta se zarazil, Olda jen zamrkal a Kuba s Pavlem nic. Přece jen toho tolik nevěděli a detaily si 

nepamatovali. Vůbec jsme na ně opravdu tenkrát kašlali, když to tak řeknu. 
„A Čingisové neprovokovali?“ vyptával jsem se dál. 
„Vůbec ne; jakoby umřeli.“ 
To odpovídalo mojí domněnce, kterou jsem dostal tam na nábřeží. Chtěli zamést stopy, nechtěli, 

aby se o ně kdokoli zajímal. 
A ten Mršivont. 
Prošli jsme lesem, který zde tvoří malé nízké široké údolí, na jehož dně potok napájí lesní rybník 

Čingishánů. Měli tu časté tábořiště a místo, kam se mohli uklidit, kdyby bylo potřeba. Ale to asi víte. 
A nikde nikdo. 

„Kde jsou?“ 
„Nebydlí tady!“ řekl jsem sarkasticky. „To znamená, že tu taky nemusí pořád čekat, až sem 

přijdeme. Alespoň tím líp – koukneme se do té jejich skrýše. A fofrem, něco tady smrdí.“ 
„Co?“ 
„Obrazně, Vojto – jako šestej smysl.“ 
Nadzvedl jsem kámen, který zakrýval skrýš Čingishánů. Byla prázdná. Nestačil jsem ani ve své 

hlavě zhodnotit situaci, když se Čingisháni zjevili jako duchové z druhé strany kopce. Aby tudy přicházeli 
k tábořišti, tak museli mít nějaký cíl. Proč by zacházeli o několik set metrů dál? Skupinka se mezi sebou 
bavila. Pak nás spatřili, zmlkli, srazili se do houfu a došli do svého tábořiště. 

„Co tu chcete?“ tázal se velmi, velmi naštvaně Čingis. 
„Jako obvykle na kus řeči a kávu,“ zapivořil se Kuba. 
„Jděte někam s vaším kafem!“ ozvalo se z hloučku Čingishánů. „My vás taky neotravujme.“ 
„Ne,“ řekl jsem. „Jenom nám vykrádáte klubovny a kazíte plavby.“ 
„Co vykrádáme?!“ 
„A kam dáváte kořist?“ pokračoval jsem jízlivě. „Konečně někam jinam, kde to neznáme? Že vás 

to napadlo až teď!“ 
„Tak se koukni sem,“ ukázal do díry bývalé skrýše Čingis. „Čum sem.“ 
„Čumsem byl jeden zločinec, to na vás pasuje!“ řekl jeden Mořeplavec. 
Čingisháni mlčeli a ve vzduchu byl právě ten zápach. No dobře, dobřé! Řekl jsem jiné slovo, ale 

to není podstatné. Nebo snad ano? Ale proč jsem to cítil? Myslel jsem, že vím odpověď. 
„A proč se vás vlastně ptám na nějakou skrýš…“ řekl jsem tiše a vyštěkl: „Kdo je ten zrzek, kerej 

sem za váma furt leze?!“ 
„Kdo?“ zeptal se pobaveně Čingis. 
„Nedělej ze sebe imbecila! Viděli jsme vás s ním,“ štěkal jsem dál. „Objevil se poprvé – vykradli 

jste nám klubovnu, co? Moc dobře víš, co myslím! Podruhé: Výhružný vzkaz na dveřích klubovny. A teď 
tu byl potřetí a my nic neodnesli, co v tom je?“ 

„Vykradení? Vzkaz?“ nechápal Čingis. „A co v tom je? Jak to asi máme vědět? Že jo, kluci?“ 
Kluci souhlasně zamručeli. 
„Chcete pomoct s těma pilinama, který máte místo těch tří mozkových buněk?“ zašveholil jsem 

jako ptáček zpěváček a jako moc naštvaný dinosaurus dodal: „Kde je ten zelený kámen?“ 
Ano, ladies and gentlemen – čili česky dámy a pánové! Už když Velká Vontka dostala vzkaz 

o tom, že by kámen nikdy ve Stínadlech nenašla, mi to došlo. MV totiž nevěděl, že známe jeho návštěvy 
k Čingishánům. Jeho? Mohl to být jiný Mršivont. Proto jsem taky tenkrát na nábřeží poslal Oldu 
k telefonu. 

MV, nebo prostě někdo jiný, sem přijel v neděli dopoledne. V sobotu večer byl ukraden Zelený 
kámen. Vlakem a pak autobusem by se sem dostal rychle i v neděli, protože jsme hlavní tah na východ 
od Budějovic (Já vím, co jsem říkal v tom vlaku, ale mohu snad někdy mluvit spisovněji? Ano? Děkuji.). 
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Čingisháni ten kámen zřejmě vzali do úschovy, aniž by znali jeho cenu. Proč? Každý spojenec je jim 
dobrý jen, když z toho mají výhody a věřím, že by ten kámen bez okolků střelili. Měli ho na pár dní. Teď 
už ne. Nevěřil jsem tomu. („Takovej střep!“ jako bych slyšel Čingise. „Že to tu ten MV vůbec 
schovává!“)  

Skrýš je prázdná, Činhisháni přicházejí přesně z opačného konce lesa než je Městečko. Co tam 
dělali? Novou skrýš? Proč ne, ale – to by snad s sebou měli nějaké nářadí! Alespoň lopatku na písek, ale 
jen jeden z nich drží v ruce prut.  

„Zelený kámen?“ divil se Čingis. „Smaragd? Nebo roztavená skleněná flaška?“ 
„Moldavín,“ řekl Vojta se stejným nic neříkajícím úsměvem, „je docela vzácný a drahý. Škoda, 

že si ho ten zrzoun odnesl, že jo?“ 
„Zatr-“ neudržel se Čingis. Pak si uvědomil, že se chytl do pasti a zmlkl. Jen kolem sebe metal 

blesky. 
Vojta strašně riskoval. Pravda, také jsem to tušil, ale tohle bych neudělal. Kdyby totiž Čingisháni 

měli novou skrýš (i když to mohli mít kdekoli), mohli se na MV vybodnout a udělat to, co jsem řekl někde 
výš – prodat ho. Pak bychom ho vůbec nenašli. 

Leč lest je v kriminalistice velmi důležitá. Jak říkal vrchní strážmistr obce Putim ve Švejkovi: 
„Kriminalistika závisí na chytrosti a vlídnosti.“ Rada Vacátko, že je v tom buď ženská, nebo peníze. 
Jeden kapitán, později major měl motto, že ukvapené závěry jsou pro kriminalistu zhouba. Proč to vlastně 
říkám? Proč vám o tom vykládám, ačkoli se schylovalo k bouři u lesního rybníka, i když byla bezmračná 
obloha? Abyste pochopili, že Vojta sice jednal ukvapeně, ale mnoho získal (protože měl štěstí). 

„A odjel autobusem ze Štěpic, aby nás čirou náhodou nepotkal, ne?“ dodal jsem.  
Štěpice byly ve směru příchodu Čingishánů. 
„Nic neřeknu, nic nevíme!“ prohlásil Čingis. „A jestli to je jako všechno, tak koukejte zmizet!“ 
A takhle jsme se hádali ještě dlouho. Pak taky začali mluvit Mořeplavci, kteří si vyřizovali své 

záležitosti. Jen jsem doufal, že nás Čingis neobelstil. 
Ale na to byl příliš hloupý. 

33. Novinky ze Stínadel 

Ten samý večer jsem toho na práci moc neměl. V televizi nic nedávali, v rádiu toho taky moc 
nebylo, ven se mi nechtělo, číst se mi nechtělo, stavět modely se mi nechtělo, nic se mi nechtělo. Když to 
poskládáte všechno dohromady, vyjde vám, že jsem se nudil. Nakonec jsem si řekl, že budu užitečný. Je 
to hezké předsevzetí, že? Vzal jsem pátračák, něco prohlédl, něco dopsal, ale začal do něj dělat úplně 
novou část – co všechno víme o MV a Mršivontech? 

Kdo vlastně ukradl Zelený kámen? 
Pokusme se najít nějakou vhodnou odpověď. Kdo o kameni věděl? Velká Vontka, druhá 

kandidátka a dívčí rada. Problém je, že Velká Vontka (a soupeřka) se o kameni dověděli až na Volbě a 
přímo po skončení Volby byl kámen ukraden – a to se o něm psalo! Takže zloděj o něm musel vědět dřív. 
Dívčí Vontská rada? Hm, MV proti ní neustále vystupuje. Ale vždyť nikdo z těch lidí to být nemohl! 

Co když se prořekly? 
Pak to mohl někdo slyšet. 
Nemuselo to být ani prořeknutí, stačilo, aby se dvě členky rady o tom bavily někde venku, když 

myslely, že je nikdo neslyší. Třeba je sledoval nějaký špicl od MV. Je to jen teorie, ale dobrá. A Zelený 
kámen potom ukradl pomocí falešného Kurýra. 

Počkat! Kde by sehnal to kolo? Pokud mě sluch a oči neklamou, není to žádný levný ani 
jednoduchý typ. Na to, že se v kolech moc nevyznám, mi bylo jasné, že to je prostě super třída. A k tomu 
ta brašna s číslem, nástavec na prak a ten prak samotný, schránka s řemínky. To snad musel někde sehnat, 
nebo alespoň věrohodně namaskovat! 

Dejme tomu, že takový typ kola nějaký Mršivont má. Dejme tomu, že ho MV upravil za několik 
dní tak, aby sehnal všechno potřebné a udělal tak dokonalého Kurýra?  
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Možné to je. Ale nemohlo to být opravdové kolo řízené falešným Devítkou? Jak by to bylo 
možné? 

Kam vlastně kolo jako takové po skončení Kurýrovi půldenní služby přijde? Bere si ho domů, je 
někde jinde? Třeba v tom skladu Stráže?  

Kdyby ho vzal domů, mohli by ho Mršivontové nenápadně vzít a večer použít? Je to přece 
riskantní! Za bílého dne… svědci. A museli by ho vzít odkud? Z prázdného dvorku, jak stojí jen tak 
opřené o zeď a jakoby volalo: „Chcete mě?“ Těžko, himbajs, ty plantážníku! Muselo být alespoň 
zamčené. 

A Kurýr Devítka Mršivontem? Zaprvé ho pak Velká Vontka viděla a pak na takováhle místa 
přicházejí jen ti nejoddanější Organizaci. Ne, Devítka nebyl Mršivontem! 

Takže? 
Moc toho není, ale snad bych se mohl zítra zeptat Vojty, jak to bylo s těmi koly. 
Venku už bylo docela šero, z louky řvali cvrčci. Mít tak koně a prohánět se po prérii, nebo po 

Městečku a Čánkově se dvěma puškami a nějakým tím koltem. Vidím pár lidí, které zrovna nemám moc 
rád, zvedám Henryovku a BÁC! BÁC! Třeba pár lidí ze školy, nějaké ty lidi, co mi neustále a za všech 
možných i nemožných okolností pijou krev… 

Raději půjdu spát, ať vás už konečně přestanu otravovat. 

„A proč to chceš vědět?“ zeptal se mě nazítří Vojta. 
Vysvětlil jsem mu to. 
„Aha. Víš, jak jsou ty kola i s vybavením a údržbou drahý? Doma si je Kurýři nechávat nesmí. 

Po skončení služby ho dají do hangáru.“ 
„Kam?“ 
„Jo, ty to vlastně nevíš! To je bývalá stáj na dvoře toho domu, co je dneska opuštěný a má tam 

sklad Stráž.“ 
„Jak to tam probíhá s tím kolem?“ 
„No, kolo se zamkne pro další den další služby. Většina Kurýrů ho ještě prohlídne a vyčistí, 

i když nemusí. Ono do toho fušuje pár takových nadšenců pro kola, co jsou mezi Vonty. Dělají takovou 
větší údržbu, když je něco vážného – jsou to takoví mechanici. Je ti to jasný?“ 

„Naprosto.“ 
„To znamená, že to kolo nikdo nemohl získat od Kurýra.“ prohlásil Vojta. „Má ho nějaký 

Mršivont, namaskovali to, natřeli a Devítka byl na světě.“ 
„Hm.“ 
„Už zase to hm. No jo. Já vím, co tím chceš říct. Že bychom to kolo měli vypátrat. On to bude 

problém, protože to kolo nejspíš nebudou nějakou dobu ukazovat. Nejspíš ho má dotyčný schovaný, ale 
zase – náhoda je všelijaká. Zavolám někomu – třeba Velkému Vontovi. Teď by měl být na příjmu.“ 

Zavolal a asi za minutu zavěsil. 
„Když jsi takhle telefonoval, jak dopadl ten dvorek Mršivontů?“ 
„Stráž se tam vypravila hodinu poté, co jsme opustili Kurýra Dvojku. Nebyl tam nikdo. 

Prohledali všechny kůlny, barák i ten sklep. Je to vlastně příčná chodby ke vchodu do sklepa. Vpravo je ta 
chodba, kterou jsi šel od Herberta ven. Vlevo ta chodba končí skoro čtvercovou místností. Není tam nic 
kromě omítky a rozpadávající se zdi.“ 

„A v baráku?“ 
„Tam už vůbec nic.“  
„Jo – neříkal jsi, že to je akce pro jednoho člověka? A teď mluvíš o Stráži.“ 
„Nakonec jich tam asi přelezlo víc. Na takovouhle prkotinu jsem se neptal.“ 
„Že by to stihli za hodinu vyklidit? To by to museli vyklízet už předtím. Já tam alespoň nic 

takového neviděl a neslyšel.“ 
„Michalčík měl docela vztek, že se mu Mršivontové usadili přímo pod nosem a on na to nepřišel. 

Chtěl skončit jako náčelník Kropenatky, ale Velká rada mu to rozmluvila.“ 
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„To je dobře.“ 
„Problém je, že se prý zase něco stalo. Velký Vont mi k tomu moc neřekl, jen tak letmo a 

v rychlosti, že prý Mršivontové přepadli říční stráž. Ráno tam nachytali nějakého Mršivonta s ruční 
vrtačkou, jak chce dělat díry do lodi. Ale přišli včas a on jim uplaval na druhý břeh.“ 

„Asi to udělali kvůli tomu pátku.“ 
„Nejspíš se bojí, že zablokujeme řeku, až budou chtít odplout pryč.“ 
„Tak to by měli pravdu. Bude v docích Stráž, nebo jak?“ 
„Bude se to tam hlídat, ale oni by se o to mohli pokusit buď brzo ráno, nebo večer.“ 
„Doufám, že je MV zatím nepotopí.“ 
„I kdyby, pořád je tu ta Chropka. Něco mě ráno napadlo.“ 
„Krokodýl?“ 
„Proč krokodýl?“ nechápal Vojta. 
„Říkal‘s, že tě něco napadlo, tak jsem myslel.“ 
„Jo, ták! Ne, napadl mě nápad! Myslím, že v tom podzemí by mělo být nějaký světlo. Aby se 

Mršivontové viděli. A my si toho MV krásně vyfotíme!“ 
„To by možná šlo. Třeba ho i poznáme, když ho uvidíme.“ 

34. Bitva na řece 

Ten samý den, když jsme se takhle s Vojtou bavili. Ten den, kdy se nad Stínadly objevilo stejné 
slunce jako u nás; ten den, kdy voda tekla jako včera, kdy bylo úplně stejné počasí na obou těch 
vzdálených místech. Tak ten samý den se Mršivontové pokusili podruhé zneškodnit říční stráž. Nebyli 
jsme u toho a vlastně jsem se podrobnosti dovídal až po skončení. Skončení? Ano, když bylo zdánlivě 
dávno po všem. Když jsme nevěděli o té pekelné, ale to je jiný příběh.  

Vlastně dost dobře nevím, co si o tom mám myslet – stejně jako s Tleskem. A už vůbec si nejsem 
jistý, jestli vám tuhle pohádku na dobrou noc mám vyprávět. Je to v podstatě verze, kterou jsem slyšel, ale 
když se podíváte na závislost proudu řeky a některé další věci, tak vám vyjde, že je to takové, takové dost 
přikrášlené. Ale budiž. Vyslechněme proto tento krátký příběh. 

Říční četa se vracela ze své plavby do přístaviště. Pozdravili několik parníků a rozvinuli stažené 
plachty, protože vál příznivý vítr. Byl prý v tu chvíli tak silný, že nemuseli ani moc pádlovat proti proudu. 
Vlastně nevím – jsem spíš zvyklý na rybníky, jak jsem už někde psal, takže to raději nekomentuji. 

Sotva se mu přiblížili na dohled, prý spatřili Mršivonty. Konkrétně přední střelec křižníku. Všiml 
si totiž několika praků, které měli připevněné na bortech podobným způsobem jako oni sami. Pluly tam 
také dvě laminátové lodě. Velitel čety proto vydal nějaké rozkazy. Zvuk se po vodě nese jako na drátě a 
všichni to zřejmě slyšeli – možná i Mršivontové. Dělový člun měl obsadit oblast u mola a kosatka 
zaměstnat velké plachetnice.  

„A my?“ ptal se pravý boční střelec křižníku. 
„Přímo na ty laminátky! Velký dělo by si s nimi mohlo při troše štěstí poradit. Pamatuješ si 

manévry, ne? Řekni to Jardovi, ať střílí na ně.“ 
Lodě se k sobě mohly přiblížit o nějakých deset metrů.  
„Deset coulů doprava!“ ozval se přední střelec, který se svým prakem nemohl pohybovat. 
O vteřinu později letěl první kartáč – byla to velká kulička z ložiska jak z tanku. Byla největší, 

jakou našel. Kartáč po těsném letu nad hladinou dopadl na předek kýlu jedné laminátky. Barva šla pryč a 
na lodi se objevila nitkovitá trhlina. Z reakce Mršivontů se dalo usoudit, že jim tam něco teče. (Já vím, 
taky se mi to moc nezdálo.) Další podobná střela trefila druhou laminátku přímo ze strany na bort. Téhle 
střele bych docela i věřil. Bylo to levoboku plnou silou, a jestli to bylo slabší místo, a jestli ta loď byla 
trochu starší, zkrátka, ta střela jim udělala docela slušnou díru. Nebyla to nitka, ale docela něco jako díra 
velikosti kakaové skvrny, totiž mexického dolaru. Chtěli ji ucpat ponožkami, ale vzhledem k tomu, že to 
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bylo napůl v čáře ponoru, tak neměli velkou šanci. Jestli ten kartáč někjoho zasáhl, to nevím, ale o tom 
zmírnění střely by to stejně moc nebolelo.  

Ve stejnou chvíli se ale přiblížila plachetní korveta Mršivontů. Vypálili ránu a z bortu křižníku 
odlétlo několik třísek. Ono prakem dřevěnou loď nepotopíte! 

Křižník se natočil k molu, zatímco pravý střelec dělového člunu vystřelil kartáč na plachetnici. 
Minul se účinkem a sklouzl s cáknutím do vody. Kosatka plula přímo na palchetníky – jako na taran. Kdo 
neví, o co jde, tak to dělali piloti, když jim došlo střelivo – vrtulí odsekli kormidlo letadla. Tady na ni 
vystřelili z palubního děla (spíš narychlo vyrobeného praku). Šplíchanec vody u zádě označoval konec 
dráhy Mršivontské střely. 

Obě laminátky se blížily k molu. Ta s mexickým kakaem se pomalu potápěla a bylo jasné, že se 
na pevninu nedostane. Mršivontové opustili loď a plavali pryč. Laminátka skončila v bahně na dně řeky. 

K molu se blížily i obě plachetnice. Do cesty se jim blížila kosatka. Křižník s dělovým člunem 
pluly k laminátce, která se ještě držela na vodě.  

Strhla se děsná bitka. Pravý střelec kosatky rozsekal kovovými kartáči všechny ty praky na levém 
bortu nepřátelské lodi číslo jedna. Mršivontové se samozřejmě bránili a tahali příruční praky a pádla. 
Z dálky se přidali střelci na ostatních lodích Stráže. Třísky, kameny, kartáče, pádla, voda… všechno to 
létalo vzduchem. Kosatka se skoro převrhla, když se do ní obě lodě opřely. Nebýt poslední železné střely 
bočního střelce, kterému zlomil pádlo na dva kusy, kdoví, jestli by nebyla jedna loď říční čety ztracena. 
Kosatka se urychleně stočila po proudu, přitom pravý boční vystřelil na laminátovou loď. Kartáče došly a 
zbylo jen několik gumových koulí. Ale stejně se netrefil. 

Než se kosatka přiblížila ke svým lodím, nějaký Mršivont vystřelil několikrát po dělovém člunu. 
Nebýt toho, že zasáhl kormidlo (a to pořádně) byla by to ztracená dávka. Přelomil kus páky, kterou se 
kormidlo otáčelo a uvolněné dřevo mizelo pryč po proudu. Kormidelník vzal náhradní pádlo. 

Posádka potopené lodi se zachránila, druhá dosáhla mola a obsadila ho. První fáze bitvy dopadla 
vítězně pro Mršivonty. 

II. fáze bitvy: 

Přední a boční střelec křižníku s pravým na dělovém člunu pálili ostošest na molo do lodě 
Mršivontů, až z ní nadělali cedník. Kosatka se otáčela proti proudu. První dvě po proudu. Bližší loď MV 
se otáčela uprostřed řeky skoro na místě a stačilo při tomto manévru polechtat křižník. Ten odpověděl 
dvěma gumovými projektily mířícímu do hloučku Mršivontů. 

Dělový člun už do konce bitvy nezasáhl. Ustřelené kormidlo je ustřelené kormidlo. 
Kosatka nějakou dobu plula proti proudu, pak se stočila vpravo za druhou lodí Mršivontů. 

Ta do kosatky vpálila nějaký kámen, jen to zadunělo. Ale svezl se po plachtě.  
První loď udělala oblouk, pak se trochu vracela, ale to už se blížil křižník. Přední střelec využil 

poslední železný šrapnel, který měl. Odletělo několik třísek, jinak nic. Smočil si i pravý z kosatky, která 
plula poblíž.  

Děsná bitka číslo dvě na sebe nedala dlouho čekat. První loď MV proti křižníku Velkého Vonta. 
Střelivo povětšinou docházelo. A pokud nějaké zbylo, byly to jen gumové projektily, se kterými se pádla 
ničit nedala. Spíš to připomínalo hákování z časů pirátů. Podle toho, co jsem slyšel, došlo i na pěsti a 
kormidelník křižníku nakonec svým veslem porazil nějakého Mršivonta, ten upadl přes bort a strhl 
s sebou loď, jak se chtěl zachytit. Nabírala vodu, přední a pravý střelec ji ještě dorazili vesly a pluli pryč 
za druhou lodí Mršivontů, která unikala.  

Kosatka a druhá loď se od sebe nejprve rozdělily a teď znovu směřovaly k sobě. Ale kosatka 
nemohla vypálit ani ránu – byla v dost špatném palebném postavení. Zato se pomalu přibližoval křižník. 
Pravý boční se dostal při otočení lodi se svým prakem jakoby k zádi, zamířil a během dvou výstřelů měl 
všechnu munici pryč. Byly to poslední střely křižníku v této bitvě. Loď Mršivontů prchala. Ze všech lodí 
Velkého Vonta se linul vítězný řev. (Já vím, je to trochu divné, když boj ještě není u konce.) 

