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Úvodem a na vysvětlenou 

Tajemství Stínadel je vůbec první příběh Václava Levého – Jigiiho, který se dostal na veřejnost. 
Autor však ani předtím nezahálel a napsal několik románů, které tomuto příběhu předchází. Jejich děj 
nikterak nesouvisí se Stínadly, ale má určitý vztah i k tomuto příběhu. Pro lepší pochopení zde uvedu 
přehled hlavních postav příběhu a vztahů mezi nimi.  

Hlavní postavy a party 

PSANCI:  Hlavní hrdina – velitel Psanců, jeho jméno je neznámé. Jako Hlavní hrdiny provází 
čtenáře všemi příběhy.  
Olda – pravá ruka Hlavního hrdiny, přistěhoval se z Prahy. Má psa Hafa. 
Kuba a Pavel – další Psanci 

HERBERTOVCI:  Herbert Herbář – velitel Herbertovců, velmi rozporuplná postava – čestný správňák, 
ale neváhá použít jakékoli metody, má-li z něčeho mít zisk. Tuto negativní vlastnost 
zdědil po své příšerné matce. 
Berty – pravá ruka Herbertova 
Herbertovci mají celkem sedm členů.  

MOŘEPLAVCI:  Černý Jack (Jindra) – sympatický velitel Mořeplavců. 
Mořeplavci mají celkem sedm členů. 

ČINGISHÁNI:  Čingis – velitel Čingishánů, lump a slizký padouch. 
Čingishánů je celkem pět.   

Vztahy mezi partami 

Psanci a Herbertovci: soupeři 
Psanci a Čingischáni: nepřátelé 
Mořeplavci a Herbertovci: občasní soupeři 
Mořeplavci a Čingisháni: nepřátelé 
Psanci a Mořeplavci: spojenci 
Herbertovci a Čingisháni: občasní spojenci 

Plavby na rybníku Mořeplavců: 

Mořeplavci pořádají každé léto na jednom z rybníků plavby, mají dvě lodě s plachtami a na břehu 
malý přístávek, kde zakotvují své lodě. Přístav je opevněný. Za jednu plavbu se platí jedna koruna.  

Bitvy: Čingisháni jsou nepřáteli Mořeplavců, často na ně útočí a bojuje se jak na hladině, tak na 
pevnině. Někdy se nachomýtnou bitvě Psanci, nebo Herbertovci (občas o ní dopředu ví). V takovém 
případě se všechny party spojí podle vztahů, které jsou uvedeny výše.  
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Mapa Čánkova 
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1. Nový soused 

„Čingisháni je potopili! Viděl‘s to?“ vykřikl Olda a rukou ukazoval na místo, kde na hladině 
probíhala