„Spustit kotvy!“ volá velitel čety z křižníku na všechny své lodě. U každé lodi je to vždy jeden 
střelec. 
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 Molo bylo stále v držení Mršivontů. Ale již ne! Během zmatků na hladině si říční četa ani 
nepovšimla, že Mršivontové skáčí z mola pryč do řeky. Na jeho úpatí se totiž objevila Stráž. Jak je to 
možné? Nevěděli, ale podle všeho ji měl přivolat Kurýr Pětka, který všechno sledoval z jedné uličky. 
Mršivontové z mola se tak přidali ke kolegům z první plachetnice. Plavali pryč. A když se boční střelec 
křižníku ptá, jestli je budou pronásledovat, kapitán jen řekne s mávnutím ruky: 

„Ne, jen by nás převrhli.“ 
Měl pravdu, ale možná to byla jedna z těch velkých malých chyb, kterých se během této války 

spousta lidí dopouštěla. 

35. Druhé číslo Kurýra 

A opět je tu Městečko, drazí přátelé. Ve čtvrtek byla železná neděle, na kterou jsme se s několika 
lidmi dlouho připravovali. Cesty do Stínadel přece jen nebyly zadarmo. A zatímco si Mořeplavci část 
prázdnin vydělávali levnými (ale příliš dlouhými a náročnými) plavbami, naše parta plus několik našich 
známých jsme vydělali během odpoledne tolik peněz, že jsme nestačili zírat. Je k tomu potřeba: dobrý 
kamarád, dodávka dobrého kamaráda, několik lidí, kteří se znají s dobrým kamarádem a jeho dodávkou, 
potom železná neděle, když je na ulicích všemožný železný šrot, kteří lidé, znající se s dobrým 
kamarádem a jeho dodávkou dají do dodávky. Potom potřebujete vědět, kudy pojedou oficiální sběrači a 
kdy tak učiní. Musíte si přestat všímat některých lidí, kteří buď kroutí hlavami, nebo vám spílají. 
Do dodávky dobrého kamaráda se toho tolik nevejde, kamarádů dobrého kamaráda a jeho dodávky je 
přece jen dost a peněz by tolik nebylo, i jeli jsme proto dále, tentokrát k jedné stavbě na okraji Městečka, 
kde v tuhle dobu nikdo není a beton ještě neztuhl, posléze několik příhodných železných… ehm. Pravda, 
co by si čtenáři pomysleli, že? A proto budeme v jejich očích dále poctiví jako naše nepřekonatelné 
vzory, Rychlé šípy, ale s penězi v kapse ze sběrny. A proto (po dalším zdlouhavém a ne právě příjemném 
vyjednávání s rodiči) vzhůru do Stínadel! 

Ještě musím dodat, že Vojta ještě nic podobného nezažil a byl příjemně překvapen. 
A v pátek, ano v ten osudový pátek, jsme opět stáli na prahu Stínadel, na Rozdělovací třídě. Večer 

na nás čeká Zelený kámen, MV a snad jeho chycení a zítra možná Chropka. Nestane se něco 
nepředvídaného, co by nám zhatilo plány? 

Na zvonici jsme dorazili bez větších obtíží a dýchali opět onen krásný nepopsatelný zatuchlý 
vlhký vzduch. Na stole byl další vzkaz od Velkého Vonta a nové číslo Kurýra. 

Nazdar špioni! Dnes vyšel s předstihem Kurýr a stane se z něho pátečník – jestli to nevíte. Jinak 
Mršivonti napadli říční četu, jakože to víte a v tomhle čísle to je docela dobře zpracované. Rád bych si s 
vámi promluvil v Jakubu v deset hodin dopoledne. Budu tam já velitel Stráže, dva velitelé čet střelců, 
kapitán říční čety, Velká Vontka a měli byste tam být i vy. Velký Vont 

„No samozřejmě, že přijdeme!“ řekl jsem a vzpomněl si na koláče ze Zlaté Skalice. „Musíme 
dohodnout ten plán!“ A kdo neví, co jsem myslel těmi koláči, tak ať si pořádně přečte Rychlé šípy. 

„A co Kurýr?“ sáhl Olda po časopise. 
První tři strany byla politika – Vontská rada, Pětirada a Dívčí rada. Pak rubrika tajemno – 

záhadné desky ve sklepě u Zana a rozhodovaní, jestli je bude moct každý vidět. Pak něco z nedávné 
historie – pokračování hledání Odkazu, které kdysi poslal Vojta a oni z toho v redakci udělali takový malý 
příběh (o Tleskačovi a Kráteni tam nic moc nebylo). A samozřejmě pokračování války s MV – bitva na 
Tlesku, bitva na řece (to museli udělat hodně rychle) a zmínka o jakémsi dvoře Mršivontů. A názory 
čtenářů? 

Jsou opravdu Mršivontové a MV nebezpeční? Vždyť se jim nic nepodařilo! – Vokoun 

Tenhle Vokoun byl stálým dopisovatelem na Vzkazových dveřích a v Kurýru. Ale kdyby věděl o 
Zeleném kameni, tak by nepsal takovouhle věc. Podařilo, a kdoví, jestli i nepodaří. 

Co je s koly Mršivontů z Tlesku? Měl bych o jedno zájem! – Z 26 Kocouří zeď 232 
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Jaký je cíl MV? – Běla T. 

Asi nemá cenu vám tady servírovat i ty ostatní. Když nepočítám toho Z 26, tak se všechno točilo 
výhradně kolem Mršivontů. Co člověk to názor. Mršivontové tentokrát neposlali žádnou zprávu. 

Na další straně jsme četli rozhovor s Kurýry Jedničkou a Čtyřkou. Pak rozhovor s kapitánem říční 
čety o bitvě na řece. A na předposlední straně fotografie říční stráže na řece i s dělovým člunem, kterému 
mechanici přidělávali nové kormidlo u mola. Na zadní straně pokračoval seriál (a docela velkým skokem). 
Rychlé šípy vykopaly kroniku na Červených schodech a začínají ji číst. Smích se zlepšil v kreslení šípáků 
a bylo to docela jasně vidět. 

Tím byl obsah Kurýra číslo dvě vyčerpán. 
„To přepadení říční čety svědčí o tom, že MV chce mít prázdnou řeku.“ 
„To jo, Oldo,“ řekl jsem. „Ale žasnu nad těma prakama, co je mají na těch lodích! Ten největší 

prostřelí laminátku?! A ty železný střely?! A pár bronzových?! Tomu teda moc nevěřím. A kde to 
sebrali?“ 

Vojta pokrčil rameny: „Z ložisek, vodoměrů a tak. Ve šrotu. Jo, viděl jsem manévry říční čety, 
kde to zkoušeli střílet na různé lodě a do té laminátky to při štěstí takovou díru udělat může.“ 

Jediný Olda byl zase trochu praktický. Podíval se na hodinky a oznámil nám, že bychom se 
konečně mohli laskavě zvednout z těch židlí a jít dolů do kostela na poradu! 

36. Plán 

Přišli jsme samozřejmě jako poslední. Máme to nejblíže, takže úměrnost… přímá, nepřímá? Asi 
nepřímá. Tak dobrý zase z matiky nejsem. 

Posadili jsme se na volná místa mezi velitelem Stráže a Velkou Vontku. Vojta samozřejmě vedle 
ní. Ach bože! 

Naproti mně seděli velitelé všech čet, které se zúčastní. Velký Vont, Velká Vontka. Scházel 
Náčelník Uctívačů ginga a byla by tady největší esa Stínadel. Když nepočítáme MV. 

Velký Vont promluvil v tom smyslu, že všichni víme, proč jsme tady, takže žádné úvody nejsou 
potřeba. Moc jsem ho nevnímal. Na stole leželo několik map a jeden kreslený plán náplavky. Protože 
mapy mě zajímají odmalička, hned jsem je studoval.  

„Dalo by se říct,“ řekl Vojta, „že MV připluje po řece. Možná MV, ale pochybuju, že by za sebe 
poslal někoho jiného. Třeba nějakého obyčejného poskoka, podle mě by říční četa měla zakotvit takhle – 
rychlý člun přímo naproti náplavce, ale spíš blíž ke druhému břehu. Dělový člun spíš po proudu, protože 
není tak rychlý a velitelská loď zase proti proudu, ale obě se budou muset i s rychlým člunem pořádně 
schovat, aby je MV neviděl. To by byl konec plánu. Taky bude šero a to nám jen pomůže. Myslím, že 
MV popluje těsně kolem nábřeží. Nějaké námitky?“ 

Ozval jsem se: „Jo, třeba popluje z druhého břehu. Je to dost nepravděpodobný, ale stejně – “ 
„To je námitka?“ 
„No jasně! Protože se lodě budou muset schovat tak, aby nebyli vidět z různých směrů.“ 
Kapitán: „Nemyslím, že by se to stalo. Bude se všem lodím vyhýbat, a když připluje 

pod nábřežím, tak ho z dálky neuvidíme.“ 
Velký Vont (chvíle napětí): „Asi ano, to bychom tedy rozdělili říční četu, jestli nejsou vážné 

připomínky, ne? Fajn. Pak to pronásledování – Čendo.“ obrací se na velitele Stráže. 
Velitel Stráže Čenda ukazuje na plán náplavky a řeky: „Tady jsou ulice kolem náplavky. Nejspíš 

budou hlídané Mršivonty. Může jich tam být třeba patnáct, dvacet. Měli bychom tam nenápadně dostat 
dvě čety střelců – tady Mirkovu a Kájovu. Jsou nejlepší po stráži Pětirady a Jakuba.“ 

Bla bla bla. Začínal jsem usínat. 
Kája: „Moji četu bych poslal rozptýleně na nábřeží. Budou to pozorovat ze vrat domů, které tam 

jsou často otevřené. Mohou se tam skrýt.“ 
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Všichni souhlasili. Já ne, ale nic jsem na to neřekl. Jestli tam budou Mršivontové, tak se asi taky 
schovají, ne? A kam se asi schovají? No, můžeme hádat. Ale třeba se mýlím. Podle Vojty hodně často, já 
si to nemyslím. 

Mirek: „Nejlepší místo pro moji četu by bylo asi poblíž nábřeží, ale jakoby v ústí téhle ulice, 
která vede jakoby k náplavce.“ 

Je zajímavé, kolik lidí užívá oblíbená slova, nebo sousloví (viz Sam Hawkins a jeho jestli se 
nepletu…). Mirek používal zase slůvko jakoby. Pomyslel jsem si, že tu přece jen bude zábava, zvlášť 
jestli bych se vytasil s naší jihočeštinou, které tady asi nikdo nerozumí. Háha! 

Velký Vont: „Budete tam od půl páté. Kdoví, kdy přijdou Mršivontové, mohli by si vás 
všimnout.“ 

Hm, to je moudré. 
„A teď?“ ptal se kapitán. 
„No, promyslíme, jak – “ chtěl něco říct Vojta, ale já mu skočil do řeči, protože podobné plky, 

i když jsem si uvědomoval jejich důležitost, jsme vůbec poslouchat nemuseli. 
„Jestli byste proti tomu nic neměli, dámo a pánové,“ začal jsem a stačil zaznamenat, že Olda se 

zděsil, protože pochopil, že mám nápad (a on s nimi neměl dobré zkušenosti, leč všichni moudříme – tedy 
skoro všichni) a Vojta se chytil za hlavu, jako by se chystal smrkat. „Tak já bych někoho poslal sem, 
ukázal jsem prstem na oblast, která mě zaujala.“ Bylo to místo, kde končila plavba říční čety. Dál nikdy 
neplula. Tam, kde se rozkládalo ohromné přístaviště, doky, poloostrovy – zkrátka přístavní čtvrť. 

„Proč?“ nechápal Olda. 
„A kde líp schováš jinde nápadnou loď?“ argumentoval jsem. „Tam říční četa vůbec neplave.“ 
„Jenže když jsme s nimi bojovali, tak pluli z opačné strany!“ ozval se kapitán. 
„A kde by tam měli přístav? Na náplavkách? Těžko. Navíc to mohli udělat, aby nás zmátli.“ 
Vojta neříkal nic. Buď ho to dostalo, nebo uznal, že mám možná pravdu. 
Pokračoval jsem: „MV s těmi plachetnicemi může být jen tam, a jestli někam popluje, tak tam. 

Navíc, kdyby náhodou utekl, tak by tam byli lidi, kteří by ho mohli sledovat. Kdy by bylo nejlepší tam 
Stráž poslat?“ 

„Asi přesně v šest uvažoval velitel čety.“ To řekl velitel Stráže. „Aby tam nikoho od nás 
nezahlédli, kdyby tam opravdu byli. Ale víte, jak to tam vypadá? Loď vedle lodě, mola, stromy, možná by 
Mršivonty ani neviděli připlouvat. Ale zkusit se to musí.“ 

„Lepší, kdyby byli u východu z doků, pak by to měli jednodušší. Jestli MV unikne, tak aby ho 
sledovali.“ 

To už tady sice padlo, ale řekl jsem to já, takže proč to nezopakovat, že, Vojto! 
Navíc Vícenáčelník pokračoval: „On to sice není špatný nápad, ale není to úplně jisté.“  
„Jisté není ani to, že MV připluje po řece!“ Řekl jsem já. 
Menší problém nastal v tomto okamžiku. Vojtovi se zdálo, že se Velká Vontka na mě usmála 

(i když jsem nic takového nepozoroval) a taky mi to po skončení porady řekl. A i kdyby, mě by to nechalo 
chladným – narozdíl od Vojty. Ten by za takový úsměv dal možná nevím co. Jedno mi bylo jasné: Buď to 
brzy skončí, nebo je konec s naší sehranou partou, protože tady se nedá pracovat. 

„To sice není, ale je to skoro jisté,“ uzavřel naši debatu Velký Vont. „Pošlu tam dvě čety 
štítonošů. Bojovat nemusí a na sledování budou dobří. A teď ještě probereme, jak by měla ta výměna 
probíhat.“ 

„Počkat,“ přerušil ho Olda. „A proč jste si sem zavolali nás?“ 
„Jednak po Zeleném kameni pátráte, jednak jste naši špioni a taky budete mít takovou úlohu, 

o které jsme už trochu mluvili.“ 
„Jakou?“ zeptal jsem se. 
„Budete v půl čtvrté v přístavišti u říční čety, ti vás vysadí na náplavce. Někde se tam ukryjete, 

a jakmile sejde Velká Vontka dolů k řece, přiblížíte se nenápadně k zábradlí. V šest tam není živá duše. 
Kdyby bylo potřeba, jakože bude, tak zakročíte.“ 
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„Jo, chytíme MV, svážeme a přivedeme do Jakuba,“ ušklíbl jsem se. „A co vlastně znamená to, 
jakože bude?“ 

„Protože ty peníze MV nedostane! Bude mít jen prázdnou obálku („Jako rychlošípáci“, pomyslel 
jsem si zoufale.). Budete muset seskočit přes zábradlí dolů. Ten metr, dva – podle místa seskoku a 
zneškodnit MV.“ 

„Tak proč ten humbuk s loděmi!“ 
„Loď, která uvidí Mršivonty se za nimi po chvíli vydá.“ 
„Ještě jedna věc,“ vložil se do toho kapitán říční čety. „Po té bitvě zbylo Mršivontům dost 

prostředků. Mají ještě jednu – nejmíň jednu – takovu loď jako my.“ 
„To stejně nevyřešíme,“ namítl Mirek. „Nic moc nevíme a času je málo.“ 
„Fajn,“ přerušil je pro změnu Vojta. „Co dál, když se nám podaří zneškodnit MV?“ 
„To už by měla připlout nejméně jedna loď a nějakým signálem můžete přivolat Stráž v ulicích.“ 
„Třeba písknutím?“ zkusil to Olda. 
„Třeba,“ souhlasil Čenda. 
„A pak ty Mršivonty odtáhneme někam k výslechu, třeba sem do kostela.“ 

37. Mezičas 

Porada se protáhla až do poledne. Rozešli jsme se s prvními údery stínadelských zvonů. Když 
jsme svačili na zvonici, začal Vojta s tím, o čem jsem se do budoucna (to jako na tuhle chvíli) zmínil. 

„Jak to děláš?!“ 
„A co jako? Myslíš jak jím – normálně: otevřu pusu a – “ 
„Ne, ona se na tebe usmála! Proč?“ 
„Fakt? Máš moc bujnou fantazii – proč by se usmívala zrovna na mě, Vojťasi?“ 
„Proto se taky ptám, jak to děláš?“ 
„Nikdy bych neřekl, že tě tahle vezme holka – “ 
„To není obyčejná holka!“ 
„Ne? Dvě oči, nos, pusa, ruce, nohy, břicho, záda…“ dělal jsem si z něho legraci. 
„Ty víš, jak to myslím. Takže jak to děláš?“ 
Ukousnul jsem kus housky, rozžvýkal, co nejhlasitěji polknul a s gestem seladona řekl: „To je asi 

přirozený šarm, Vojto.“ 
Olda se zakuckal: „Ty a šarm! Cha chá! To bych chtěl vidět! A co vlastně řešíš, Vojto? Jde nám 

o Zelený kámen a ne o tvoje tokání. Radši přemýšlej, kde se schováme. Znáš to tady nejlíp.“ 
„Hm,“ polknul Vojta příděl tekutin. Zrovna dneska se mu musí v hlavě motat takovéhle 

myšlenky! Zrovna, když nás čeká nebezpečný večer, který může na takovéhle blbině ztroskotat! Měl jsem 
neblahý pocit, že to s námi jde hodně šikmo dolů. Já jsem se ve Stínadlech tak dobře nevyznal a všude 
jsem dostával nakládačku, Olda je na tom se znalostmi podobně a v duchu určitě přemýšlí, co dělá jeho 
pes Haf, kterého má moc rád, i když se to bojí přiznat a Vojta? Vojta onemocněl pokaždé při pohledu 
na Velkou Vontku. 

A tohle má být tým jako z dob Odkazu? Těžko! 

Po poledni jsme se sešli s velitelem Stráže Čendou, abychom probrali pátrání kolem toho 
falešného Kurýra. 

„Nikde nic!“ konstatoval Čenda. „Dali jsme vědět i Uctívačům, ale i u nich takové kolo nikdo 
neviděl. Prohledali jsme všechny dvorky ve Stínadlech, něco podzemí a nějaká další místa, kde by to 
mohlo být, ale jestli to někam zamkli, tak jsme to najít nemohli.“ 

„Dali jste příkaz Stráži, Kurýrům a náčelníkům, aby takové kolo okamžitě hlásili?“ 
„To je přece samozřejmý, Vojto.“ 
Ono to nešlo z kopce, ale kutálelo se to neuvěřitelnou rychlostí přímo do Grand Canyonu. 
Ale kde to skončí? Šplouchne to o hladinu Colorada, nebo ne? 
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A co večer? Podaří se získat Zelený kámen? Podaří se ta narychlo sestavená a nejistá léčka? 
Ještě jsme měli dost času a chtěli jsme něco zařídit. A co jsme měli dělat? Po menší všestranné 

diskuzi jsme napsali tohle: 

Náčelníku Uctívačů ginga. 
Podle všeho vás při poradách ve Svatyni špehují Mršivontové, kteří již přepadli dva Kurýry 

vezoucí cenné zprávy. Radíme postavit tajně hlídky a pochytat je. Zítra při vaší poradě ve Svatyni 
Uctívačů ginga bychom si rádi vzali první hlídku my. 

A podpisy. Vzkaz jsme poslali po Kurýrovi Šestce. Dali jsme mu jako dýško bonbón, který 
Oldovi zbyl, když jsme se dělili. Nebylo to sice třeba, ale co by naše dobrotivá poctivá – ehm, ehm – 
srdce neudělala, že? A večer se pomalu blížil. 

38. Když večer nastal 

Molo nám klapalo pod nohama. Znal jsem to, jednou jsem tu už byl. Ale předtím zde bylo 
prázdno. Tři lodě říční čety byly na dosah. Nebe zešedlo tenkou clonou mraků a čerstvého smogu. Slunce 
bylo krásně pozorovatelné, aniž bychom museli přivírat oči. Řeka se ztišila a její černá hladina 
připomínala moře, které hrozí smrtí. 

Nebo průšvihem, vyberte si, co vám lépe vyhovuje. 
„Co když bude bouřka?“ přemýšlel Vojta nahlas. 
„Nebude, Vícenáčelníku,“ řekl jsem. „Jednak mě nebolí hlava, jakože vždycky, když má pršet a 

pak tohle jsou takové ty mraky, jak se to jmenuje latinsky?“ 
„Není to cirus?“ 
„Možná a bouřkovej je cumulonimbus.“ 
Ale to už jsme byli u Stráže. Většinou už seděli v lodích a zkoušeli navijáky plachet, kormidla a 

připravovali náboje. Moc jich neměli. Po minulé bitvě úplně vyčerpali část skladu pro ně určenou. 
Na molu stál jen kapitán. „Nic se nezměnilo?“ ptal se ho Vojta. 
„Všechno je v cajku, Vícenáčelníku!“ zasalutoval legračně kapitán. 
„Zapněte si blůzu!“ zařval ve stejném duchu Vojta. „Co si o vás pomyslí podřízení! Pozor! Vy 

nevíte, jak se stojí v pozoru!? To jste pěkný kapitán, Johne Silvre! Za to vás degraduji a pošlu 
do nejhlubší hladomorny, abyste se tam utopil!“ A přestal. „Konec srandiček, máme fofr!“ 

Tak jsme tedy nasedli. Já do dělového člunu vedle kormidelníka a Olda s Vojtou na stejná místa, 
jen v jiných lodích. Plachty neměli smysl, protože bylo bezvětří. V každé lodi bylo náhradní pádlo, které 
jsme dostali a už to jelo, tedy plulo.  

Pluli jsme při kraji řeky, kde byl proud nejslabší. Řeka byla ještě o něco děsivější, když jsem si 
uvědomil, že pode mnou je třeba několikametrová hlubina. Jezu jsem se bál, protože jsem přes něj nikdy 
v životě neplul. Zlatý rybníky! Minimální proud, závislost na větru, žádné jezy a nekonečná hladina 
takových obřích jezer jako je Rožmberk, Dvořiště, Koclířov nebo Tisý. Jen pádluj, pádluj! Nebo nás to 
strhne! Rackové nám poletovali nad hlavami a já přišel na další nebezpečí, které nás mohlo hrozit. Nebylo 
smrtelné, ale spíše páchnoucí – ble! Přišla větší vlna, zalila příď a něco vody se dostalo k nám dozadu. 
To mě velmi „uklidnilo“. 

Propluli jsme propustí v jezu jen díky znalosti Stráže. Jak to dokázali, nemám moc velké zdání, 
ale fakt je, že tohle spíš ani nebyla, propusť jako v Budějovicích u Dlouhého mostu, ale spíš, že tu jez 
prostě chyběl. Proud tu byl silný a měl jsem sto chutí vystoupit a jít pěšky, jenže bych musel po dně. Tak 
jsem zůstal sedět a pádloval jsem, co to šlo. Docela mě už bolely ruce a krásy plavby jsem moc nevnímal. 
Cestou jsme pozdravili jeden parník a nechali se postupně vysadit na náplavce. 

Vojta měl pravdu, bylo to tu opuštěné. Lodí tu stálo jen velmi málo. Byl tu nájezd, taková rampa 
plná písku a malý nízký plochý, nevím vlastně, jak se tomu říká, jestli přístaviště – prostě ten plac, jak se 
u něj kotví. Hned jsem si všiml, proč jsou lodě až dál. Někdo ukradl nebo rozbil všechna kotviště 
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v tomhle místě, takže se tu nedalo ničím zachytit. Museli jsme na břeh víceméně rychle skočit, což byl 
docela zajímavý zážitek. 

„Tak nahoru!“ velel Vojta a už jsme se belhali po schodech nahoru. Nejdřív jsme nenápadně 
omrkli situaci nahoře. Žádné nebezpečí jsme nevnímali. On tu skoro nikdo nebyl. Domy nebyly daleko 
od nábřeží a rostly tu takové zakrslé stromečky. Ani tramvaj tu neměla koleje a aut jezdilo poskrovnu. 
Zábradlí bylo celé otlučené a řádně posprejované. Pak jsme prolezli asi tři domy, než jsme se v jednom 
ubytovali. 

Byl to obyčejný činžák, který mě překvapil tím, že měl otevřené dveře – u takových domů jsem 
nikdy nic podobného neviděl. Pak jsem ale přišel na to, že dvířka na dvoře vedou do jiné ulice, takže jsme 
vlastně v průchodu. Do ulice ten dům zářil novou fasádou, ale dvorek byl pěkně vrásčitý jako starý 
dědeček. Dvůr mi připadal jako vystřižený z nouzových kolonií z první republiky u Prahy, jako byly třeba 
u Záběhlic nebo jinde. Na špinavém plesnivém dvorku se mezi třemi polorozpadlými zdmi vyjímala napůl 
vytlučená betonová dlažba, na kterou nikdo ani nesáhl od té doby, co ji tu udělali. Tu a tam jsem viděl 
holubince a protože se od střechy sousedního domů ozývalo samé vrkú, bylo mi jasné, odkud se tyto krásy 
berou. 

Průjezd nebyl o mnoho lepší. Kromě dveří s vytlučeným zámkem vedoucím na schodiště a pěti 
schránek na dopisy zde nebylo nic, co by stálo za zmínku. Bydleli tu Holanovi, Pumrovi, ing. Krásná, 
kupodivu Žižkovi a nějaký Josef Kůrka. Někdo jeho jméno přeškrtl jedním tahem lihovým fixem a pod to 
napsal Pepa Chleba. Zkrátka česká klasika. 

Asi tak kolem páté se k nám přidali dva členi Mirkovy Stráže, kteří také hledali úkryt.  
Je zajímavé, že během těch dvou hodin, co jsme strávili na schodišti v tichém rozhovoru, kolem 

nás přešla jen jedna osoba. Byla to asi tak devatenáctiletá holka, která si nás ani nevšimla, zadívala se 
kriticky na své karmínové nehty, se kterým by mohla jít na medvěda místo bowiáku a fiflenovsky 
odcupitala po schodišti na dlouhých podpatcích, až jsem myslel, že slítne dolů přímo na svůj barevný 
obličej – to není rasistická urážka, protože hrála všemi barvami – od modré po červenou. Asi podle toho, 
co na sebe napatlala za bahno, aby si udělala obličej. Ještě dlouho jsme na ni vzpomínali, když odešla. 
Ne, že by se nám nějak zvlášť líbila, ale museli jsme čuchat vzduch zkažený těmi nejlepšími 
smradlavkami – tedy voňavkami. Pochyboval jsem, že by to byla ing. Krásná nebo Pepa Chleba. Nejspíš 
dcera těch tří ostatních. 

Takováhle městská panička by zřejmě v pralese dlouho nepřežila. (Výsledek ankety: Vojta 
tipoval čtyřicet minut, Olda dvacet, já půl hodiny a oba ze Stráže shodně po třech minutách. V praxi jsme 
to ale nikdy nezjistili.) 

Ve tři čtvrtě na šest jsme se opatrně vykoukli ze dveří domu. Nikoho jsme neviděli a zdálo se, že i 
aut jezdí o mnoho méně. Bylo docela slušné šero, zvlášť, když se z té zprvu jemné clony mraků stala 
jedna velká ocelová černota, přes kterou se nedostal jediný slunečný paprsek. Schovali jsme se 
pod stromy. Po nějaké době se rozsvítily první lampy. Když jsem kdysi v jedné knížce četl, že lampy svým 
světlem měnily soumrak ve večerní tmu, tak jsem tomu nevěřil, když přece svítí! Ale od té doby jsem 
musel uznat, že je to pravda. Ono to je možná tím kontrastem. Tady na nábřeží to platilo úplně stejně jako 
jinde.  

Velkou Vontku jsme zahlédli až těsně před šestou. Ačkoli byla polovina srpna, kdy slunce zapadá 
někdy kolem půl deváté, tak teď pod mrakem bylo šero mnohem dřív a mnohem větší. Vlastně jsme mohli 
děkovat právě oněm lampám, že jsme zahlédli její stín. Nebýt toho, dřepíme tam dodnes. 

Po nás se neohlédla, aby nás snad neprozradila a sestoupila dolů. Pořádně jsme propátrali okolí 
očima ze svého chabého úkrytu, překročili co nejtišeji silnici a rozhlédli se na všechny strany. Štěstí nám 
výjimečně a jen pro tuto chvíli přálo. Nikde nikdo, takže jsme se mohli ukrýt za sloupky zábradlí. 
Pod námi byl nájezd asi v hloubce jednoho metru, takže na přeskok ideální. Přesně na okraji rampy stála 
Velká Vontka. Bylo to nejideálnější místo k přepadu… 

Zaslechl jsem šplouchání v pravidelných úderech čehosi na hladinu. Mohla to být jen vesla nebo 
pádla. A pak jsme to ve tmě řeky zahlédli. Těsně kolem náplavky plula pramička s plachtou. Snad ta, 
kterou nepotopila Stráž. Mršivontové, kteří pádlovali, měli šátky přes obličej. Ten, kdo nepádloval, 
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žádnou masku nepotřeboval – Smrtka. Vlastně jsem čekal, že MV přijde sám a nebude ji posílat. Trochu 
mě to zklamalo, ale měl jsem nutkavou touhu oplatit Tmavý průchod. 

V dáli na řece jsem zahlédl ještě jinou loď. Blížil se k ní dělový člun od nějakého mostního pilíře, 
kde se zřejmě schovávali. Prak směřující na náplavku v první lodi vypadal děsivě. 

39. Boj na náplavce 

Plachetnice se zarazila o zídku náplavky. Smrtka nehlasně vystoupila na souš, aniž by loď nějak 
zaviklala na hladině řeky a vykročila k Velké Vontce. Pomalu jsme už leželi skoro na čtyřech, a kdyby 
nás někdo viděl, tak by asi utekl, abychom ho neokradli. Snažili jsme se co nejlíp maskovat a přitom celé 
dění poslouchat.  

Smrtka se zastavila asi na metr před Velkou Vontkou, která předtím trochu ustoupila nahoru, aby 
k nám byla blíž, až budeme přeskakovat. Byla pak větší šance na chycení Smrtky. Jenže Smrtka musela 
promluvit a tak nám dát příležitost poznat hlas. 

„Máš ty peníze?“ zeptal se ten Smrtka docela obyčejným hlasem. 
„Máš Zelený kámen, MV?“ odpověděla otázkou. 
Smrtka se uchechtla, zřejmě tomu MV. „Vidíš ho dost dobře?“ vrazila ruku někam pod plášť a 

ukázala Velké Vontce onen kámen. Byl tak akorát do ruky a Smrtka ho držela dvěma prsty. Velká Vontka 
kývla.  

„A teď peníze!“ 
Tohle byl kámen tvrdší jak diamant. Má jen prázdnou obálku. Až moc to připomínalo dávné dění 

ve Slepé uličce číslo pět. 
Kývl jsem na své kolegy špiony, pomalu vstali, přehoupli se přes zábradlí a teď už museli jednat 

bleskově. Na lodi nás jistě zahlédli a začali křičet. Pozdě. Vojta přelezl zábradlí o zlomeček vteřiny 
rychleji než my dva. Dopadl na dlažbu k Velké Vontce, ale Smrtka s nějakou takovouhle levárnou 
počítala. Uskočila rychle ke straně, kámen hodila přes zábradlí rampy jednomu ze svých společníků 
(zřejmě domluveno) a povalila Vojtu pěstí k zemi. Uslyšel jsem svist gumy a ještě stačil uskočit, kdy ti 
Mršivontové poslali na rampu nějaké gumové projektily. První mi hvízdnul u ucha jako kdysi jeden 
rampouch a druhý mě trefil hezky do předloktí. Olda se přiblížil ke Smrtce, ta se po něm v běhu ohnala a 
praštila ho dřív, než se stačil bránit. Vojta se sebral ze země a hvízdl na prsty, až to bylo slyšet ne 
na nábřeží, ale na celé Druhé straně. Z nábřeží se ozval dupot a výkřiky a připadalo mi, že Smrtka měla 
pro Mršivonty patrně úplně stejný signál, protože tam probíhala nějaká bitka. Vykašlal jsem se na ty 
na lodi, co nás pořád nenechávali na pokoji, a rozběhl se za Smrtkou. Chtěla naskočit, do lodě, když ji 
varovný výkřik na mě upozornil. Byl jsem příliš blízko, než aby stihla naskočit a musela se mě zbavit. 
Řekl bych, že mě poznala. Ohnala se direktem přímo na bradu, jenže s tím jsem počítal a skrčil se. 
Bohužel jsem nečekal, že to byl klam a pořádně mě nakopla ve chvíli, když sem se skrčil. Naštěstí to šlo 
vedle, ale trochu to přece jen zabolelo. Asi to mělo být do břicha, ale šlo to do stehna. A ještě bokem. Ale 
získala vteřinu, naskočila do lodě a já měl co dělat, abych skočil na stranu, když po mně vypálili z 
palubního kanónu. 

Vojta z plných plic křičel nad řeku, kde se volání nese strašně rychle a dobře. Jako po drátě. 
Počítal, že ho posádka kosatky uslyší, pokud už dávno nevyplula ze svého místa. A to se mohl přiblížit i 
dělový člun. Mohl, jenže pod pilíři mostu probíhala bitka s Mršivonty.  

Smrtka tu svoji loď nechala stočit po proudu. Chtěla pryč. Snad k dokům. Tu se na ní vyřítila 
kosatka. Přímo proti prakům. Že o nich nevěděli, svědčí o tom, že MV je nechal po té bitvě namontovat i 
na další místa lodě, takže se kosatka rychle stáhla z nebezpečného prostoru a zamířila k nám na náplavce. 

„Tak co? Chce někdo z vás svézt? Když tu máme to pádlo navíc.“ volal velitel lodě. 
„Mám?“ ptal se nás Vojta. 
Zavrtěl jsem hlavou: „Ty musíš s Oldou dovést Velkou Vontku do Stínadel přes tu bitvu nahoře. 

Pojedu já. Nebyl bych vám moc platný a já mám nevyřízené účty!“ a skočil jsem trochu neopatrně na 
kosatku, která se rozkývala. Seděl jsem u kormidelníka, vzal pádlo a mizeli jsme po řece za Smrtkou. 
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40. Pronásledování 

Na obzoru jsem ještě rozeznal obrysy Mršivontské plachetnice. Smrtka měla náskok nějakých 
padesát metrů. Řeka zčernala ještě víc, zchladla, kolem nás byla tma, jako když se rozlije tuš, jen slabě 
osvětlená oranžovým světlem elektrických lamp na mostech nebo nábřežích. 

„Můžeme je dohonit?“ volal jsem na kapitána lodě. 
„Žádný problém! Tady známe proudy a vane dobrý vítr.“ 
Vmanévrovali jsme do rychlejších proudů řeky, takže jsme nepluli rovně – trochu klikatě, ale 

pomalu jsme se i přesto přibližovali k Mršivontům. Náhle se mi zdálo, jako bych před námi viděl jez. Pak 
se mi to nezdálo, ale byla to holá skutečnost. 

„Zdá se mi to, nebo jste se zbláznili?!“ křičel jsem, abych přehlušil čím dál tím bližší hukot jezu. 
„Proč?“ otázal se kormidelník. 
„Vy chcete v téhle rychlosti přes jez?! Víte, kolik lidí na jezech – “ nedořekl jsem, protože mě 

přerušil kapitán: „Bez obav! Takhle jsme pluli několikrát! Srazíme tím ten náskok! Jen se všichni držte 
bortů!“ 

To už řval na plné pecky, aby překřičel divoké vlny. Chytil jsem se rukama, zapřel nohama a 
nahlas nadával a loučil se se zpackaným životem. Náhle se příď jakoby na okamžik zastavila ve vzduchu a 
pak se s mocným rachotem přehoupla jako houpačka dolů. Naše záď sjela trochu přes vodu a příď vrazila 
na vteřinu do vln, aby odtud zase jako svíjející se mustang vyplula nahoru. Co jsem, jsi přitom myslel, to 
raději nebudu opakovat. Co jsem říkal, to už vůbec ne. Loď byla celá mokrá, až na plachtu, já byl ale 
nejmokřejší ze všech, protože mě loď kopla napůl přes bort, a kdyby mě nezachytil včas kormidelník, tak 
jsem v lepším případě musel plavat. Další skvělý zážitek ze Stínadel, to mi věřte! V hlavě mi hučelo a měl 
jsem tam takové prázdno jako ještě nikdy.  

„Měl ses pořádně držet!“ domlouval mi kormidelník. COŽÉ! Místo toho, jsem byl zticha, protože 
jsem nechtěl nic říkat. Já tady mohl umřít a měl jsem se líp držet, i když jsem se držel, jak to nejlíp šlo! 
Na bobříka ušlechtilosti jsem v tu chvíli opravdu nepomyslel. A vsadím se, že vy byste o něm taky 
nepřemýšleli a v klidu si ho sundali z rukávu a lovili znova. 

Ať už ale riskovali, nebo ne, pravdou zůstává, že náskok, který měla Smrtka, byl už jen poloviční, 
protože oni to vzali průplavním kanálem. V tu chvíli jsme zahlédli obrys křižníku. 

Pluli jsme poblíž Stínadel. Hluboké i vysoké jasné tóny stínadelských zvonů kostelů a chrámů se 
dostávaly nad řeku, kde je bylo slyšet tak, jak nikdy v těch temných vlhkem zapáchajících uličkách. 
Poznal jsem Zlatou Svatou a Živé srdce, když jsem zahlédl něco, co jsem nikdy neviděl. 

Přední střelec křižníku natáhl svůj hrozivý prak a něco zavolal ke Smrtce. Nebylo mu rozumět, 
Smrtka se jen zasmála a prudce stočila loď ke straně (přesedla na místo kormidelníka) v momentě, kdy 
největší a nejtěžší kartáč celého válečného loďstva Velkého Vonta dopadl na místo, kde ještě byli před 
zlomkem vteřiny. Slyšel jsem, jak to sklouzlo po bortě do vody. A kde se vzal, tu se vzal ze tmy další 
plachetník. Nebyla to Stráž ale Mršivontové. Křižník se okamžitě přeorientoval a nám nechal Smrtku. 
A zase jsem dostal trochu strach. 

Třísky, pádla, kartáče, gumy od praků, všechno létalo vzduchem. Nastal boj lodě proti lodi a 
začínal jsem věřit tomu, co jsem se dočetl v druhém čísle Kurýra… polk! Taková nerozumná 
chladnokrevnost a já bábovka. No jo, nejsem rodilý stínadelský. 

Měl jsem už nějakou dobu pocit, že se stávám strašpytlem. Kde jsou ty časy, kdy jsme s Milanem 
jezdili načerno na Osoblažsku ve vlaku? Když jsme z něj vyskakovali, když brzdil před stanicí, abychom 
do něj zase nenápadně naskočili. Taky jsme udělali plavbu. Tenkrát po Osoblaze a Prudníku do Džungle. 
To nebyla taková plavba jako tady. Tady šlo o krk a nevím, jestli si to ti kluci uvědomovali. Nejspíš rostu. 
Bohužel. 

Ale hned jsem se ocitl v realitě. Bitva křižníku s plachetnicí zmizela kdesi v dáli. Před námi se na 
hladině osvětlené lampami na mostě zjevil černý stín Smrtkylodě. Ale pak zase nastala tma. Po pravém 
břehu bylo světel čím dál tím méně, vlevo v přístavní čtvrti ještě pokračovalo nábřeží do části doků, kde 
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jsme tušili skrýš MV. Jenže Smrtka plula spíš vpravo k ramenům na opačné straně řeky. Mohli jsme 
takhle plout už asi patnáct, dvacet minut, ale klidně půl hodiny, nebo i víc – ztratil jsem přehled o čase a 
hodinky jsme neměli. Začaly mě bolet ruce z jednotvárného pohybu pádlem. A pak jsme se dostali k těm 
ramenům u doků. V dáli na druhém břehu řeky bylo ještě něco světla, ale tady skoro žádné. Jen 
za poloostrovem jsem tušil nějaké haly a pár z mnoha lodí, na kterých se svítilo. 

Tady někde TO mohlo být. 
Mohlo, ale nemuselo. 
Má u sebe Zelený kámen. Ten musíme dostat, než ho někam pohřbí, aby ho našli až archeologové 

za tisíc let. 
Slyšel jsem vzdálený štěkot psa. Šlo to po větru a mohlo to být i kilometr daleko. Kdyby někdo 

jen šeptal hned vedle mě, tak jsem to neslyšel. Ale všichni jsme byli zticha.  
Černý stín se stočil doprava do ramen a doků mezi poloostrovy. 
Někde zavrzalo dřevo. Byl to v tom tichu zvláštní zvuk. 
„Je tam rameno řeky a chtějí do něj vplout,“ šeptal kormidelník, aby ho na druhé lodi neslyšeli. 

Už jsem říkal, že zvuk se po řece nese jako po drátě. I když jsme na druhou stranu šplouchali vesly, takže 
opatrnost nebyla nutná kvůli zvuku, ale kvůli tomu, aby nevěděli, co chceme udělat.  

„Stáhnout plachtu!“ šeptal kapitán a oba střelci ji po stranách stáhli. Vjížděli jsme do ramene 
řeky, kde onen vánek působil téměř opačným směrem. Dalších pět minut jsme potřebovali na obeplutí 
špice poloostrova, která byla zarostlá lesíkem, nebo houštinami. Ve tmě to nešlo poznat. A pak ještě ten 
kousek času na vniknutí do ramene řeky, kde nebyl žádný proud. Zdálo se, že v první, nejbližší, z těch 
mnohých ramen, je slyšet nárazy pádel o vodu. Zdálo. Ale rozhodli jsme se vplout tam. Stráž zde nikdy 
na plavbě nebyla, leda na pevnině, neznali to tu dobře. 

Bylo tu mnoho lodí a z nich právě některé ty, které byly osvětlené a já je viděl z druhé strany 
poloostrova. Byly to ale soukromé lodě, doky byly jinde, takže žádné parníky. V dáli jsem zahlédl 
vlečňáky a nějaké hausbóty. Tady u toho lesíku nestálo nic. Tma byla čím dál tím větší a záliv připomínal 
mangrovovou bažinu, která nás chce pohltit.  

„Rozsviťte světla!“ 
Dali mi jednu z baterek. Nic jiného nebylo. Kdo čekal paprskomet na přídi, ten je neskutečně 

naivní. 
„Jak je najít?“ šeptal jsem. „Ty lodě vypadají všechny stejně a už nic není slyšet. Buď čekají 

na hladině, nebo přistáli a nebo jsou v jiném rameni.“ 
„To by nestihli. Je to daleko.“ 
„Tma ty zvuky mohla zkreslit,“ konstatoval jsem. „Vysaďte mě na břeh, rád bych omrknul 

tenhleten poloostrov.“ 
„Ses asi zcvoknul, ne? Kdyby tady ještě byli, tak tě mají!“ 
„Pokud vím, tak podléhám jen rozkazům Velkého Vonta. Dostal jsem za úkol vypátrat Mršivonty, 

tak to teda udělám. Já budu tady a vy klidně můžete prozkoumat tenhle záliv. Já budu jako hlídka tady. 
Než to prolezu, tak to bude chvíli trvat.“ 

„No dobře, ale nedělám to rád! Je to na tvoji zodpovědnost!“ zabručel kapitán. 
A přirazili s lodí ke břehu. 

41. „Opuštěná“ zátoka v džungli 

Vlastně jsem čekal, že ten les bude plný kopřiv, ostružiní, houští a zakrslých stromečků, jaký 
rostou jen tam, kde „umírají“. Vezměte si třeba rozdíl mezi borovicí v lese a borovicí, která roste někde 
u nelegálních skládek. Je to zvětšenina bonsaie, pokroucená nestvůra, kterou zničili sami lidi. Kopřivy 
totiž v lese najdete jen, když tam je lidská činnost. A protože tyhle doky byly člověčí ažaž, počítal jsem, 
že bych potřeboval svůj oblíbený nůž zabiják, abych se tudy prosekal. Nic z toho se ale nestalo. Ne, že by 
tohle byl nějaký zdravý les ze Šumavy, ale moc zdevastovaný taky nebyl. 
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Vysadili mě na takové mini pláži. Byla plná kamenů a hlíny. Vedle rostlo nějaké křoví, přede 
mnou, i na druhé straně. Viděl jsem trávu a kopřivy žádné. To mě potěšilo. Beze slova pak pokračovali 
v plavbě a já rozsvítil baterku. 

Zhasl jsem baterku. Nemělo smysl na sebe zbytečně upozorňovat. Musel jsem promyslet co a 
kudy dál. Jestli vystoupili na břehu, kam by to stihli? Velký náskok neměli, takže byli asi tady. Jenže asi 
uviděli světlo před chvílí zapnuté baterky! Nejradši bych si v tu chvíli vlepil facku. Taková neopatrnost! 
A ke všemu – 

Zaslechl jsem pádlo. Asi kosatka. 
Uvědomil jsem si, že jsem se člunem neměl dohodnutý signál k návratu. Tahle maličkost nám 

mohla zkomplikovat život. V nejhorším bych musel šlapat neznámým městem na Rozdělovací třídu 
na tramvaj. Moc nálady jsem k tomu ale neměl. 

Zase jsem uslyšel pádlo, hm ne! To není pádlo. To je náraz vody o bort. Že by Stráž plula takhle 
blízko? To těžko. Neopatrnost číslo dvě! Stál jsem zády k řece a potmě prozkoumával terén před sebou, 
takže jsem nevěděl, co je za mnou. Naštěstí jsem se ještě otočil. 

A rozsvítil baterku. 
Zřejmě jsem Smrtku pořádně oslepil. Ta jejich loď plula setrvačností ke mně. Hluk způsobovali 

skoro neznatelný a měl jsem takový dojem, že si jedou pro mě. Nejen, že proti takové přesile jsem neměl 
šanci, ale uvědomil jsem si, že Smrtka zatarasila východ ze zátoky kosatce. 

Takže jsem se řídil naší oblíbenou lidovou moudrostí. Čím je člověk moudřejší, tím rychleji 
ustupuje. Někdy dost rychle.  

To, že kopřivy nebyly tady, ale až o nějakých deset metrů dál jsem zjistil až, když jsem do nich 
vběhl. Naštěstí jsem měl tepláky, takže mě nespálily. A nebyly moc vysoké. Bylo to celé pole, které 
nebylo akorát u břehu. Musel jsem se vyhnout křoví, o které jsem neúmyslně zavadil (a skoro si vrazil 
větev do pusy) a vyhýbat se stromům. Pokud k tomu přidáte tmu, nejisté světlo baterky, které vám osvětlí 
jen něco a ještě nezvykle, když zkrátka s tímto vším přijdete k barmanovi a řeknete protřepat – nemíchat, 
vznikne vám docela nepatrná představa o té džungli, která tam panovala. 

Zkrátka jsem počítal s tím, že každou chvíli vrazím do sedmi trpaslíků, několika elfů, Čapkových 
Mloků nebo jiných pohádkových bytostí. Ale vzhledem k těm kopřivám by se tam našel spíš pradávný 
zbytek čehosi, co bylo kdysi pohádkovou bytostí. 

Kosatka naštěstí nebyla daleko. Kromě světla jsem uviděl i plachtu a stožár. A oni mě určitě taky. 
Musel jsem vypadat jak obrovská světluška. Na nic nečekali, udělali půlobrat, přirazili ke břehu a já 
nastoupil. Opět velmi moudrým tempem. 

Smrtka také nelenila. Slyšel jsem už předtím písknutí. Teprve později jsme ale zjistili, že připlula 
ještě jedna plachetnice.  

„To nám scházelo!“ zabručel kormidelník. 
„Potopíme snad loď a utečeme po břehu?!“ tázal se sarkasticky levý střelec. 
„Jestli jsou Mršivontové i na břehu, tak chudáci štítonoši! Taková past a my do ní vlezeme jako 

nějaký greenhorni! Ale počkat. Hele, kluci, že oni se k nám natočili bokem?!“ 
„Jasně, že natočili.“ 
„To bychom mohli potopit jednu tu jejich loď a rychle zmizet než se vzpamatují, cha chá!“ 
Tomu jsem nerozuměl. Ale byl jsem zticha. 
„Asi tu vpravo, ne?“ řekl pravý boční. 
„Vypadá míň pevná. Franto! Připrav si železo. Budeš ho potřebovat.“ 
Franta byl levý boční. Střelec, co taky jiného? 
„Co takhle jim trochu ještě pokazit život? Plachtu máme napjatou, stačí vytáhnout kotvu, pohnuli 

bychom se z místa, a kdybychom se natočili, mohli bychom po nich naslepo vystřelit.“ 
Nakonec jsme to nevyzkoušeli. Kapitán povídal něco o dlouhé dráze. Vůbec jsem to ale nechápal. 

Co chtějí dělat? 
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Rozjeli jsme se proti plachetníku. Stál jako socha. Jeho střelec na boku se snažil zastavit naši 
kosatku. Jedna střela udělala díru do plachty a zmizela nám za hlavami. Pak jsem ještě slyšel nějaké 
cáknutí za zády. Jinak všechno šlo těsně kolem nás. Všechno byly tři střely. Víc toho nestihl udělat. 

Měl jsem neurčitý pocit, že chtějí do té lodi vrazit. Zděšeně jsem se zeptal: „To chcete prorazit 
bort dřevem?“ 

„Dřevem? Aha, já zapomněl, že o tom, že máme tajnou zbraň, nevíš!“ 
„Cože?!“ 
„Ta špička na přídi je jen natřená, aby nezrezla. Je to barva dřeva. Našel to jeden – “ 
Co našel jeden, jsem se už nikdy nedověděl. Víc už totiž kapitán neřekl, protože jsme se přiblížili 

k plachetníku. Velmi těsně, řekl bych. V tu chvíli jsem ucítil, jak nás něco na okamžik zvedlo nahoru. 
Pluli jsme moc rychle, protože se zvedl vítr, pomohla vlna a ten jejich bort moc vysoký nebyl, takže jsme 
na něj trochu najeli. Příď se ocitla ve vzduchu, bort zase dole, takže nabírali vodu. A zřejmě dost 
moudrým tempem. Za chvíli už z vody čouhala jen plachta, která se rychle nasakovala vodou z ramene 
řeky. Utvořil se vír, který nás na nějakou dobu držel na místě za zvýšeného úsilí celé posádky. Ve světle 
baterky jsem zahlédl několik bublinek a bylo po všem. Mršivontové sebou plácali ve vodě jako kapři 
na suchu a tímhle způsobem se blížili k pevnině. V tu chvíli jsme skoro zapomněli na Smrtku.  

Vrhla se nás od levoboku. Původní plán s heslem plnou parou vpřed byl kvůli víru neuskutečněn 
a tak měla dost času se k nám dostat. Rozpoutala se krátká bitva s pádly, ale Smrtka pochopila, že jediná 
naději je být moudrý. 

Zelený kámen! Kde je? 

42. Honba v loděnicích 

Pravý boční namířil světlo své baterky k zarostlému konci poloostrova, kde jsem předtím stál. 
Mířila tam Smrtka se všemi svými kumpány. Jestli byla Smrtka MV, tak se měla na co těšit! Byla v pasti, 
aniž by o tom věděla. V tu chvíli se zdálo, že je konec s Mršivonty. 

Přistáli jsme pomocí malé vlny těsně vedle jejich lodě a kormidelník zůstal na hlídce. 
Měli jsme málo světla. Ostatní se prodírali houštinami, protože se tam Mršivontové mohli 

schovávat. Já jsem to vzal po břehu, kudy to šlo se dostat nejrychleji za ten „les“. V dílce probleskovala 
světla. Ale nebyly to baterky, jen kandelábry. Zadíval jsem se do dálky a zakopl o jeden kořen. Ještě 
ve vzduchu jsem ten looping vyrovnal a běžel dál. 

Dostal jsem se pomalu do místa, kde se to hemžilo všelijakými skladišti a průmyslovými 
budovami. Na místech, kde se nechodilo, rostl všelijaký plevel a já nejednou nevěděl kudy dál. Bylo tu 
schovávaček, že to jeden člověk (to jako já) nemohl zvládnout ani, kdyby chtěl (a já chtěl moc).  

Ale někdy štěstí sedne i na vola, jak praví lidová rychlost – pardon. Chtěl jsem říct moudrost. 
Takže jsem Mršivonty i se Smrtkou zahlédl přesně v okamžiku, kdy vyběhli zpoza nějakého rezavého 
skladiště přímo ke břehu, kde uháněli dál 

Jenže mě zahlédli taky a svojí formaci přizpůsobili svému objevu. Vzdálenost, která nás dělila, 
nebyla jistě větší, než nějakých třicet metrů. Tato vzdálenost se ještě zmenšila, protože jsem zahlédl, jak 
Smrtka zničehonic zakopla. To je ale štěstí! Sotva vstala ze země, něco hodila do vody, až to cáklo stopu 
nad hladinu.  

„Teď ho klidně můžete hledat! Bránit vám v tom nebudu!“ zavolala na nás. Zasmála se a zmizela 
ve tmě. 

Že by Zelený kámen potkal stejný osud jako hlavolam? To by bylo…Vojta mě zabije! 
Letmo jsem chtěl prozkoumat místo, kde Smrtka zakopla, ale nic jsem neobjevil. Byl tu kamenitý 

břeh, tak snad zavadila o nějaký důlek. Nebo to na nás jen hrála, Zelený kámen měla pořád u sebe a tam 
hodila jen nějaký štěrk? Jenže možná ne. 

Dostali jsme se mezi hausbóty a mola z jedné strany a nějaké stromy, baráky a ploty na straně 
druhé. Byla tma jako v pytli a –   

Ano, nenašli jsme je. 
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43. Hádka mezi špiony 

Seděli jsme nahoře na zvonici. Tedy já a Olda. Jediný kdo neseděl, byl náš třetí člen, který 
přecházel po podlaze. 

Včera večer, když jsme neměli štěstí a doufali jsme, že je sledovali štítonoši. Koho? Smrtku a 
spol. samozřejmě. Tak jsme se rozešli. Říční četa ke kosatce a já směrem na Rozdělovací třídu. S lodí by 
to trvalo proti proudu a za nepříznivého větru příliš dlouho. Za tři čtvrtě hodiny jsem už tušil, kde asi 
zhruba jsem, vymotal jsem se z dlouhých a rovných ulic, vyhnul se bandě opilců před hospodou a odjel 
znepokojeně tramvají. Věděl jsem, co přijde. Moc dobře jsem to věděl. 

„Já se z toho zblázním!“ slyšel jsem Vojtu. „Všechny důležité tahy vyhráli zatím Mršivontové, 
když nebudeme počítat ty Kurýry! Nejen, že jste nechytili Smrtku, ale možná jsme navždycky ztratili 
Zelený kámen! Co mi k tomu řekneš?!“ 

Ta otázka platila mně. Nechtěl a neměl jsem náladu Vojtovi něco vysvětlovat. Všechno jsem mu 
podrobně řekl. Co chce ještě slyšet? Jak je mi to líto? Spíš by neškodilo mu říct, aby zklidnil své 
hormony! Ale to by nemělo vůbec význam. Moc dobře jsem věděl, že s ním nehnu a jen bych ho naštval 
ještě víc. Víc? Naštvaný vlastně nebyl, jen zničený. 

„Přestaň na nás hulákat, Vojto!“ řekl jsem klidně, ale důrazně. „Takhle ničeho nedosáhneme!“ 
„Mám se asi smát, že jo? Potopili jste jednu loď, nic víc.“ 
„Kdybys tam byl s námi, tak by to určitě vypadalo jinak, že jo?“ dodal jsem jízlivě. „Potopil bys 

celou flotilu, chytil Smrtku za vlasy, zfackoval všechny Mršivonty a ještě si zahrál basket s tím 
moldavínem! To bys jistě dokázal ty sám!“  

Už jsem všeho měl plné zuby. Od toho praku na náplavce jsem měl modřinu jak blázen, mohl 
jsem se utopit a Vojta se kvůli Velké Vontce rozčiluje. No, i když, stačilo si vzpomenout, co se dělo 
o skoro třičtvrtě roku předtím a hned jsem v tomhle směru zmlknul. Jak se jen Vojta změnil! Tohle udělá 
z člověka holka. 

„Ne, nedokázal! To máš teda pravdu, že bych to neudělal! A proč? Protože jeden člověk nestačí 
na celou bandu! Nejsem agent 007! Ale vás bylo pět!“ 

„Zapomněl jsi na tři lodě Mršivontů.“ 
„Taky jste je měli postupně, ne? Pak jste jednu vyřídili a zbyla Smrtka.“ 
Takové plkání o ničem! To snad ani není možný! Jestli si chtěl Vojta hrát na vojáčky, klidně 

mohl – ale mě ať z toho laskavě vynechá. 
„Měli jste mě na poradě poslechnout; kdybyste tam toho poslali víc. Měl jsem pravdu, že tam je 

základna Mršivontů, nebo ne?“ 
„Měl ale – “  
„Tak dost!“ vykřikl Olda. „Přestaňte na sebe ječet vy dva! To má být tým tohle? To kvůli jedný 

holce má všechno krachnout? Hele, Vojto, byli jsme dokonalej sehranej tým. Pak stačí jedna holka a je to 
pryč! A to je zajímavý, proč takhle vyvádíš! Jde o Zelený kámen. Být to něco jiného, tak to normálně 
v klidu probereme. Jenže tohle ne. Jo, pokud jde o chování, když se někomu líbí holka, tak bych – “ 

Teď jsem ho přerušil zase já: „Tohle sem netahej, buď tak laskav! Stejně to všichni máte z druhý 
ruky od Herberta a ten taky neřekl všechno!“ 

„Cože?!“ bylo jediné slovo, které Vojta řekl. 
Ne, neměl jsem náladu. Musel jsem ven. A taky jsem to řekl. Za nějakou dobu se vrátím. Do půl 

hodiny. Ne, později, protože máme ještě Svatyni. 
Co se na té zvonici teď asi odehrává? Měl jsem být zticha a jen Oldu přerušit. Zatraceně! 

Je alespoň něco na vzkazových dveřích? Asi ne, za půl dne a celou noc. „Fakt, jo?“ slyšel jsem Vojtu, 
když mu nejspíš Olda cosi vypráví, o čem vlastně nemá ani páru. Jednou omylem něco z Herberta vylezlo, 
když jsme se bavili. Věděl jsem o tom jen já, on a ještě jedna osoba, která zřejmě navždy zmizela z 
našeho života, když se odstěhovala. Bylo to v Budějovicích. Tenkrát, když Layer mizel skoro každé 
pondělí kdesi v uličkách pod Černou věží. Tím to vlastně začalo a skončilo. 
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V ulici zahoukala meluzína ze střech domů, měla takový výsměšný nádech. Vrazil jsem ruce 
do kapes a zamířil na krátkou obchůzku ulicemi, aniž bych nějak zvlášť vnímal, kam jdu, kolik je hodin, 
kterým směrem mířím. Co na tom záleží? Jakuba vždycky najdu a zvonici jakbysmet.  

U jedné kašny na dvoře starého kláštera jsem teprve dokázal sesbírat myšlenky do několika 
oddílů a zavelet odchod zpátky. Čekal jsem všechno možné. Že Vojta bude dorážet a vyzvídat 
podrobnosti, které Olda nevěděl. Že Olda všechno, co o tom dávném případu ví, vyblekotal. Ničeho 
takového jsem se ale nedočkal. Na zvonici bylo ticho jako v hrobě. Podíval jsem se na Oldu a jeho pohled 
mi naznačil, že Vojta nic neví. Tak ať si namáhá buňky! Alespoň se tak konečně soustředí na Mršivonty.  

„Jak to dopadlo večír s váma?“ zeptal jsem se, jakoby se nic nestalo, jako bych neodešel a pořád 
tady tu hodinu seděl, jak jsem zjistil podle hodinek. Takže padesát osm minut jsem byl pryč, ten čas 
někdy ale letí.  

Abychom zničili Mršivonty, budeme muset začít znovu od začátku a líp… 
„Jak? Dobře. Stráž chtěla chytit nějakého toho Mršivonta, ale všichni utekli. Takže výslech se 

nekonal.“ 
Tak to bylo skutečně povzbuzující. 

44. Svatyně Uctívačů ginga 

Z Vontského plácku vede průchod směrem ke klášteru, kde jsem byl před hodinou u kašny. 
Stoupá mírně do kopečka, je v něm fontánka a takové divné pavlače. Prý se tomu říká lodžie. Sotva jsem 
za sebou zavřel dveře vrat, uvědomil jsem si, že ta klika s drápy vypadá úplně stejně jako od jednoho 
baráku tam od nás. Zajímavá shoda. Asi to tenkrát bylo v módě.  

Na vzkazoých dveřích nic nového. Asi i mezi Vonty panovaly různé nálady. Mezi námi špiony 
bylo ticho. Částečně po hádce, částečně proto, že jsme nechtěli mluvit. Já tedy alespoň ne. 

Stínadla jsem vnímal tak napůl. Spíš jsem se snažil přijít na tu Chropku, která nás čeká večer a 
pak ještě na Svatyni. Jak to provedeme. Ano, přemýšlel jsem i o jiných věcech, zvědaví plantážníci. To 
má člověk z toho, že má moc upovídané kamarády. Kdyby Olda nic nechtěl říct a já mu to nepřekazil, 
vůbec by vás to nezajímalo. 

Prošli jsme několika uličkami a průchody, potkali pár známých Vontů a přišli ke Svatyni 
Uctívačů ginga. 

Co jsme tady všechno prožili! 
V průjezdu toho domu, který je se zahradou propojen, na nás čekala Stráž Pětirady. Za čtvrt 

hodiny začne porada, takže si musíme pospíšit. 
„Nazdar, Vojto!“ přivítal nás velitel čety. „Všechno připraveno dle instrukcí. Dostali jsme 

pokyny a udělali plán.“ 
„Jaký?“ zeptal jsem se. 
„Půlka čety bude jako vždycky tady, teda většina, ale tedy Pépi a Čára hlídají u dvířek ve zdi. 

Vede tam pěšinka. Zkrátka, jestli tam už ten Mršivont je, tak se schová, jakmile uslyší kroky po pěšince, 
která tam k těm dvířkům vede. Jestli tu byl víckrát, tak ví, jak a kde se má schovat a tam to určitě nebude. 
Půjdete proto s Pépim a Čárou a cestou se odpojíte. Pěšinka zarostlou část Svatyně rozděluje na dvě části, 
jedna je o dost menší, tam bude stačit jeden z vás.“  

„A jakmile zatarasíte východy, tak nebude moct utéct, i kdybychom ho nechytili my tři!“ zajásal 
Vojta a začal věřit v úspěch naší akce. 

„Tak jděte! Pépi, Čára, jděte s nima.“ 
A šli jsme. 
„Dvířka nejsou zamčená?“ vyzvídal Olda. „Já myslel, že jsou.“ 
„Jednak by se dala snadno vylomit, ale taky je tam nižší zeď. Mohli by přes ni přelízt.“ 
Oldu znali moc dobře. Ale tenkrát to byl omyl. Mě ani ne. Byla tma.  
Na okraji opuštěné zahrady jsme znovu mohli vidět posvátné gingo. Mělo krásně pastelově 

zabarvené listy, jako nemá žádný jiný strom. Jsou tak lehké, lehoučké, jako pápěrka, jako vločka sněhová, 
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jako muší křidélko a tak všelijak podobně! Vzpomněl jsem si na Rychlonožku. Tak nějak to tenkrát 
povídal. Když jsme šli kolem, schválně jsem zůstal nenápadně pozadu a utrhl rychle jeden list a dal ho 
do sešitu v batohu, který jsem nesl. Pak jsem ho předal Pépimu a Čárovi (ten batoh), aby nepřekážel, až se 
budeme plížit. Už dlouho jsem se takhle v trávě neválel, takže jsem si nebyl jistý, jak se mi to povede. 
Měl jsem obavy, že Vojta by toho Mršivonta vyplašil (jako městský s přírodou moc do styku nepřišel), 
tak jsem ho nenápadně utvrdil v tom názoru, že by mohl jít do té menší části (kde jsem nepředpokládal, že 
by špion MV mohl být). Pépi s Čárou se začali nahlas bavit, aby přehlušili, jak jsme se dostávali 
do houštin. Doufal jsem, že nás hledaný neviděl a vybral si nenápadnou mezeru, která se táhla mezi 
všelijakými rododendrony, nebo čím vlastně, nějakých pět metrů. Trávy tu moc nebylo. Asi z nedostatku 
světla. Kopřivy už vůbec žádné. Mohl jsem být spokojený. Olda prohledával ve směru jakoby do kouta 
Svatyně. Já si vybral úmyslně spíš okraj porostu. Jestli chtěl někdo něco poslouchat, tak mohl jedině 
odtud. 

Keře byly ještě trochu mokré od rosy. Neviděl jsem to rád. Nerad bych se prozradil kýchnutím 
jako Rychlonožka. V nejhorším to potlačím a kýchnu do země. Jako Kara ben Nemsí.  

Ulička mezi keři se čím dál tím víc zužovala a já musel tím víc opatrnější a vyvarovat se nějakých 
velkých pohybů větviček, aby mě ten Mršivont, co jsem o něho mohl zakopnout na každém kroku, neviděl 
a neslyšel. Nebudu vám namlouvat, že jsem indián, to ne, ale při troše šikovnosti a štěstí. 

Zaslechl jsem hluk. Nebyl to špion, ale Pětirada s Náčelníkem. Obvyklý pozdrav gingu, zahájení 
porady. Musel jsem obdivovat jejich herecký výkon, protože oni o nás věděli, ale nedali to ani mrknutím 
(no, mrkání jsem sice neviděl, ale vy víte, jak to myslím) najevo. 

„Po bitvě na řece bylo nutné znovu opravit lodě a dodat střelivo,“ bylo první téma porady. 
„Protože říční četu máme společnou, polovina nákladu připadá nám.“ 

„Ale odvedli vynikající práci!“ smočil si někdo na Náčelníkovu větu. 
Protože Olda byl spíš v dáli a já u okraje, mohli jsme případně Mršivonta vzít do kleští. Což by 

bylo výhodné. Pro všechny, když nepočítáme špiona MV, protože by se všechno urychlilo. 
„Mělo by nás zajímat, kolik to bude stát,“ řekl někdo, snad Náčelník, a pak jsem slyšel šustot 

nějakých listů papírů. „A taky kolik máme vůbec v pokladně.“ Další šustot. „Vysazovali jsme nové gingo, 
kupovali kola pro Kurýry, rozšiřovala se Stráž… moc toho není.“ 

Nabodl jsem se rukou o nějaký kamínek. Zabolelo to. Ale bylo to víc nepříjemné, než vážné. Krev 
netekla, takže jsem byl v klidu. 

„Nenapínej nás! Kolik tam je?“ 
„Dvacet tři korun,“ zašeptal Náčelník. 
„Počkat!“ ozval se člen Pětirady. „Nedávno jsem to počítal a mělo by tam být mnohem víc! Kam 

ty peníze zmizely?“ 
„Nevím, taky to nechápu!“ 
Za křovím jakoby byl nějaký stín. 
„Není tam chyba ve výpočtu? Pokladník se mohl splést.“ 
„Třeba. A doufám, že se spletl, protože v tom případě nám jinak někdo krade přímo z banky, nebo 

v překladovém trezoru.“ 
Ten stín byl moc divný a vůbec se nehýbal. Ještě kousek a –  
„Trezor nikdo neotevře. Leda Dick, ale to je náčelník ulice. On by se k Mršivontům nedal.“ 
„A přímo z banky by to byl taky problém.“ 
Rozhrnul jsem trochu větev a rychle se přiblížil k tomu místu. 
„Navíc by vzali všechno a nenechávali tam drobné.“ 
Problém byl, že ten stín byl jen nějaký zakrslý keříček, větev, nebo něco podobného. Skoro 

bonsai. Moc jsem ji neprohlížel a hledal dál.  
„Kurýra s poslední zásilkou nikdo nepřepadl, ale mohl mu peníze někdo nenápadně vzít? Těžko. 

A Marek je taky mimo hru.“ 
„Ani nevíme, jestli to byli Mršivontové. Snad se Marek jen spletl, jinak by to bylo vážné.“ 
„Pošleme tam Kurýra Čtyřku. Čeká venku. Ať to znovu všechno překontrolují.“ 
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Někdo odešel. Kroky se vzdalovaly, až ztichly úplně. Za nějakou dobu se dotyčný vracel. 
Mezitím se u Ginga rozproudil hlasitý hovor, kde zbytek Pětirady znovu přetřásal možnosti zmizení 
peněz.  

Prolezl jsem zbytek úseku a vracel se mírným obloukem k cestičce. 
„Ještě okamžik: Je nějaké střelivo ve skladu? Pak by se mohlo vystačit s rezervou.“ 
„Mají ho dohromady ve skladu jen pro jednu loď.“ 
„Ale něco na lodích snad zbylo, ne? Rozdělí to a na nějakou dobu si naše finance oddychnou. 

Aby se sehnalo nové, tak by se muselo zase pracně hledat všude možně.“ 
„Jiné řešení asi není. Pronájmy budou až za dva týdny. Zásilky přes Kurýry moc časté nejsou, 

takže můžeme žebrat.“ 
„To by bylo něco pro Mšivonty!“ 

45. Neúspěšné hledání 

Schůze skončila. Na závěr jsem vyslechl různé neshody mezi náčelníky ulic. Poté Pětirada s 
Náčelníkem Uctívačů ginga odešla a v zahradě se rozhostilo ticho. 

Někde zazpíval pták. Byla to vteřina, ale jiný zvuk nebylo slyšet. Po chvíli zacvrlikal znovu. Pak 
jsem slyšel rachotit po ulici nějaké auto, ale pořád jsem se nechtěl zvedat.  

Špion MV, jestli tady někde je, odejde jistě teprve, až zmizí Pépi s Čárou. Samozřejmě, jestli nás 
viděl, zůstane tu hodně dlouho. Ale jestli o nás nemá ani tušení. Proplížil jsem se zpátky na cestičku, kde 
jsem zaslechl nějaký šustot – asi Vojta s Oldou. Ano, byli to oni. Měl jsem přitom strach, abych se 
nějakým podobným šelestem neprozradil já sám. Že to ten špicl slyšel – mé dva spolušpiony – mi bylo 
sice jasné, ale přece jen. 

„Zavoláme Stráž a celou zahradu pročešeme. Ale nejdřív zatarasíme dvířka, kdyby chtěl stihnout 
utýct!“ navrhoval šeptem Vojta. 

„Jenže je už možná pryč, protože se tady vybavujeme,“ řekl jsem. 
„Na tom něco je,“ podpořil mě Olda. „Ale stejně tam musíme.“ 
Rozhodli jsme se, že počkáme pět minut. Jen tak pro jistotu. Ta doba se hrozně vlekla a měl jsem 

nepříjemný pocit, že veškeré naše snahy se utajit jsou zbytečné. Určitě nás slyšel a možná i viděl. A třeba 
nás pozoruje. Není nakonec někde na stromě? Podíval jsem se vzhůru. Nic jsem neviděl, ale to nemuselo 
ještě nic znamenat. Odjinud by to bylo jistější. A nejlepší by bylo vylézt na ty stromy. Jednotlivě. 

Jediné zvuky, které jsme slyšeli, byli ptáčci zpěváčci, auta houkáčci a letmé kroky za zdí Svatyně. 
Jinak nic. Po těch pěti minutách jsem měl dojem, že jsem ohluchl. Ticho jako v hrobě. Ani vítr 
nerozhýbal listí a větve, aby o sebe navzájem šustily! Začínal jsem být nervózní. 

„To už nemá cenu,“ řekl jsem. „Buď tu není, nebo je tady, ale neukáže se. Musíme ho hledat.“ 
„A jak by asi utekl?“ 
„Co já vím? Co když tu je třeba nějaká neznámá tajná chodba?“ 
„Těžko. Ale Stráž zavolat musíme.“ 
A tak jsme i učinili. Přišli všichni až na dva, kteří hlídali průjezd, kudy by mohl špiónek utéct.  
„Nenašli jste ho?“ spíš konstatoval, než se tázal velitel čety. „Tak to tady prohlídneme. Stoupněte 

si někdo ke dvířkům.“ 
Olda šel. 
Vojta pročesával zahradu a já vylezl na strom poblíž Ginga. Měl příhodné větve. Po jiných by se 

vylézt dost dobře nedalo. Navíc nevypadal shnilý. Sice se trochu pohupoval, ale to mi ani moc nevadilo. 
První větev, druhá – na třetí jsem se musel trochu odrazit a tam jsem zůstal. Výš bych neviděl dolů. 
Rozhlédl jsem se. Nikde jsem nic podezřelého neviděl. Na nic jsem nečekal a slezl dolů. Chtěl jsem 
vylézt na další stromy, ale už se mi to nepodařilo. Buď měli větve moc vysoko, nebo úplně hladký kmen. 
A šátek, který používají Arabové na datlovníky, jsem neměl. Dost mě to rozladilo. Ale počkat! Není on 
na tom stromě, co jsem byl, ale jen o dost výš, aby se tam schoval? Ta myšlenka mě úplně posedla a já 
lezl znovu. Asi v deseti metrech jsem se podíval dolů a trochu mě chytla závrať. Nahoru jsem viděl dost 
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dobře. Ne, na stromě nikdo není. A kdyby byl, stejně bych slezl, protože Mršivont by neměl na výběr. 
Jednou by slézt musel. 

Dole zatím pročesali důkladně celou zahradu i prostor před ní. Nikoho samozřejmě nenašli. 
Sešli jsme se u ginga. 
„To je divný. Buď tu nebyl, nebo se někam pořádně schoval – jenže kam? Nebo přelezl jako 

Pérák čtyřmetrovou zeď?!“ 
„Takže jsme to zase projeli,“ komentoval jsem naši snahu. 
„Přesně tak.“ 
Odešli jsme kolem trosek někdejšího altánku po cestičce k domu a odtud do stínadelských 

temných uliček. 

46. Tři vzkazy 

Obědvali jsme nahoře na zvonici. Po ranní hádce nebylo ani stopy. Snad jsme měli jen pocuchané 
nervy jako kdysi dávno Biggles, nebo jsme se potřebovali pohádat, abychom se uklidnili ze včerejška a 
z dnešního večera, kdy nás čeká Chropka. 

„Tak zas nic,“ bědoval nad minerálkou Vícenáčelník. „Snad nám to vyjde aspoň dneska večer.“ 
„Snad jo – dá se na tom snad něco zkazit?“ řekl jsem. 
Řekl jsem to dost suverénně, jako bych byl přinejmenším agent Jejího Veličenstva. 

Ve skutečnosti mi v duchu proběhlo asi dva tisíce pět set věcí, které nám mohly zhatit všechny plány. 
A jak dobře víme, žádné plány ve Stínadlech nevychází! 

„Máš ten foťák?“ ptal se Olda. 
„Půjčím si ho od Michala. Má ho na kinofilm, ale protože je to slušný přístroj, tak se bude hodit 

asi nejlíp. Prostě kvalita.“ 
Oldovi ukápla hořčice, kterou si koupil cestou zpátky, na tričko. „Zatracená smůla.“ 
Namočil minerálkou nosočistoplenu a jal se utírat skvrnu převelikou. Chtěl jsem s Vojtou 

domluvit pár podrobností, ale jako už po několikáté nás přerušil lomoz dvířek vedoucích k nám nahoru. 
Vyhlédl jsem přes staré zpuchřelé zábradlí do závratné hlubiny, kudy kdysi padal Jan Tleskač. Zavadil 
jsem přitom o lano a vzpomněl si, jak jsem si před časem myslel, že tu vidím přízrak. Rychlé šípy možná 
na duchy nevěří, ale pořád mám neurčitý pocit, že nás tady na zvonici občas někdo pozoruje.  

„Kdo to je?“ přemýšlel nervózně Olda, protože minerální voda – byť z neznečištěných hor 
na skvrny moc nepomohla. Možná zkusit něco, co rozežere vodní kámen? Nebo petrolej a zapálit. 

„Kurýr – myslím že to je Devítka,“ odpověděl jsem. Za minutu byl nahoře. 
„Od Velkého Vonta,“ podal cosi Vojtovi. „Nemám čekat na odpověď.“ A zmizel jako by se 

propadl skrz schody přes podzemí až do pekla. 

Foťák je připravený. Můžete si ho vyzvednout! 

Nic víc a nic míň. Bylo to jasné a stručné. 
Šli jsme, až jsme se najedli. 
Ale špionům Velkého Vonta klidu dopřáno není nikdy, alebrž jsou zřejmě žádaní. Staly se dvě 

věci a ještě v kostele. 
Nejdřív našel Vojta pod dveřmi zvonice nějakou obálku. Nebyla zalepená a vevnitř byl čistý 

nepopsaný papír. Zezadu na obálce bylo napsáno jen Pátračům.  
„Co to má být?“ nechápal jsem. 
„Není to neviditelný inkoust?“ napadlo Oldu. „Jde snadno udělat z citrónový šťávy, nebo z mlíka, 

nebo z cibule.“ 
„Hm.“ 
Vojta ho schoval do kapsy. 
„Necháme to až u Michala. Víc hlav, víc rozumu.“ 
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Sotva jsem vylezl ven z kostela jako první, namátkou jsem vrazil do dalšího Kurýra. Jel k nám 
volnoběhem, už zastavoval, takže náraz a překvapení nebyly tak prudké. Vrazil nám pod nos další zprávu 
a odjel. 

„Co to zase – “  
Vojta se znovu ujal čtení.  

Před půlhodinou jsem našel otevřené okýnko do sklepa. Někdo ukradl desky Otakara Losny. – 
Zan 

„To snad není možný!“ vykřikl Vojta. „Oni snad nedají pokoj ani při obědě! Já už to nevydržím – 
musíme to večer zvládnout, nebo se raději zastřelím! Ne! Ne! Ne!“ 

„Jak na to přišli?“ přemýšlel udiveně Olda. 
„Bylo to v Kurýru, tak to zkusili,“ zachmuřil jsem se. „Prohráváme špiones! Musíme udělat 

Chropku!“ 
„A co když – “ 
„Pak se, Oldo, děj vůle svatého Vonta!“ 
Vojta nervózně kopnul do kamínku, až přerachotil přes polovinu plácku. Naštěstí nikoho netrefil. 

To by nám tak scházelo.  
Došli jsme až k domu Velkého Vonta. Vstoupili jsme do průjezdu a pak stoupali po schodech 

nahoru. Teprve tady jsem si pořádně uvědomil, že jsme vlastně nic nevyřešili a jen se na nás všechno valí. 

47. Porada u Velkého Vonta 

U Velkého Vonta byl už Zan. Bylo jasné, o čem spolu hovoří. 
„Konečně jste tady!“ obrátil se na nás Velký Vont. „Jak to dopadlo ve Svatyni?“ 
„Jak o tom víš?“ 
„Včera jsem dostal vzkaz od Pětirady a něco málo – zmínili se.“ 
Řekl jsem mu, že jsme dopadli mizerně. Proč? Nikoho jsme tam nenašli. 
„A co ty desky, Zane?“ zajímalo Vojtu. 
„Mohlo nás to vlastně napadnout, když jsme to vypustili do Kurýra, že si toho Mršivontové 

všimnou!“ vykládal člen Vontské rady roztrpčeně. „Těsně po obědě jsem zjistil, že jsou pryč. Poslal jsem 
za vámi Kurýra – byl zrovna po ruce a šel jsem tady za Michalem.“ 

„Zapomněl jsi nám napsat, kde budeš, ale je teď fuk. Kolik bylo hodin?“ 
„Půl jedný…“ 
„Kdy jsi ty desky viděl naposled?“ 
„Asi v deset. Dneska odpoledne. Šel jsem pro brambory.“ 
„Fajn! Pokračuj!“ 
„No, ve sklepě nechybělo nic, až na ty desky. Bylo otevřený okýnko do dvora. To byla má chyba 

– nechal jsem ho přivřený, aby tam větralo a oni to zvenku snadno vytrhli. Sklep znáte – stačili by na to 
tři lidi. Dva ve sklepě a jeden na dvoře. Pak by snadno zmizeli pryč.“ 

„Že tě napadla taková pitomost, Zane.“ 
„S tím okýnkem?“ 
„S tím, že by snadno utekli se třema opukovýma deskama velkýma půl krát půl metru? Odneseš je 

nenápadně v podpaží? Musel by tam být možná někdo čtvrtý – i když by na to stačil i ten třetí – a ten měl 
nějakou káru, nebo něco jiného – a na tom to odvezli. Stejně jako Stráž na Volbě Velkého Vonta.“ 

„Žádný takový vůz jsem neviděl.“ 
„Tak se zeptej v ulici, mohlo by nás to dovézt někam dál.“ 
„Rozkaz, Vícenáčelníku!“ a utíkal pryč domů. 
Velký Vont změnil téma. 
„Co Zelený kámen? Jak to dopadlo?“ 
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„Cobychktomuřek,“ pronesl jsem rychle, zpomalil a pokračoval: „Smrtka zkrátka utekla a vypadá 
to, že nás v docích šikovně obelstila. Něco hodila do vody, aby to vypadalo na Zelený kámen, jenže 
nemáme jistotu, že ho nezahodila, ale těžko, když psali, že MV má víc zájemců na koupi – jenže se mu 
zase víc hodí u něj a takhle může šroubovat cenu.“ 

Ještě jsem snaživě dodal: „Jinak Kosatka potopila jednu plachetnici, čehož jsem byl svědkem!“ 
„Aha. Ale to se Zeleným kamenem je zajímavý. Asi to tak bude, ale počkat – mi tady na řece 

chováme velryby, že kosatka potopila loď?“ 
Neuvědomil jsem si, že to je můj název pro rychlou plachetnici.  
„Já tak tomu člunu říkám podle plachty.“ 
Velký Vont pochopil. Ze zásuvky psacího stolu u okna vytáhl fotoaparát. Všechno nám o něm 

vysvětlil, ukázal a předvedl. Pak zadoufal, že ho neztratíme, ani nevykoupeme ve stokách, ani nám ho 
neseberou Mršivontové a pokračoval v bojovém plánu. 

„Na všech východech z tamtoho systému podzemí, o kterých víme, bude vždycky někdo 
ze Stráže. Kdybyste utíkali, tak abyste měli oporu. Jakubská Stráž bude v kostele. Jinak Chropka je 
od Jakuba docela daleko, to víš, Vojto, a jestli chcete jít z Jakuba, bude to dost složité – ale ty se z nás 
vyznáš v podzemí nejlíp. Víš moc dobře, že na některých místech se dá nenávratně zabloudit, když ve tmě 
nenajdete východ. Raději s sebou vezměte křídu a značkujte. 

Snad nebudou držet stráže, takže doufám, že něco zjistíte a vyfotíte. Třeba se vám podaří 
vyblejsknout i našeho milého největšího Mršivonta.“ 

48. Záhadný dopis 

Chystali jsme se k odchodu, když si Vojta vzpomněl na podivný vzkaz, který jsme našli v kostele 
pode dveřmi. Aby všemu Velký Vont rozuměl, řekli jsme mu, co o tom víme. 

„Jenže co s tím?“ ptal jsem se sám sebe. „Jestli to je opravdu neviditelný inkoust z citronu, nebo 
něčeho podobného, mělo by se to zahřát, pak to ztmavne.“ 

„Ale když to bude jinak, tak to asi zničíme.“ 
„Jinak?“ 
„No, kdysi jsme ve škole vymysleli psát zmizíkem a pak to perem začmárat a písmo se objevilo,“ 

připomínal Olda dávnou zábavu. To mi bylo tak deset.  
„To je těžký rozhodnutí,“ zachmuřil se zase Vojta (zase – to spíš permanentně). „Kdo zná 

všechny neviditelný inkousty, který by člověk mohl použít?“ 
Rozebírali jsme problematiku cibulových slupek, namáčení štětečků, mlíka a následného zahřátí a 

ztmavnutí. Ale pořád jsme si nebyli jistí. 
„Tak to zahřejeme a uvidíme,“ řekl jsem. „Co nám zbývá?“ 
Bylo rozhodnuto. Vojta škrtnul sirkou – byla nějaká vadná, strčil ji do krabičky (Jaromíre, 

Jaromíre…) a zapálil jinou. Od ní chytl knot svíčky, která stála na stole Velkého Vonta. Čadivý tmavý 
plamínek lehce zapáchal, ale otevřeným oknem jsme ho vypouštěli ven, aby znečišťoval ovzduší jinde. 
Protože jsem držel ten papír, byl jsem to já, kdo ho držel vodorovně asi centimetr nad plamenem.  

„Niccc,“ protáhl zklamaně Vojta. 
„Musíš počkat.“ 
A taky že ano. Nevěděl jsem, jak dlouho jsem to držel – připadalo mi to jako chvilka – ale pak 

začal papír v nejpalčivějším místě dostávat tmavohnědou barvu.  
„Tak vidíte, že jsem měl pravdu!“ zajásal Olda. 
„Ještě řekni, že jsi to psal ty,“ ušklíbl jsem se ironicky.  
Ještě chvíli nám trvalo, než jsme papír zahřáli celý. Ale bylo to nějaké divné. Skoro všechno bylo 

přeškrtáno křížem krážem – bez ladu a skladu, takže jsme mohli číst jen něco málo! 
 
…tů je … V … odba … ede od … lku … snad … velká škoda … choval … taky … že by to … 22, 

pak … pomoc  
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Podpis dole zcela jasně přeškrtnutý. 
„Co to má znamenat?“ 
„Proč to přeškrtal, když nám psal?“ 
„Mně to přijde,“ řekl jsem opatrně. „jako kdyby nám ten dotyčný psal, někam odešel, ale někdo 

ho viděl – asi Mršivont – ten vzal štěteček a zbytek té šťávy, co tam ten náš spisovatel nechal a začmáral 
to – podpis je na konci, byl čerstvý a ještě se asi trochu leskl, tak ho mohl přeškrtat bez obav. Zbytek 
nerozeznal, proto jsou ty škrtance tak halabala. Proto nám zůstal alespoň tenhle kousek.“ 

„Aha – pisatel to poslal v domnění, že je všechno v pořádku a my nemůžeme zjistit, kdo to je a co 
psal.“ 

„Což se tomu kazisvětovi podařilo.“ 
„Nešlo by z toho mála něco rozluštit?“ 
„Píše se tu něco o Vontech – spíš Mršivontech. Určitě o MV,“ uvažoval Olda. 
„Něco o chodbě – asi podzemní, která vede možná od toho – lku, pak že by byla velká škoda, 

kdyby někdo něco schoval. To jako v té chodbě?“ 
„Nějaké číslo – ale napůl přeškrtlé. Možná baráku?“ 
Velký Vont skoro neznatelně povzdychl. 
„Moc toho není.“ 
„Teď mi něco došlo!“ vyhrkl jsem. „Devítka nám přivezl zprávu o těch deskách, ale o tomhle,“ 

zatřepal jsem papírem, „nám nic neřekl! A my šli ani ne deset minut po něm ven z kostela!“ 
„Takže ten neznámý měl jen deset minut.“ 
„Možná viděl Devítku a čekal na rohu, až odjede. Pak vběhl do kostela a opatrně potichu nám to 

dal pod dveře a zmizel.“ 
„Nebo šel podzemím,“ řekl Vojta. 
„O podzemí se mluví v dopise, Chropka je v podzemí, sídlo v Kropenatce bylo ve sklepě. Možné 

to je.“ 
Ale na nic víc jsme stejně nepřišli. 

49. Cesta podzemím 

Když jsme v pět hodin sestupovali po schodech zvonice, neměli jsme s sebou kromě foťáku 
Velkého Vonta a několika baterek, křídy a pár drobností vůbec nic. Všechno jsme si odvezli už odpoledne 
a pak se zase do Stínadel vrátili, neb netušili jsme, kterak dlouho ještě v podivné čtvrti této pro dnešek 
pobudeme. 

„Znáš to podzemí opravdu dobře?“ ptal jsem se ještě naposledy Vojty. 
„Jasně že jo!“ klidnil mě. „Hlavně se mě držte. Nerad bych vás za dva roky našel jako vybělené 

kostičky ohlodaný krysami.“ 
Podzemí pod Stínadly je vlastně poměrně zvláštní. Pod starými kostely, paláci a domy se jako 

několik pavučin rozvíjí sklepení a podzemní chodby, často skryté třeba dlaždicí. Tu a tam bývaly i 
propojeny – někdy tajně, jindy přímo – někde byly chodby zazděny, zasypány, nebo je při stavbách 
kolektorů a podobných věcí často zničili sami lidé. Nedávno jsme zde už byli. Vykopávali jsme plán Jana 
Tleskače. Ale co jsem měl poznat dnes, toho jsem se nikdy nenadál. 

Dole u vchodu do podzemí čekala Jakubská stráž. 
„Zlomte vaz!“ popřáli nám šťastnou cestu 
„Hned tady na schodech!“ odpověděl Olda. 
Dveře vrzly, klika cvakla, špioni vchází do podzemí. Hrej si, tu máš baterku! Osvítili jsme 

podivný sliz tvořený vlhkostí, špínou a čímsi, co jsem raději nezkoumal. Dole šuměla voda staré stoky. 
Šklebila se zde na nás ústí několika chodeb. Tma jako v pytli, tma, že jste si bez baterky neviděli nejen 
na špičku, ale ani na kořen nosu! Říká se tomu absolutní tma, nebo tak nějak a je to prakticky jen v 
podzemí. Jít tu sám, asi bych se hodně bál. Hlavně být menší. Když jsem byl malý, hrozně jsem bál tmy, 
ale co to bylo proti téhle černotě. Žádná tma – rozlitá černá tuš a jen úzký paprsek baterky. 
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Snad jen o několik chodeb dál a níž leží pozůstatky lidí zemřelých na mor.  
Nechtěl bych se jím nakazit.  
A když, tak rozhodně ne o prázdninách. 
„Na každém rohu budeme zhasínat a dívat se, jestli nevidíme nějaká světla, abychom byli 

připravení,“ vysvětloval Vojta svůj plán. „Bude to tak lepší. Svítit budu jen já, protože jdu první, takže ty 
světla zhasněte a nechte je v zásobě. Dělejte křídou značky, ať v nejhorším trefíte – a tady máte každý dvě 
svíčky – sirky máte, ne? Kdyby se vám vybila baterie.“ 

Rozuměli jsme a dostali dvě bledě žluté svíčky. Nebyly nějak úctyhodně veliké, to ne, ale 
odhadoval jsem, že každá by mohla svítit asi deset, patnáct minut, což je docela dlouho. 

A tak jsme se vydali na cestu. Vojta s foťákem a rozsvícenou baterkou. Světlem šmátral po zdech 
a „podlahách“. Krysy (nebo potkani?) pištěly a snažily se ukrýt ve tmě jiných chodeb. Bylo jich asi dvacet 
a několik jich plavalo přes stoku na druhou stranu. Byl tu těžký nevětraný vzduch plný hnilobných par 
staré stoky. Jistě se zde rozkládala i těla těch čtyřnohých chlupatých potvor, splašky a líně tekoucí břečka 
dodávaly to krásné aroma kávy Stínadlián umleté z těch nejlepších kávových zrnek – eh – zase plácám.  

Jedna krysa se zbláznila a běžela mi přes nohy pryč do stoky, kam zapadla s mocným 
šplouchnutím. Byl jsem na infarkt a skoro jsem měl chuť jít zpátky. Na vteřinku – a pak jsem se vydal 
za Vojtou a Oldou. Byl jsem na konci našeho průvodu a světlo Vojtovy baterky mi k orientaci příliš 
nepomáhalo, protože jsem ho neviděl a měl jsem před sebou jen nějaké šero. A za mnou tma. Kdyby tady 
žil nějaký šílenec, tak si ho vůbec nevšimnu! 

Nejsi strašpytel, jasný! Nejasný. Já prostě tmu někde, kde to neznám, nesnáším. 
Náhle se Vojta zastavil, a aniž by něco řekl, zhasl baterku. Kromě rozlité tuše jsem měl na očích 

fialové a oranžové mžitky – vlastně neměl a jen jsem myslel, že je tam budu mít. Jenže jsem je neviděl. 
Snad kvůli té tmě? 

O vteřinu později se zase rozsvítilo. Byly jsme na rozhraní chodeb. Jedna byla zazděná a druhá, ta 
druhá byla kdysi zazděná, ale zub času (A Vontové?) ji znovu rozebraly, takže se na nás šklebil zlověstný 
otvor asi metr na metr s ostrými úlomky kamene a cihel. Zajímalo mě, co tam je, ale přitom jsem nejevil 
zvláštní nadšení, když jsem se opatrně soukal dovnitř. Připadal jsem si jako v jiném světě. A bál jsem se, 
že když se ztratím, už se ven nedostanu. 

Chodba byla kamenná, svažovala se a bylo znát, že ji už hodně dlouho nikdo nespravoval. Někde 
něco kapalo. Doufal jsem, že to je voda a ne stoka, která možná teče nad námi. 

To kapání byl docela slaboučký zvuk – skoro na sonar – ale v té tmě, v tom tichu se rozléhalo 
do dálky.  

Pak jsme zase po břiše prolézali do dalšího otvoru. Byla tam docela špína. A bylo to na nás 
docela vidět. 

Podle mých nevelkých znalostí měla Chropka ležet někde u Zadních Stínadel, dost dobře jsem 
nechápal, proč jsme se vydali na cestu z Jakuba. Pak jsem začal tušit nějakou zradu. Dostali jsme se 
do nějakých sklepení – to už jsme šli asi dvacet minut – tam nás Vojta nabádal, abychom byli úplně 
zticha. Zřejmě jsme byli pod nějakým domem – nebo spíš klášterem, protože takhle velké sklepení 
nemohl mít obyčejný dům. Bylo cihlové a několika patrové. Procházeli jsme kolem starých skříní, 
rozloženého dřeva a jiného harampádí. Pak nás Vojta zavedl podivnou cestou, kudy bych nikdy nešel, 
protože bych si jí nevšiml, kamsi dolů. Ještě níž. Odhadoval jsem, že jsme možná už dvacet metrů 
pod povrchem země. Ještě, že netrpím klaustrofobií – už takhle jsem z toho všeho neměl dobrý pocit.  

Najednou jakoby všechno vlhlo. Byly jsme v nějaké divné dlouhé chodbě bez rozcestí. Dostali 
jsme se k ní přes několik otvorů ve zdech, nějaké staré mříže a podobné věci. Špína zde byla tak velká, že 
celé zdi byly začerněné. Byla to ale také jakási plíseň – v tom vlhku se jí určitě dařilo. Kapání bylo časté a 
na podlaze byly malé loužičky vody. 

„Vojto,“ zašeptal jsem. 
„No?“ zeptal se v klidu Vojta. 
„Mně se zdá – ty stěny jsou ňáký vlhký, ne?“ 
„Vlhký jsou všude,“ odrážel můj útok 
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„Ale tady víc!“ 
„Nedaleko teče Černá voda, tak asi proto,“ řekl mi. Ale klidu mi to nepřidalo. Zvlášť, když jsme 

takhle pochodovali asi pět minut a Vojta nám říkal, ať neděláme rázné kroky. Nevěděl, v jakém je ta 
chodba stavu. Ale něco tušil. A já taky. A klidu mi to nepřidalo. 

„Ty, Vojto?“ začal jsem drkotat zubama. 
„No?“ zeptal se zase v klidu Vojta. 
„To ta chodba vede souběžně s Černou vodou?“ 
„Hm, no… za chvilku už budeme pryč v jiných chodbách.“ 
Zase zhasl. Žádná světla jsme nezahlédli, ale Vojta měl pravdu. Opravdu jsme zvláštní chodbu 

několika otvory ve zdech opustili, propletli se uzoučkými průlezy, kde jsem skoro uvízl, a zdálo se, 
že stoupáme tak trochu k zemskému povrchu. A najednou jsme nejdříve něco zaslechli. Byly to vzdálené 
hlasy a před námi se v dáli objevilo šero. 

50. V Chropce 

Vojta zhasl. Mohli docela dobře postupovat, i když opatrně, abychom se neprozradili. Konečně 
jsem se na sebe dobře podíval. Předtím to nebylo úplně možné. Nachytal jsem na sebe sliz, špínu a mokro 
z chodeb. Takže kdyby mě takhle viděla máma, nevím, jak bych dopadl. Vojta byl na tom stejně, když 
nepočítáme foťák, který měl v brašně a pod péřovou bundou (měli jsme je všichni, protože v podzemí je 
docela zima) nebyl vůbec vidět. A to se stalo kamenem úrazu. Ale nesmím předbíhat. 

Že MV nepostavil stráže, to byla velká chyba. Jenže on o nás přece neměl tušení. Olda ten vzkaz, 
že je tady schůze objevil jenom náhodou. Navíc jsme přešli ze směru, kde jsme byli o něco výš 
nad podlahou chropky a tato skutečnost nás trochu uklidnila. I když se k nám Mršivontové mohli snadno 
dostat, měli bychom snad nějaký náskok. A tady v otvoru byly tma. To byla naše jediná naděje, že o nás 
nebudou mít tušení.  

Pravda, tma za zády nesla mnoho nevýhod, když jsem si vzpomněl na Smrtku. Jenže jsme přišli 
ze směru, kterým… 

„Nejkratší cesta je z úplně opačné strany – taky je nejznámější. Ale když půjdeme tudy, nikdo 
o nás nebude vědět,“ řekl nám ještě na zvonici Vojta. 

V Chropce se setkávalo několik chodeb. Přišlo mi to skoro jako nějaké kasematy. Světlo bylo 
příliš mizerné a ostře kontrastující, takže jsme toho moc neviděli. Takže jsem si spíš musel představovat, 
jak asi vypadá – podle toho, co nám tehdy říkal Vojta.  

Zalehli jsme na podlahu a přiblížili se co možno nejblíže na okraj chodby. Vojta počítal – já ne. 
Odhadoval jsem ale, že těch Mršivontů je tady asi osmdesát. A tu a tam se zdálo, že přicházejí ještě nějací 
zpoza rohu Chropky. To je ale přesila! Odtud bych nechtěl utíkat! 

Zaposlouchali jsme se do rušného a dost hlasitého hovoru. Nebylo jim ale moc rozumět. Každý 
mluvil s někým a dohromady z toho byla hrozná louka, vlastně paseka. Pamatoval jsem si jen pár útržků, 
ale pochopili jsme, že MV má přijít za chvilku. Protože za pár minut je šest. 

Takže jsme šli hodinu podzemím?! 
„Už by tu měl být,“ uslyšel jsem odněkud. Tak ho tedy konečně uvidíme! Konečně se prozradí! 
Místo něj se ale zničehonic objevila Smrtka. 

51. MV přichází 

Smrtka se tak jako my musela ke konci své cesty orientovat pomocí šera z Chropky, protože 
nebylo vidět žádnou baterku. Asi ji ukryla pod plášť. 

Stoupla na něco, aby byla výš. Snad to byly bedny, nebo nějaká zídka, v tom světle těžko říct. 
„Schůze může začít!“ zaznělo dutě z její kapuce. 
Ozvala se píseň Vontů. 
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A Smrtka sundala kapuci. 
Jelikož byla docela dobře vidět od pasu nahoru, čekalo mě několik šoků. Nejen, že jsem 

na zlomek vteřiny myslel, že se dívám na Vojtu, ale viděl jsem MV. Na rozdíl od Vojty neměl pihy. Ale i 
tmavší vlasy a protáhlejší obličej. Ale jinak celý vnuk Otakara Losny. Napadla mě taková hloupost, ale 
hned jsem ji zavrhl. Byla příliš pitomá, než… 

Tak to MV byl v Aubrechtově starožitnictví. MV objednal kdysi u Čingishánů krádež, vzkaz a 
Zelený kámen. MV byl Smrtka a měl tak šílenou odvahu, že docela sám vyhlásil válku právě on. Nikoho 
neposlal. Šel sám. 

To MV se mnou bojoval ve Tmavém průchodu. 
MV jsme pronásledovali na řece a v docích. 
Musel jsem uznat, že jsem už dvakrát neprohrál s jen tak ledajakým protivníkem a těšilo mě, že 

mě porazil sám Chief Salamander a ne nějaký obyčejný Mlok. (Pro negramotné uvádím, že jde o Válku 
s Mloky.) 

A Smrtka byla MV. 
Schůze opravdu začala. 
„Přišli všichni?“ tázala se Smrtka. 
„Nevidím tu nikde Ronovskejch,“ řekl někdo. 
Smrtka: „Ronovic sou omluvený. Maj úkol.“ 
Někdo (napjatě): „Jakej?“ 
Smrtka (vzrušeně): „Připravujou věci na akci, o který dneska bude řeč. K tomu se ještě 

dostaneme.“ 
Někdo jiný (v klidu, pohodářsky): „Fajn.“ 
Na to se Smrtka rozhovořila o všech úspěšných akcích, o marné snaze na Tlesku, o záhadných 

deskách. O těch hlavně. Nechala kolovat jejich fotky mezi Mršivonty Mluvila o značně Oty Losny, o tom, 
že je to součást Odkazu. Ten byl ale nalezen těmi (neopakuji). Také o Zeleném kameni něco prohodila, 
ale co se s ním stalo, to jsme se nedověděli. Ani Mršivontové ne. 

Vojta Losna vybalil z brašny fotoapárát Velkého Vonta, moc ho nezkoumal a zamířil hledáčkem 
na Smrtku.  

A stiskl spoušť.  
Oslnivý záblesk ozářil celou Chropku. 

52. Spaste duši! 

Hned jsem pochopil, že Vojta nějakým nedopatřením měl zapnutý blesk. Snad, když ho nesl 
podzemím. Těžko říct, ale mohu vám říct, že v tu chvíli mi to bylo jedno. Ale byli jsme tak překvapení, že 
jsme jenom vteřinu leželi, Mršivontové znehybněli a Smrtka vypadala dost poděšená. Ale byl to právě 
MV, který se vzpamatoval jako první! 

„Chyťte je! To je Losna a ti dva cizinci!“ Poznal nás. Teprve teď jsme se vzpamatovali. My, i 
Mršivonti. 

Jak už jsem se zmínil, jelikož jsme byli o něco málo výš, měli jsme určitý náskok. A ten jsme 
hleděli využít. Vojta běžel první. Měl rozsvícenou baterku a vedl nás rychlým (ano, přemoudrým) 
tempem k nejbližšímu východu z podzemního labyrintu. Naše kroky strašidelně duněly a ozvěna je 
vracela děsivě zkreslená. O záda se nám skoro opírali ruční světlomety Mršivontů. Tak dělej!!!  

Přišlo mi to ještě zoufalejší než náš první útěk z podzemí – tenkrát před Uctívači. Netížil nás 
plán, ale měli jsme menší náskok a cesta, po které jsme běželi, byla v mizerném stavu. Měl jsem pocit, že 
si zlomím aspoň dvacet kostí z devatenácti. Běžel jsem jako poslední a strašně špatně viděl na cestu. 
Takže když se Vojta náhle obrátil vpravo, aniž bych s tím počítal, málem jsem udělal immelmanův obrat 
k Mršivontům, trochu jsem podjel smykem a rozhodil jsem rukama a pomocí klouzavého letu vyrovnal, 
přidal plyn na doraz přes všechny zoubky, odtáhl od sebe knipl a letěl rychlostí nějakých sto osmdesát mil 
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za hodinu směrem k letišti Maranigue. Za zády mi duněly šrapnely flaků od Mršivontské jitrnice. Kdo 
neví, o čem mluvím, tak ať si toho nevšímá. Čtenáři Bigglese ovšem pochopí. 

Vojta vyběhl nahoru po nějakých schodech. Zase jsem si toho nevšiml. Zakopl jsem o první a 
ukázkovým loopingem se blížil nosem ke hraně dalšího schodu. Zase jsem vyrovnal, tentokrát těsně 
u země, až mi skoro vyskočily zuby hrůzou (aniž bych se naštěstí trefil o ten kámen) a hnal jsem se 
k mrakům, tedy – chci říct – světlům v nedohledných výšinách. 

Asi tak v patnácti stopách. 
Vylezli jsme úplně zničení v nějakém smrdutém sklepě. „Takhle páchl jeden dvorek v Budějcích 

naproti gymplu v Český,“ uvědomil jsem si v duchu. Jako kdyby na vás sypali prací prášek.  
Neměl jsem čas na prohlídku sklepa. Viděl jsem akorát příšerný binec. Taky se tu válel prohnilý 

dvoukolák, se kterým už nejmíň padesát let nikdo nehnul. Zakopnul jsem o něj a ozval se praskot. Oj se 
utrhla s takovým rachotem, až se mi udělalo špatně, protože mi bylo jasný, že v tomhle domě někdo bydlí. 
I moudrost proto, hochu, použij, vskoč znovu přes útrapy veškeré a uháněj z pekla tohoto. Jak by řekl 
básník. 

Na básníka peču! Hlavně rychle pryč! 
Průjezd jsem už vůbec nevnímal – hlavně, že byl čistý a nemuseli jsme běhat překážkový závod 

na sto deset metrů. Vojta otevřel dveře tak prudce, že je skoro vytrhl z pantů – aspoň mi to tak připadalo. 
Rána, hlasitý výbuch, když ty dveře vrazily do zdi, až popraskala omítka. Zmrzly mi všechny kosti v těle a 
běžel jsem jen setrvačností. Až mi zabolely zuby z tý rány. A to bylo jen otevření. Já je zavíral. Pomohl 
mi vzdušný proud – byl tu nějaký tah a tak dveře práskly znovu. Tentokrát ne o zeď, ale zase zpátky 
do původní polohy. Nad námi se otevřelo okno – jéžišmarja! Nestalo se tohle už někdy? No jasně! 
Opravdu to bylo dost podobné tomu prvnímu útěku, historie se znovu opakovala. Už po několikáté. Ještě 
tak útěk po střeše a – 

„Stráž! Rychle zmizte! Žene se jich za námi jak much!“ volal Vojta někam do tmy, kde stálo 
několik postav. Čekaly ve skrytu stínů, tak hlubokých a temných, jaké mohou být snad jen ve Stínadlech.  

Proběhli jsme do jiné uličky a uslyšeli nějaké výkřiky. To začala pálit Stráž. Svištěly gumy ranží, 
jak se kdysi dávno ve Stínadlech říkávalo prakům. 

Asi tam vypukl docela zmatek. Mršivontové, kteří byli venku, se stahovali do sklepa, ze kterého 
se řítili kamarádi MV, kteří neměli o nějaké Stráži ani páru. Mohl to být zábavný pohled. 

Mohl, jenže my byli opření o zeď domu o dva bloky dál a jako už po několikáté se rozdýchávali. 
Pálilo mě pod pravým žebrem, v krku jsem měl takové sucho, že mě až škrábalo, takže jsem chtěl vypít 
celý Atlantik. Nemohl jsem pomalu na nohy a polykat vůbec ne. Zdálo se, že kolegové spolušpioni jsou 
na tom dost podobně. 

Dost stejně, řekl bych. 
„Jak se to stalo, Vojto?“ ptal se mezi nádechy Olda. 
„Já nevím,“ kroutil hlavou a vyplivl přebytečné sliny Vícenáčelník. „Když jsme ten foťák 

dostávali, tak bychom viděli světýlko. Na zvonici taky nic, takže až v podzemí.“ Stahy plic. „Asi jsem to 
zmáčknul, když jsem ho měl v té brašně. Musel jsem o to zavadit, pak si toho nevšiml a už to bylo.“ 

Takže to bylo asi tak, jak mě to už napadlo tam dole v Chropce. Jen jsem na to řekl: 
„Snad bude ta jedna fotka stát za to!“ 

53. Návrat 

Do Městečka jsme jeli až ráno, když už jsme předali Velkému Vontovi s vysvětlením jeho přístroj 
fotografický a sešli se už ve čtyři hodiny na šesté koleji. Někde s klasickým hrkáním duněly kola 
lokomotiv, onde se sbírali ze spánku místní bezdomovci, nad námi pomalu svítalo a vdechovali jsme 
čerstvý ranní smog. Byli jsme ještě plni zážitků a přilepil jsem se ke žvýkačce. 

Takové to tedy bylo ráno. 
Ve vlaku jsme si našli prázdné kupé, což takhle brzo ráno nedalo velkou práci. Jako vždy jsme si 

potřebovali říct všechno, co jsme zažili a co se bude moct dělat dál. 
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Sotva jsme se rozjeli, nevím, proč jsem si vzpomněl na Dvořáka, že napsal nějakou skladbu, nebo 
něco takového o jízdě na kolejích. Je to fakt. Ten zvuk. Už jsem se o tom všem několikrát zmiňoval, ale 
řeknu to znovu. Jízdy vlakem prostě miluji. Autobusy jsou nudný. V tramvaji je na můj polovesnický 
vkus moc lidí.  

„Pátek,“ vyrušil mě Vojta z přemýšlení. „Co jsme dělali dopoledne? Aha, četli druhého Kurýra. 
Pak byla porada a večer jsme měli akci Zelený kámen. Co víme?“ 

„Že jsme Mršivontům potopili jednu loď,“ řekl jsem trochu kousavě. 
„A nevíme, co se stalo se Zeleným kamenem,“ doplnil mne Olda. 
„Dobře špioni. Sobota: Nejdřív jsme si lezli na nervy, pak jsme byli ve Svatyni, Mršivontové 

ukradli desky, dostali jsme ten neviditelný vzkaz a zakončili všechno v Chropce. Co zase víme?“ 
„Že jestli byl někdo ve Svatyni, že se ukryl na dokonalém místě. A Uctívači mají prázdnou 

pokladnu. Možná – nebo si to vymysleli.“ 
„Jestli někdo ukradl desky, měl na to jen dvě hodiny, muselo jich být víc a museli je něčím 

odtáhnout, čímž by byli dost nápadní.“ 
„Víme, že v tom vzkazu bylo něco o MV, chodbách a tak. No jo, co když se psalo o Chopce.“ 
„Možná – ale ještě tam bylo něco jiného, protože to bylo moc dlouhý a mluvilo se o nějakém 

schování. A víme, že nevíme, kdo nám to poslal a nějaký Mršivont zná toho pisatele.“ 
„Smrtka je MV a je ti podobnej, Vojto.“ 
Vojta na to: „V životě jsem ho neviděl. Nevím, kdo to je. Snad se ale ta fotka povede natolik, že 

ho někdo pozná.“ 
Vlak začal brzdit před venkovským nádražím. Co o něm říct? Hm – žluté, klasické ospalé 

nádražíčko malého města. Modrá cedule nám oznamovala, že stojíme v Potůčcích. Hu, to je ale 
strašidelný název! Celý se třesu. Zahlédl jsem cestou nějakou zříceninu. Jak se jmenovala? Potůček? To 
by se toho hradu určitě každý zalekl. Nebo taky ne. 

55. Přízrak z podzemí 

A znovu Rozdělovací třída jako prolog i epilog zároveň.  
Tady kráčely snad kdysi Rychlé šípy. Vracely se zklamány, ale vždy znovu a znovu se vrhaly 

do nových a nových nebezpečí. 
Tady kráčely dějiny. 
Tady jsme stáli, když nám cestu zahradila tramvaj. Cink cink! A můžeme přes žulové kostky 

přejít hranice Stínadel. 
Kolikrát jsme tudy už šli! 
Na místě starých vlhkých uliček, kde o bídu a nouzi často nebyl nedostatek, na místě starých 

zločinů, podivných vyvrhelů, místě, kde vše umíralo, aby bylo znovu zrozeno, na tom místě stojí dnes 
nové činžáky, hotely, byty s ostrahou. Na tom místě, kde to dnes stojí, byly opravdu jednou ty všechny 
věčně vlhké uličky zbourány. 

Stará a nová Stínadla. Stará byla zbourána, nová zůstala. 
Alespoň něco málo ze Stínadel nám zůstalo! Ještě část stojí, ale mění se k nepoznání. 
Na zvonici jsme nešli. Čekal na nás Velký Vont u sebe doma. Měl už mít vyvolány fotky. A tudíž 

i MV. 
„Jsem rád, že vás vidím, špioni!“ začal rázně. „Ještě jsem to neotevřel, ale myslím, že by to 

mohlo být hodně dobré.“ A otevíral balíček, který dostal v obchodě, kde nechal vyvolat film. Aby to 
nebyla reklama, nebudu říkat, co to bylo za firmu. 

Zahlédl jsem několik negativů a pak vytáhl Velký Vont všechny fotografie.  
Vojtova fotka byla nejspíš poslední, ale prohlíželi jsme stejně všechny. Přece jen to bylo Velkého 

Vonta a ty dvě minuty nás nezabijí. 
„Co to je?“ zeptal jsem se. 
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„Takový ten typ fotek jako máma a strom, táta a strom, já a medvěd, medvěd a moje boty, 
medvěd. Zkrátka takový ty familiérní, na který se vyplejtvá spousta užitečného materiálu pro nic za nic,“ 
odpověděl suše, apaticky a znuděně a znechuceně Velký Vont. 

Olda se zeptal na desky, jestli není něco nového. 
„Několik Vontů vidělo nějakou motorku, ale většinou nikdo nic. Navíc, kdoví, jestli sami nejsou 

Mršivonti.“ 
A pak jsme se dostali k jedné z posledních fotek. 
„A co je proboha tohle?“ zeptal jsem se znovu, i když jsem to až moc dobře věděl. 
Hořel tam nějaký lampión, nebo něco takového – byl žlutý, blesk všechno nádherně osvětlil, ale 

snad to byla hra světel, které se střetly – co si budeme povídat, že? Vojta skoro spadl pod stůl, Olda polkl, 
Velký Vont zíral a já nemohl uvěřit svým očím. 

Zkrátka lampiony, baterky, svíčky a blesk to všechno osvětlily tak dobře, že z MV byl vidět jen 
světlý flek obličeje, na kterém bylo s určitým sebezapřením vidět vlasy, nos a jiné kusy lidské tváře. 
Všechno bez rysu, takže ho nebylo možno rozeznat. Jinak to bylo strašně tmavý. Prostě přízrak jak 
z nějakého strašidelného filmu, při kterém se všichni krčíte v sedačce a pak se bojíte na záchod – já ne. 
Buď u toho usnu, nebo se nedívám. Ale to je vedlejší. 

Zprávy o téměř nemožnosti najít znovu desky Otakara Losny Vojtovi jen dodaly. 
„To snad není možný! Já se z toho fakt zblázním! To už není normální! Je to duch nějakého 

příšerného Vonta. Jak může někdo takhle zametat stopy, jiný vysvětlení neexistuje!“ 
V očích měl podivný lesk. Značil odpor a nenávist. Běda Smrtce, dostane-li se mu někdy 

do rukou! To by byl asi konec s Mršivonty. 
„MV vyhrává skoro na všech frontách!“ mumlal Olda. „Jen na řece a s Kurýry prohrál. A tu a 

tam. v té Kropenatce se stejně stahovali.“ 
Měl pravdu. A protože jsem stál u okna, zahlédl jsem, jak se od rohu ulice zběsile blíží Kurýr 

k domu, kde bydlel Velký Vont. 

56. Boj v kostele svatého Jakuba 

Už podle jeho překotné jízdy jsem pochopil, že se něco stalo, že tohle není obyčejná zásilka. Pak 
byl slyšet překotný dupot na schodišti. Byl tu velmi rozčilený Kurýr Dvojka Uctívačů ginga. 

„Je to hrozný! Strašně hrozný! Rychle tam musíme poslat Stráž! Do Jakuba se dobývají 
Mršivontové i z podzemí! Nějak se o tom dověděli! Jakubská stráž se dlouho neudrží!“ 

„Co se domákli?!“ 
„Jsou tam kroniky a vědělo o tom jen několik náčelníků ulic – někdo z nich byl Mršivont.,“ 

chvatně vysvětloval Velký Vont. „Dvojko! Zajedeš k veliteli Stráže, ať sem pošle všechno, co má nohy, 
něco ať nechá ve skladu a pak k Uctívačům, ať nám taky něco pošlou!“ 

Za pár vteřin práskly domovní dveře. 
„Zavřu okna a schovám ježka,“ spěchal Velký Vont. „Co kdyby to chtěli znovu zkusit?“ 
Ale to už jsme skoro neslyšeli a běželi po dřevěných schodech dolů na ulici. Vojta vyburcoval 

náčelníka ulice, ať sežene všechny věrné Vonty a spěchá k Jakubu. Než dorazí Stráž, bude to trvat hodně 
dlouho! 

Z hlášení hlavního stanu o bitvě: 
K hlídkující Jakubské stráži přišel nějaký hlouček Vontů (vevnitř Lubor připravoval kroniky). 

Ptal se na kroniky. Když je Stráž nepustila do kostela, skupinka se vrhla ke dveřím a chtěla kostel obsadit 
a kroniky ukrást. Byl to klamný manévr, protože ve stejnou chvíli začal na Stráž volat Lubor, že jsou tam 
Mršivontové. Tři střelci vběhli dovnitř. Dveře z podzemí byly otevřené, závora dosunutá – musel to udělat 
někdo brzo ráno – strhla se přestřelka, kdy se podařilo roztrhnout jeden list druhé kroniky. Mršivontové 
se trochu stáhli, když jich bylo několik zraněných. V kostele se objevil Druhý Kurýr Uctívačů ginga, který 
vezl kroniku Uctívačů. Odjel k Velkému Vontovi pro pomoc. Po jeho odjezdu stačil kronikář Lubor odnést 
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všechno nahoru na zvonici s pomocí dvou členů stráže a pak nastala přestřelka u hlavního vchodu 
do kostela. Stráž zabarikádovala bednami dočasně dveře a Mršivonty vrhla do podzemí, na což zavřela 
dveře na závoru, aby se nemohli dostat dovnitř. Počítalo se s rychlým ústupem na zvonici… 

Spěchali jsme ke kostelu těmi nejkratšími cestami. Cestou jsme zlákali pět Vontů, ale nikoho 
jiného jsme nepotkali. Běželi jsme s krajním vyčerpáním, až se mi dělalo špatně. Ale dnes se mělo 
rozhodnout o osudu Stínadel a nějak jsem to pochopil. 

Došlo mi to, co je to platný! 
Stínadla byla prázdná. Dospěláci většinou v luftě někde v práci, takže Mršivontové a Vontové 

mohli řádit docela nerušeně. 
Olda zalitoval, že s sebou nemá svého bernardýna Hafa a já v duchu žádal, aby poslán mi byl 

dvouplošník se špandavskýma kulomety, protože ty anglický Vickersy se pořád zasekávají. Vojta zřejmě 
chtěl, aby tu byla co nejdřív Stráž. 

Na náměstí dav asi patnácti Mršivontů prorážel dveře do kostela nějakým trámkem. To jsem ještě 
nevěděl o těch bednách, takže jsem to nechápal, protože dovnitř se dalo dostat jen deskou ve dveřích a ta 
na závoru nebyla. Neměli jsme proti nim šanci, ale mohli jsme je zaměstnat. 

A to se nám menší lstí i podařilo. Hned nato jsme utíkali znovu – pryč od kostela.  
Skrývali jsme se na jedné kryté pavlači jen pár minut. Rozešli jsme se s Vonty a zbyli sami tři. 

Oni totiž odešli pro pomoc. 

Z hlášení hlavního stanu o bitvě: 
Dveře vzdorovaly náporu Mršivontů docela dlouho. Na nějakou dobu tlak dokonce povolil. 

Později se ukázalo, že se před kostelem objevil Vícenáčelník Vojta Losna, oba špioni a náčelník Svíčiček. 
Mršivontové je pronásledovali a Jakubská četa získala trochu času na obranu. Dveře byly prolomeny, 
barikáda rozmetána a nastal rychlý ústup. Při krátké přestřelce rynžemi byl na ruce zraněn velitel čety 
při krytí ústupu na zvonici. Dveře byly dočasně zavřeny na starou závoru. Během té doby, než 
Mršivontové dveře vylomili, pustili své kamarády z podzemí do kostela. Celá četa se stáhla nahoru k lanu. 
Kroniky byly schovány na trámech plošiny. Munice skoro došla… 

57. Krysy z podzemí 

Celá Chapadla se Svíčičkami vtrhla ke kostelu. Mezi Mršivonty vypukl zmatek. Nahoře ještě 
bojovala Stráž a dole dvě ulice. Z podzemí vyrazilo několik nových Mršivontů. Zdálo se, že kroniky 
Vontů jsou ztraceny – to jsem se ale dověděl až později. My tři totiž čekali před kostelem, abychom 
dávali pozor, kdyby se řítili nějací jiní Mršivontové, protože pořád nebyli všichni. V Chropce jich bylo 
mnohem víc a pořád nám nebylo jasné, kde jsou. 

Kdy už tady bude Stráž? 
Najednou se v ústí uličky objevilo několik čet střelců. 
„Rychle sem!“ volal Vojta. „Rychle do Jakuba!“ 
Deska byla otevřená, takže vše bylo dílem okamžiku. První střelci se vrhli mezi Chapadelské 

Vonty, kteří ještě nebyli zajati, protože Úzká putovala kamsi podzemím. 
Nechtěl jsem číhat venku a Vojta řekl, že to konec konců může ohlídat sám. Tak jsem se s Oldou 

rozeběhl do kostela s cílem chytit nějakého Mršivonta pěkně za pačesy a něco z něj vytlouct.  
V chodbě byla největší bitka. Něco mě zasáhlo do ucha. Pecka jak blázen, ale svezla se, takže 

dobrý. Několik Mršivontů popadlo bedny, které se zde válely, a začali je po nás házet a donutili nás tím 
ke kvapnému ústupu. Vy byste jinak nejednali, kdyby vám na hlavě přistávala dřevěná bedna. 

Jenže jsme dostali úplně stejný nápad, takže nějakou dobu třísky, prkna a kusy beden létaly 
vzduchem jako tenkrát na řece. Vybral jsem si takového vyzáblého Mršivonta (měli všichni zase masky, 
aby nebyli k poznání), o kterém jsem myslel, že mi nedá velkou práci. Jednu jsem mu ubalil, protože mě 
kopnul a vzápětí mi podrazil nohy, takže jsem se ocitl na kamenné podlaze, ale to už jsem ho pevně držel, 
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takže se válel se mnou. Na to, jak byl tenký, tak byl těžký a držel se jak klíště. Měl horký smrdutý dech, 
ze kterého jsem poznal, že měl ke snídani topinky. Nic proti topinkám, ale takhle z pusy je nemusím. Pak 
mě škrábl přes loket (nechtěně) a já ho kopl někam do žeber kolenem (chtěně) a pak dal konečně pokoj. 
Ostatní Mršivontové mu na pomoc nešli, protože měli jiných starostí dost. Vyvlekl jsem poměrně v klidu 
(a řevu) svého zajatce s Oldou ven před kostel. 

A nechali tam pár lidí ze Stráže, to se ví. 
Celá situace byla poměrně divná. Mršivontové na zvonici se snažili dostat dolů, zatímco ti 

z podzemí nahoru do kostela a ke všemu MV přitáhl pár lidí s praky, takže si Stráž nemohla moc 
vyskakovat. Napadl mě tam nějaký boxer, ze kterého jsem se mohl zbláznit. Spíš jsem se kryl a trochu 
ustupoval, takže jsme mohli mít za chvilku dalšího zajatce. Jakmile ho vyvlekli, odběhl jsem na zvonici 
zjistit situaci. 

Zůstal tady jen Luborek, kterého jsme kdysi hledali kvůli tomu zápisu – ale to asi víte. Nejdřív mi 
řekl, jestli nechci psychiatra (třeba doktora Chocholouška), když TEĎ chci vidět něco, co je už dávno 
promlčené, ale nakonec se dal umluvit. 

A tak jsem přes dozvuky bitvy četl: 

KUPOVAT KRADENÉ VĚCI SE NEVYPLÁCÍ! VZALI JSME SI JEŽKA ZPÁTKY! 
VONTOVÉ 

Kradené věci! Něco mi to připomínalo, jen kdybych tak věděl co! Švejku, nevíte, co chci? 
Kradené věci, kradené věci!? 

Dole se objevili noví Mršivontové a čety Stráže. Takže se nic vlastně nezměnilo.  

Z hlášení hlavního stanu o bitvě: 
Po příchodu střeleckých čet Uctívačů ginga se zdálo, že se poměr v bitvě změní. Nestalo se to, 

protože Mršivontové taky dostali posily a stáhli se trochu do podzemí, kudy se otevřenými dveřmi mohli 
docela dobře bránit. Zraněním na to splatilo mnoho Vontů.  

Kdyby se do kostela poslal jen jediný štítonoš, všechno by vypadalo jinak. Než se Mršivontové 
stáhli do podzemí, byli dva z nich zajati. Konkrétně prvním špionem. Další výslechy určí Vontská rada. 
Byli posláni s četou Stráže na chráněné místo, odkud nemohou utéct. 

Střelba z podzemí ustala a četa C Uctívačů ginga se rozhodla proniknout do podzemí, ale byli 
zahnáni krupobitím střel. Jeden jediný štítonoš by stačil na obsazení podzemí. 

Jenže to už jsem byl venku s Oldou u Vojty. Řekl jsem mu o té zprávě v kronice. Nejdřív na mě 
zíral. Ne, že bych našel něco geniálního, ale stejně jako Luborkovi mu nebylo jasné, proč jsem si na to 
vzpomněl zrovna teď. 

„Venku se nic nedělo?“ ptal jsem se Vojty, když jsme mu všechno vylíčili. 
„Nic, ale pořád nechápu, kde ti Mršivontové jsou. Všichni říkají, že v kostele a podzemí jich není 

víc jak padesát. Stráž vchod udrží, o kroniky se bát nemusíme, ale neviděli jste tam MV?“ 
Kradené věci byly přece peníze z pokladny Uctívačů ginga! 
Uctívači ginga! 
A MV v kostele nebyl. 

58. Cestou za Uctívači ginga 

 
Vojtovi připadalo, že se opakuje historie. Podobně se kdysi rozpadla vontská organizace a 

nedávno se zase pokoušeli stejnou cestou do kostela dostat Uctívači. A teď Mršivontové. 
Právě takhle jsem snad dostal takový nápad, myšlenku, intuici, nebo co vlastně. Prostě 

Mršivontové byli ti, kterým vadilo přátelství Gingařů s ostatními Vonty. Bylo to napsané už tenkrát, když 
Smrtka přišla na Volbu Velkého Vonta – v tom dopise. 
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Něco jsem vysvětlil a spěchal sám cestou ke Svatyni Uctívačů ginga. Olda nešel, že prý je to 
zbytečné. Vojta s ním souhlasil a já byl proto zbytečný.  

Stínadla jako by se vylidnila. To jsem přes den ještě nezažil. Ale k večeru ano. 
Proklusal jsem několikero průchody, devatero uličkami a sedmero schody, minul několik kostelů 

a tu – hle. Červené schody se svým pětibokým kamenem. Věděl jsem, že za nimi nahoře je Svatyně. 
Poctivě jsem je vyšlapal a vydal se na cestu k posvátné zahradě. Nahoře jsem je už skoro nemohl vyjít. 
Dneska už jsem se něco naběhal. Zrovna proti mně jel Kurýr a sjížděl je jako rodilý bajkér. Trochu jsem 
se vydýchal a zanedlouho dorazil k té čtyřmetrové zdi. Musel jsem ji obejít, abych se dostal k domu, kudy 
se dá dostat dovnitř. Na dvířka jsem si nevzpomněl. 

V průjezdu mě zastavila Stráž Pětirady. 
„Stát! Co tu chceš?“ nepoznal mě ve tmě velitel čety. 
„Nesu poselství! Pošlete někoho ke zbylým četám! Ať přijdou sem do Svatyně!“ 
„Není to zbytečné? Bojuje se u Jakuba.“ 
„Co když je to jen zástěrka?“ 
„Jsou tam kroniky.“ 
„Já vím, ale Mršivontové se už dovnitř nedostanou a třeba budou chtít něco zkusit tady…“ řekl 

jsem opatrně. 
Možná to byla geniální intuice, ale dost jsem se děsil toho, kdybych takhle stáhnul všechno sem a 

Mršivontové napadli něco jiného.  
Jeden střelec odběhl pryč. 
„Je porada, nebo ne?“ ptal jsem se. 
„Není.“ 
„Tak proč tu jste? Poslali sem vás?“ 
„Jo, poslali. Že to tu známe a uplatníme se líp než jinde. Říční četa dopadla podobně a hlídkuje 

na řece.“ 
Všiml jsem si, že Pépi a Čára tady nejsou. To znamená, že hlídali u dvířek ve zdi, i když jsou asi 

zamčená. 
Matně jsem pohlédl směrem k zahradě. Na střeše nějaké kůlny, nebo čeho jsem něco uviděl. Byl 

to nějaký Mršivont a díval se na nás. 

59. Boj ve Svatyni Uctívačů ginga 

Rozběhli jsme se k němu. Seskočil ze stříšky a utíkal jakoby ke Gingu. Ztratil se nám tam 
v keřích. Sotva jsme došli do poloviny, zahlédli jsme Pépiho a Čáru, jak se k nám řítí po cestičce.  

„Co se děje?“ vyptávali se. 
„Viděli jsme toho vyzvědače! Schoval se někam sem!“ vysvětloval chvatně velitel čety a udělal 

krok do křovin. Vzápětí uskočil zpátky, jako kdyby dostal pecku elektrickým proudem.  
„Ke gingu!“ vykřikl ještě. 
Z křoví se na nás vyřítili všichni Mršivontové, kteří chyběli v podzemí. Bylo jich asi třicet. 

V hrůze, že zaprvé jsme vlezli do pasti, zadruhé že jsem poznal Smrtku a Lodníka a zatřetí jeden Mršivont 
nesl sekeru a další dva velkou pilu. Nebylo to od nich právě originální. Víťa Dabinelů se o to chtěl kdysi 
dávno pokusit a jak to dopadlo, asi víte. Jenže tohle vypadalo jinak než pětičlenná výprava Sběrače. 

Stáli jsme zády k posvátnému stromu a odrazili první útok. Stáhli se o několik roků zpět, ale MV 
převlečený za Smrtku jen rozkázal, aby na nás stříleli z praků, a ono nás přejde odporovat. Taky že jo. 
Hlavou jsem uhnul na poslední chvíli, když se ze stromu odštípla tříska velká jako tužka a prolítla mi 
před nosem. Pravé ucho a polovina tváře mi úplně zmrzly a nemohl jsem s nimi hýbat. Naštěstí ucho k 
pohybu nepotřebuji. A přišel bod čtvrtý… 

„Altánek!“ volal někdo z čety. „Ten špion se tenkrát schoval tam!“ 
Kdo by si to pomyslel, že se ukryje do té polorozpadlé haluzny. 
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Mršivontové spustili hromadnou palbu. Praky měli jen udělané tak halabala, takže se jich naštěstí 
většina rovnou rozpadla. Pak jsem to schytal do žebra a Pépi krvácel z předloktí, jak ho škrábnul ostrý 
štěrk. Stráž Pětirady odvetou vystřílela všechno zbývající střelivo a bylo jasné, že se dlouho neudržíme. 
V tom případě by MV stačil podřezat Gingo. A my potřebovali čas! 

Bojovali jsme marně za posvátný strom z orientu. Jako poslední překážka před Mršivonty. 
Chtěl jsem si vzít na mušku Smrtku, ale s ní se rval velitel čety. Tak jsem se vrhnul na Mršivonta 

se sekerou. Spousta Mršivontů odběhla k dvířkům a průjezdu – snad hlídat. Trochu to zlehčilo tlak, ale 
pořád jich bylo až moc.  

Sekerník se mi chtěl vyhnout. Ale když jsem mu skoro vyrval sekeru z ruky, začal se mnou vážně 
zabývat. Uskočil trochu stranou a významně natočil sekeru tupým koncem proti mně. Nebyl to blázen, ale 
chtěl mě zastrašit. Pravda, dost se mu to podařilo. 

Ale stejně nakonec udeřil. Asi se mu čekání zdálo moc dlouhé a chtěl mě popohnat do zajetí. 
Jenže s něčím podobným jsem počítal. Zachytil jsem mu zápěstí levou rukou, což ale nemohlo dlouho 
trvat, co ho budu držet, protože takový silák zase nejsem. Vzpomněl jsem si na dávnou rvačku 
v Budějcích, jak to bylo nepříjemný a použil to samý – direkt do brady. Nedělal jsem to rád, ale uznejte – 
radši ať mu cvaknou zuby, než aby mě trefil kamkoli sekerou. Měl strašně mastný obličej, ruka mi po něm 
trochu sklouzla, ale to nic nemělnilo na výsledku. Trochu zavrávoral, omámilo ho to a to mi stačilo 
na využití momentu. Uskočil jsem ke gingu. 

Neměl jsem po ruce ani tu shnilou hůl z Tmavého průchodu. Jako obvykle nikde nic. Matně jsem 
slyšel a viděl zuřivou rvačku Stráže. Zajímavý, že nás dvou si skoro nikdo nevšiml. 

Zatím. 
Pak jsem se prohnul v kolenou, nahmatal ten kámen, co mi skoro urazil ucho. A hodil ho, 

samozřejmě. Ne, nejsem Mirek Dušín, někdy spíš připomínám Dlouhé Bidlo. Štětináč hází kamením – to 
není přípustné! Já se tě budu ptát, Mršivonte jeden! Chtěl jsem mu vyrazit sekeru z ruky, ale trefil sem ho 
do stehna – ehm. Chybička se vloudí, ale lepší než nic, že? 

Naštěstí pro mě to bylo zřejmě poblíž jistého citlivého místa. Působilo to na něj asi víc než direkt 
do brady, tak jsem se dvěma skoky přiblížil a vyrval mu sekyru. Vlastně skoro vyrval. V tu chvíli jsem 
zezadu ucítil nějaký tlak. Byl to krk. A hned jsem pochopil, koho mám za sebou. 

„Jako tenkrát! Pamatuješ?!“ 
Naštvalo mě to. Nemám rád, když na mě někdo hrabe a zvlášť takovým bezohledným způsobem. 

Navíc věty jak z nějakého laciného románu. Popadl jsem sekyru a praštil tím tupým koncem někam 
za sebe. Smrtka to rozhodně nečekala a bylo to znát. Sevření povolilo. Jenže to už se na mě zepředu 
vrhnul sekerník, zezadu Smrtka, které jsem zas tak moc neudělal a několik dalších Mršivontů. Chtěl jsem 
vyběhnout pryč a klidně se nechat pronásledovat po Svatyni. Získal bych trochu času pro Stráž. 

Leč nebylo mi to dovoleno, protože sotva jsem to zkusil, o něco jsem zakopl. 
Několik Mršivontů mi zkroutilo ruce za záda a svázali mě nějakým silným špagátem. Pak mě 

odvedli k altánku, kde už čekala celá četa kromě toho, který běžel pro pomoc. 
MV k nám promluvil. 
„Vím, že nemáme moc času, ale tohle mi fakt nedá!“ zašklebil se. „Budete svědky jedinečné 

historické události! S rozpadem ginga se Uctívači zhroutí a cesta k vítězství bude snadná – to vám říkám a 
tomu taky věřte!“ 

Přerušil jsem ho patetickým výkřikem, že ho Gingaři spíš zabijí, než aby se zhroutili. 
„Cha chá!“ zasmál se tak nějak. „Pochybuju. Větší slabochy jsem ještě neviděl. Vždyť ti pitomci 

ani neví, kdo jsem! Mají stejně scvrklé mozečky jako tahle,“ uplivl si, „Stráž Pětirady!“ 
„Nevíme, kdo jsi?!“ zařval velitel čety. „Já bych ti to mohl říct!“ A dodal mnoho velmi 

nespisovných slov. Což o to, nespisovných… aby se čtenářstvo nehroutilo, radši to ani nebudu opakovat. 
Měl jsem dost starostí sám se sebou, takže jsem to sledoval jen jako kulisu. Specielně mne totiž nechal 
dát MV svázat ke zbořenému altánku. Napadlo mě, že kdybych udělal něco, aby ten provaz povolil. 
Ale nepovedlo se mi to. 
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Po těch lichotkách, jak nadávky nazval sám velký MV, se obrátil na Sekerníka a oba Pilaře, aby 
se do toho pustili. 

A tak Lodník s nějakým Mršivontem vzali pilu a zvláštními tklivými tahy o staré dřevo 
za mrtvého ticha Stráže a mého tupého zírání na historickou událost, které jsme byli svědky, bez velkých 
obtíží nařízli během pěti minut kus Ginga. Nejsem lesák, ale měli to dělat obráceně – asi, ale co byste 
chtěli po lidech z města? Pravda, MV vybral na tuto akci jen samé kvalitní nástroje, žádný šunt, takže to 
asi bylo v celku jedno. 

Co to tady zase kydám za hnůj?! Oni tady likvidují Gingo a mě napadne, co mají za kvalitní 
věci?! 

Celá četa raději sklonila hlavy, když pila přestala skučet a rachotily údery seker. Zdálo se mi, že 
jeden z nich brečí, ale to není úplně jisté. 

Ale vůbec bych se tomu nedivil. 
Takové hrůzy, poddanství a prohry v té chvíli bylo. Jako by si to Smrtka uvědomovala. Jako 

kdyby měla sama kosu a jediným jejím úderem. 
Z průjezdu se ozval nelidský křik několika čet Stráže a hlídkujících Mršivontů právě ve chvíli, 

kdy se jinak ztichlou Svatyní Uctívačů ginga rozezněl praskot padaného stromu. 

60. Za Gingo! 

Celá Svatyně i s okolím ztichla. Na vteřinu, na minutu? Těžko říct. 
Gingo s sebou vzalo i nějaké keře, do kterých ulehlo zničeno lidskou hloupostí. Přece jen to bylo 

daleko. Neviděl jsem žádnou mízu. Jen do vzduchu trčící kmen, nějaké větve a listy, pak samozřejmě 
pahýl, který stál tam, kde ještě před několika vteřinami rostl ten zvláštní strom. 

Měl jsem taky docela chuť si pobrečet, ale ještě spíš jsem měl podobné chutě jako v tom průjezdu 
tenkrát večer – někomu rozbít kokos a to okamžitě. 

A po tom ohromení se znovu rozpoutal boj tak prudký, že se mi až dělalo úzko.  
Jedna četa nás rychle osvobodila a Stráž Pětirady držela chycené Mršivonty jako zajatce. Můj cíl 

špiona Velkého Vonta byl ale jasný. 
MV! 
Když už jsem tady, když už nám pořád unikal, když za sebou tak zametal stopy, když mě zmlátil, 

když porazil Gingo, tak proč to nezkusit!? 
Na začátku bitvy byl u stromu a než získal nějaký přehled o situaci, tak bylo v podstatě pozdě. 

Teď se všichni snažili probít ven tak, aby zbytečně nepadali do zajetí. Ale nebyla velká naděje, že se 
dostanou ven! Přesila byla příliš velká a tlačila je spíš do hlubin zahrady – a přesto Mršivontové bojovali 
až do hořkého konce! 

Svatyni jsem už znal a vypozoroval jsem ve skrytu křoví, jak se k MV dostat zezadu, aniž by mě 
viděl. Hluk tady byl tak velký, že jsem ani nemusel být opatrný. Pak se Mršivontové nechtěně roztrhli na 
dva hloučky a to už byl začátek konce. Ale věděl jsem, že by bylo jen dobře, kdybych Smrtku chytil já. 
Aspoň bych měl nějaké uznání za brodění špínou podzemí, naběhanými kilometry, šílenostmi na řece a 
tak dále. Stačí si jen vzpomenout.  

Jak už bylo řečeno, MV si svých zad moc nevšímal. Snažil se řídit bitvu, jak nejlépe uměl a musel 
jsem uznat, že i když byl v takové nevýhodě, tak se držel hodně dlouho. Ale neměl co ztratit, protože moc 
dobře věděl, že se ze Svatyně dostane v lepším případě pořádně omlácený jak od kombajnu, natož 
od Uctívačů. 

Už jsem za ním skoro stál, když udělal nějaký pohyb. 
Popošel asi dva kroky dopředu, když ho za krk popadla moje ruka. Je to už potřetí, ale nevěděl 

jsem, jak se představit efektněji. 
Jsem prostě hračička! 
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Než jsem stačil nějak připravit na protiútok Smrtky, MV mě nakopl stejně jako já jeho – a hned 
nad koleno, praštil trochu do břicha a pak se uvolnil ze sevření len sa mihla. Neměl jsem z jeho síly 
zrovna radost. Nakonec jsme skončili na udupané trávě, přičemž mu černá kapuca sjela z hlavy dolů. 
Viděl jsem, že Vojtu připomínal víc na dálku než na blízko, ale přesto. 

Na zemi jsme hledali všelijaké výhody nad tím druhým, že si až člověk skoro nepamatuje, co se 
všechno dělo. Nejdřív se zdálo, že dostanu nakládačku, ale stačilo, abych mu trochu zaklesl nohy, kterými 
pořád házel, a bylo to. A začal jsem vyhrávat já. 

Nejsem rváč, a když to jde, radši použiji nějaké šikovné lsti, ale najednou jsem dostal takovou 
zlost, že jsem se prostě neudržel a rozbil mu nos, až mu z něj vytryskla krev. Pak jsem ho nechal být. Bylo 
to přece jen pod rychlošípáckou úroveň.  

Bitva byla u konce a zavolal jsem Stráž. 
MV nevypadal nějak zvlášť zničeně nebo poraženecky.  Jako já tehdy při našem druhém setkání. 

Krev mu přestala téct po chvilce, ani to snad nebylo nějak vážné, ale byl hezky červený a naskakovaly mu 
boule. Nebo modřiny, chcete-li. 

Zdálo se, že jde o tečku za celou tou historií Mršivontů. 
A sotva pak přišli dva velitelé čet, nastalo pravé překvapení. 
Stačilo jim se na Smrtku letmo podívat a jeden z nich úlekem skoro vykřikl: „To je přece 

Věrovec!“ 

61. Výslech 

Věrovec? 
Kdo to je? Odkud je mi to jméno povědomé? 
„Ano!“ vykřikl hrdě MV. „Jsem to já!“ 
Počkat! Svatyně Uctívačů ginga – sobota ráno – kopal jsem kamínek při cestě přes půl Stínadel – 

jako vyzvědač k Uctívačům. Jak to přesně bylo?! 
Ano, Náčelník Uctívačů ginga se ptá na Nosálek! A probůh! Ten sešit! Vyloučili přece Věrovce 

z řad Uctívačů ginga! A pak se Stínadla spojila, udělaly se nové seznamy – a Věrovec jako vyškrtnutý tam 
samozřejmě nebyl – a kdo by si vzpomněl na nějakého výtržníka v těch pohnutých dobách! A tenkrát jak 
jsem se vracel z Aubrechtova starožitnictví, Olda s Vojtou hledali Vonty s iniciály VM či MV. Ale 
Věrovce samozřejmě nikdy najít nemohli! 

A ještě něco nám tehdy Vojta vyprávěl – že ho snad nikdo neviděl vyjít na ulici. Jak by v tom 
případě zorganizoval Mršivonty?  

Mršivontové byli odvedeni pryč. Pryč ze Svatyně. Jen její Stráž a dvě čety střelců tady zůstaly u 
Ginga s MV. Já zůstal. Rozhodně se čekalo na Pětiradu s Náčelníkem, Vojtu, Velkého Vonta a snad i 
někoho dalšího. Pak teprve mohl začít výslech. 

A Oldu, samozřejmě, ale to vám asi stejně došlo. 
Netrvalo dlouho, asi půl hodiny, než se objevil Vojta s Oldou. Smrtku neviděli. Nevěřícně zírali 

na ten umírající kolos ležící v trávě. Vojta něco zamumlal k Oldovi. Pak konečně pohlédl na MV a přišel 
k němu. 

Měl jsem s Oldou a Stráží možnost vidět ty dva proti sobě. Vlastně si jsou trochu podobní. MV 
neměl ty proslavené pihy a Vojta ne tak tmavé vlasy, ale jinak. V tom starožitnictví to bylo dobře 
vymyšleno! 

„Takže ty si MV,“ řekl pak důrazně Vojta. „Milan Věrovec.“ 
„A ty VL,“ odvětila Smrtka. „Vojta Losna.“ 
„Srandičky tě brzy přejdou!“ zařval strašlivě Vojta, až jsem skoro uskočil. „Uctívači tě rozsekají 

na nudle do polívky. Ale možná bych se mohl trochu přimluvit, když budeš odpovídat přímo a řekneš nám 
všechno, na co se tě zeptáme.“ 

„Tomu sice nevěřím, ale možná bych vám mohl odpovědět.“ 
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Vojta se viditelně naštval. Znal jsem ho dlouho a bylo mi jasné, že ten vztek vůči hlavnímu 
Mršivontovi musí někdy vyjít na povrch, ale on se potřeboval dovědět mnoho a mnoho věcí a na to 
potřeboval klidnou hlavu – a vzápětí si to také uvědomil. 

Poodešel na půl kroku ke gingu a začal si mručet něco na způsob: „Až sem Uctívači přijdou, asi 
se budou moc a moc zlobit.“ 

Věrovec zbledl. Patrně teprve teď pochopil, že nemá šanci na únik. A že Vojta je jeho jediná 
naděje. 

„Nevolejte je!“ řekl ještě pevným hlasem, ale bez výsměchu. „Řeknu všechno.“ 
„No vida, jak to jde,“ zasmál se jedovatě Vícenáčelník.  
Přistoupil jsem ke Smrtce: „Otázka první, MV – jak jsi dal dohromady Mršivonty, když jsi 

nevyšel z domu?“ 
Chvíli váhal. „Stejně byste se to dověděli… rozšiřovali jsme sklep a narazili na neznámé 

podzemní chodby.“ 
Jak to bylo prosté, až jsem se divil.  
„Číslo dvě: Aubrechtovo starožitnictví.“ 
„Nepochybuju, že o tom všechno nevíte.“ odsekla Smrtka. 
„Zajímají mě ty peníze.“ 
„Peníze? Jaké peníze?“ 
„Ty za kopii ježka.“ 
„O tom nic nevím.“ odsekl znovu Věrovec. Vojta začal jen jakoby pro sebe říkat něco o gingu a 

MV podlehl. Dověděli jsme se, že celá částka byla dána jako základní kapitál pro Mršivonty. A že to byla 
sumička! 

„Dál,“ řekl Vojta. „Jak to bylo s tím převlekem?“ 
„Proč se na to ptáte?“ nechápal Věrovec. 
„Ta Smrtka,“ vysvětloval jsem. 
„A co jako? Sám jsem vyhlásil válku, tak proč posílat někoho jinýho?“ 
V tomhle směru bylo opravdu ztrátou času se ptát. 
Olda poprvé promluvil: „Vyzvědač tady ve Svatyni!?“ 
„Ukrýval se v altánku, na to už jste přišli, ne? Divíme se, co máte v hlavě místo mozku. Dyť je to 

celý děravý!“ 
Na to se ovšem nedalo říct nic. Ale co když nám MV věšel na noc bulíky a čekal, co to s námi 

udělá, aby mohl případně něco šikovně zatajit. Usoudil jsem, že ne. Měl strach z Uctívačů ginga. 
Jako správný zajatec měl spíš brečet a prosit a slibovat a… a on se nám ještě vysmíval! 
Vojtu ale samozřejmě zajímal -  
„Zelený kámen!“ zařval ostře. „Kde je a jak jste sehnali věci pro falešného Kurýra?“ 
„Zelenej kámen leží někde na dně doků, a jestli chcete, můžete si ho vylovit. Mě to vrásky nedělá. 

Třeba to dokážete. Zahodil jsem ho, protože jsme byli v úzkých.“ 
Cha chá! Moc dobře věděl, že jedna posádka ho nemůže ohrozit! Ale vlastně tam byli ti štítonoši, 

nebo co – takže měl vlastně pravdu. 
„A co ten falešnej Devítka?!“ 
„Kolo máme a ty věci? Brašnu s namalovaným číslem udělá kdekdo – možná i vy byste to 

dokázali – pak trocha plastelíny a barvy a ve tmě to vypadá dokonale. No a?“ 
„Zapomněl jsi na schránku a nástavec praku,“ řekl líbezně Vojta, protože tušil, že v tom je 

zakopaný pes. A zase si pobrukoval něco o gingu. 
„Schránka byla atrapa jako všechno a ten nástavec taky, už jsem to řekl!“ 
„Zajímavý!“ 
„Říkám, že byla tma a náš člověk byl podobný Devítce!“ 
Asi to tak opravdu bylo. Problém byl, že ten nástavec asi nebyl z obyčejné plastelíny, protože ten 

prak by prostě neudržel!  
Vypadalo to věrohodně; skoro. 
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„Kde jsou desky z Odkazu!?“ bouřil Vojta. V tomhle případě si Smrtka jen tak hrát nemohla. Šlo 
o dědu Vojty a s tím nebyly žádné žerty! Takže z Věrovce nakonec vylezlo, že jsou v té podzemní chodbě 
u něj doma. Všechny. Napadlo mě, že vlastně jen vyměnily jeden sklep za jiný. 

Vojta poslal ty dvě čety, ať ty chodby prozkoumají a desky zajistí – a vůbec ať se tam pořádně 
rozhlídnou. 

A někde v podzemí snad ještě bojují Mršivontové, kteří nevědí, že je konec! 
Vítr zaharašil ještě zelenými listy ginga. Za jak dlouho uschnou? A ze dvorku se neslo nějaké 

volání. 
Ještě jsme vyzvídali nějaké podrobnosti, které si moc nepamatuji, než se konečně dostavil Velký 

Vont a Pětirada s Náčelníkem a dokonce i Velká Vontka. Vojta na zlomek vteřiny skoro vypadl z role 
špiona. Musel jsem ho nakopnout. 

Věrovec je zajímal až na druhém místě. 
Chtěli vidět Gingo. 
Reagovali různě. Oba Velcí Vont – (plus koncovka v mužském a ženském rodě) jen zírali. Dva 

členi Pětirady se složili na místě a museli je polít vodou. A ti ostatní? Jak uviděli Věrovce, chtěli ho 
okamžitě rozsekat na atomy. A v tu chvíli, kdoví proč mě to napadlo. 

Těžko říct. 
Vojta Losna se totiž před Věrovce postavil a dodržel svůj slib. 
„Zatím ho nechte být! Ještě ho potřebujeme! Musí nám ukázat podzemí, kam všechno schovali! 

Pak si ho klidně vezměte!“ 
„Ty ho chceš chránit?!“ nechápal hlasitě Náčelník Uctívačů ginga. 
„Ne! Pak vám ho dáme a dělejte si s ním, co chcete! Napráskat mu můžete vždycky! A pokud jde 

o gingo, tak-“ 
„Proč mluvíš tak sebevědomě?!!!“ 
„Protože vím, o čem mluvím! Listů můžete mít klidně celou hromadu! A originálních!“ A něco 

mu zašeptal, tak aby to MV neslyšel. Pak se Pětirada odplížila k poradě. Vojta se vrátil k Věrovci. 
„S tím podzemím jsem nelhal. Hezky nám všechno ukážeš!“ 
„A tvůj slib? Losna lže!“ namítal Věrovec sebevědomě. 
„Blbečku! Tobě nestačí, že zatím trochu vychladnou a nezabijou tě v afektu?!“ rozčílil se Vojta a 

Věrovec zmlkl… Přitočil jsem se K Vojtovi. „Kráteň?“ zašeptal jsem.  
Jenom kývl. 
Co vlastně říct na závěr celého případu? Velká Vontka s Velkým Vontem s námi ještě jednou 

proklepli Věrovce. Od nich jsme se dověděli, že se v podzemí ještě opravdu bojuje. A pak jsme spolu s 
četou střelců odvedli Věrovce na Nosálek. Proplížili jsme se do sklepa a nahlédli do otvoru. Ty dvě čety 
zatím celé chodby prozkoumali, protože nějak zvlášť rozvětvené nebyly – vlastně se na tuhle slepou 
napojovala jiná, která měla taky prokopaný otvor. Ale to jsem nevěděl. Vůbec jsme dovnitř nevkročili. 

Záhadné desky přechodně putovaly do Svatyně a Věrovec hned za nimi. 
Co se s ním potom dělo jsem se nikdy přesně nedověděl. 

62. Na Rozdělovací třídě 

„Jak tě vlastně napadlo se vypravit do té Svatyně?“ ptal se mě Olda. 
Byl už skoro večer. Tma doléhala do uliček, zatímco jejich střechy ještě zalévalo zlaté nebe 

pozdního srpna. Ztrácelo se to v krvavé šmouze na obzoru. Krvavé slunce je prý špatné znamení, jak víme 
díky Strašounovi, ale já mám takové počasí rád. Přijde mi prostě takové nějaké… Zvláštní. 

Pitvořivé stíny se roztahují po kostrbaté dlažbě kočičích hlav. Kočičí hlavy – jsou prý ještě 
vzácnější než gingo. Někdy se na ně budu muset vypravit. Přerušuje nás úder zvonu. A ne jeden. 

Šli jsme zrovna přes Míčový kout pod Dunivou Kateřinou. Údery zvonů tu zněly docela dobře. 
Hm, trochu jasně, řekl bych. Pak odněkud ještě Zlatá svatá, Velký Dominik, Živé srdce, vítr sem zanášel 
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cosi jakoby od směru, kde byl Zvonový plácek. Stálo to za to. Slyšet zvon pod některým z těch starých 
podivuhodných i podivných kostelů ve Stínadlech. Jako jedna velká tečka. 

„Vlastně nevím,“ řekl jsem upřímně, když žár zvonů pohasl. „Asi tím špionem. Mohl poslouchat i 
někde v Jakubu, ale tam nikdy nebyl – jen ve Svatyni. No, možná jsem taky dostal nějaký vnuknutí, nebo 
tak, ne?“ 

Přešli jsme do ostrého stínu uličky za Míčovým koutem. Šli jsme nejkratším směrem k 
Rozdělovací třídě. Matně se mi v hlavě odvíjela slova jedné písničky, kterou jsem kdysi slyšel a slova si 
dost dobře nezapamatoval. 

...Dunivá Kateřina temně burácí 
a Širokko má dávno po práci. 
Jen já se vracím Myší pastí sám, 
nevím, co s ježkem v kleci dělat mám… 

Tak nějak to bylo, detaily si nejsem jistý. Ale to není podstatné. Důležité je to, co jsem si myslel 
– že tudy už možná nikdy nepůjdu, že třeba Stínadla někdy zmizí a já už je nikdy neuvidím.  

Z té uličky, ve které je patník vypadající jak žampion křížený s buldokem, kterému se prostě 
Vontsky říká Bručoun, na nás vykouklo několik postav. Kdo? Několik Vontů. 

„Tady jsou!“ volal někdo; oni na nás čekali?! 
Na můj pohled plný dotazů Vojta odpověděl: „Plácnul jsem, že půjdeme tudy.“ 
Vlastně celý zbytek dne, těch několik hodin, jsme strávili dopátráváním detailů a pak ještě 

vypravováním, co všechno jsme zažili a zjistili za ten měsíc od té doby, co se poprvé ukázala Smrtka. 
Byla to zvláštní porada v Jakubu – byla tam Vontská rada s Pětiradou a i Dívčí rada, protože té se to 
všechno také týkalo. Navíc byl přítomný ještě Čenda coby Velitel Stráže. 

A Vojta nakonec končil takhle, když jsme všechno vysvětlili a pustili do světa i nějaké své 
domněnky: „A to je všechno, co víme o Mršivontech! Co ale bude s gingem? Já už jsem návrh Pětiradě 
dával, ale zajímalo by mě, jak se rozhodla v případě ginga na Kráteni, kde je pohřbený můj děda Ota 
Losna. Je to na trati linky 249. Na okraji města. Gingo tam roste za hřbitovní zdí a kdysi jsme tam našli 
zprávu, abychom kopali na Červených schodech pod Kamenem. Co z toho všeho pošlo, víte sami všichni 
nejlíp. Zvlášť tady Pětirada. 

A proto navrhuji všem Uctívačům ginga, aby používali ten strom za odznak, než vysadí nové 
hingo ve Svatyni – a než vůbec trochu vyroste. Jen doufám, že se postaráte o ten hrob, babička tam už 
moc nemůže a slyšel jsem, že se tam začíná scházet nějaká sekta, nebo co. Tak se tam o to docela bojím.“ 

Náčelník Uctívačů ginga nám poděkoval a Velká Vontka slíbila Vojtovi, že se o hrob určitě 
postarají. V dobách, kdy tu nebudeme. 

A Vojta by snad v tu chvíli ztratil všechnu svou vážnost a charisma a snad i poklekl před Velkou 
Vontkou a řekl jí, co si myslí, což mi ale nepřišlo jako důstojný závěr naší stínadelské dráhy, tak jsem 
radši vznesl dotaz, co se vlastně stalo s MV. 

„Dostal co si zasloužil,“ řekl Velký Vont. „Skoro nevylezl živý. Je to psanec. K jeho jménu 
navždy v kronice bude napsáno, co tady všechno spáchal. Každý se o Mršivonty otře a uplivne. Kdykoli 
vyjde na ulici, nebude mít klid. Navíc skoro polovina Mršivontů zůstala nepoznaná, když utekla 
podzemím a mohli by se o něco pokusit.“ 

Na to všechno jsem si vzpomněl, když na nás v té uličce čekalo několik lidí. Nějací Vontové a 
Vontky. Byl tu Dick známý svým otevíráním zámků všeho druhu, Čenda, Mirek a Kája se svými četami, 
kteří nás doprovázeli při Zeleném kameni, celá říční četa – ale bez lodí – Pak ještě Velký Vont, Kurýr 
Dvojka, se kterým jsme se docela spřátelili, Velká Vontka a skoro celá Vontská rada. Uctívači měli 
spoustu práce a nemohli přijít. Samozřejmě Zan, několik náčelníků ulic a celá redakce Kurýra, která 
pořizovala exkluzivní reportáž. A exkluzivní číslo, samozřejmě! A spousta obyčejných, skoro neznámých 
Vontů a Vontek, někteří z všelijakých part a sdružení – Hledače světla, nebo jak se ti Modráci jmenovali, 
jsem zahlédl – potkal jsem je kdysi v průchodu z Rváčova. A další a další… Všichni se nás vyptávali. 
Hlavně reportéři. Jak to bylo ve Svatyni, co jsem cítil, když padalo gingo a samé podobné otázky. 
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Vojta se loučil ze všech nejvíc. Narodil se tu, znal kdejaký kout, spoustu lidiček a poměry v této 
podivné čtvrti. A ten konec. Navíc Velká Vontka, co bychom to zatajovali, že? 

(pozn. autora: A nechci slyšet žádný poznámky, Vojto!) 
„Zelený kámen jsme nenašli!“ říkal jí zklamaně. 
„A nesplnili tak úkol,“ dodal jsem lehce ironicky. 
„Splnili! MV je poražený na celé čáře, a kdyby nebylo vás – “ 
„Co?“ 
„Bylo by to mnohem horší!“ 
Olda se připletl do hovoru. „Dělali jsme, co se dalo! Ale mohl toho být víc, a kdybychom se 

nehádali jednu dobu, tak –“ 
A nakonec samozřejmě já, slavné numero uno, nebo jak to ti Taliáni říkaj – prostě se někdy 

rozohním a stane se ze mě cvok. 
„Jo, bylo to tady fajn! A co nejdřív se vrátíme! Musíme tu toho ještě dost objevit a tu a tam 

můžeme i něco říct, že Vojto?“ 
„Já?“ nechápal Vojta. 
„Taky bys něco mohl říct tady Velké Vontce!“ 
„Já ti nějak nevím – to – ehm…“ Asi by mě nejradši zabil v tu chvíli. 
„Aha, budu to muset vzít za tebe, takže – “ nedořekl jsem, protože předpokládal, že menší ostuda 

to bude, když to řekne sám. 
A co řekl, na to se opravdu nedá zapomenout.  
„Hm – to – že jo – no, tady – no, hm… asi tak nějak, že jo… asi sem sem se – hm, že – jaksi 

zamiloval… nebo tak ňák.“ 
Velká Vontka z toho byla jaksi paf, něco řekla a odešla. 
Vojta nakvašeně namítal a protestoval, že všechno vždycky jen pokazím. 
Ale já jen řekl: 
„Víš, Vícenáčelníku, všechny jsou vlastně stejné. Nepokazil‘s to – a i kdyby, výsledek se v obou 

případech rovná nule a tam u nás máš kámoše, díky kterým v tom horším případě zapomeneš!“ 
Jo, jo. Kam až člověk od Smrtky přízraku zaběhne.  
Ano, tak to bylo a ne jinak. Ne jinak? Musím se vám asi přiznat k tomu, že ne všechno, jak jsem 

to řekl, proběhlo opravdu tak, jak to tady popisuji, protože to je čistě můj názor a pohled na věc, která se 
dostala do kroniky Vontů pod názvem Válka s Mršivonty.  

Když slunce pohasínalo a mraky putovaly oblohou k západu, když znovu žár Stínadel za námi 
has, blyštil se záhad, temna jas… Hm, lepší nebásnit. Ale jak jinam vám to mám vysvětlit?  

Kdo pochopí, že tady v těch uličkách býval zvláštní, až podivný národ. Kdo uvěří, že tady kdysi 
Jan Tleskač pracoval na létacím kole, kdo uvěří ježku v kleci. Kdo uvěří, že mnohé z toho, co je pro 
většinu lidí naprostý nesmysl, se tady opravdu stalo? 

Kdo pochopí, že dnes po několika málo letech zbyl z celé Organizace jenom prach toho 
podivného lidu. Že vše tady žilo vlastním životem? Že se tady odehrávaly často neuvěřitelné věci, 
o kterých si na Druhé straně a jiných čtvrtích i místech světa mohou nechat jen zdát?  

Že tady prostě kdysi stávala Stínadla? Že ta stará krysí čtvrť plná špíny a hrůzy byla pobourána? 
Že v troskách leží nejen Vontové, ale i jejich území, že už neprojdete Slepou uličkou a Kocouřím 
hrádkem, že už vás nebude pronásledovat žádný Mršivont? 

Jen ten, kdo je pátrač, jak se tady ve Stínadlech říkávalo nám podobným, pochopí. 
Až budete někdy procházet torzem Stínadel, stavte se alespoň u vzkazových dveří, vratech ve 

Vontské, nebo i jiných místech, kde bývaly – snad ještě dnes najdete zbytky čehosi dávného. 
Možná se tam bude psát o Smrtce, MV, nebo něčem jiném. 
Možná tam najdete něco, co vás podivně rozruší. 
Možná. 
A už je tady Rozdělovací třída! Jestli jste čekali pověstný cinkot tramvají, jste na omylu, přátelé! 

Jako by tu nikdo nežil. Kde nic, tu nic. 
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A najednou jsem pochopil, že bude opravdu dlouho trvat, než se zase otevře stará čtvrť. Moře 
střech a stříšek, za kterými zapadá večerní nebe. Oceán bez hranic, temné uličky, spletité vlhké průchody 
a tajuplné dvorky, kde se stín drží třeba celý den. 

Že už nebudu mezi Vonty. 
Na chvíli jsme se zastavili na té čáře, která neexistovala a přece tu byla – Rozdělovací třída. 
Udělat ten krok znamenalo, že nám skončí asi navždy Duben. Bylo posledního a Květen byl na 

druhé straně ulice. Udělat ten krok znamenalo, že skončí snad navždy špioni Velkého Vonta, ti tři pátrači. 
Kdo by se po nich za pár měsíců zajímal. 
Ale přece se za námi něco neslo! 
Byla to bezeslovná píseň… jako rozloučení. 
A Vojta se tam naposledy rozloučil. 
„Buďme svorni!“ 
„Žlutá je barva naše!“ 
„Nevyzraďme nic, co víme!“ 
„Mlčenlivost chrání nás!“ 
A pak jsem odbil půlnoc a překročil jako první Rozdělovací třídu. Naposledy jsme se otočili na 

ten hlouček. A šli na vlak. 
 

Konec dalšího dílu Hlavního hrdiny, kterého nikdo nebude jmenovat.  
V Městečku 9. 3. a pak ještě jednou 30. 8. 2008. 


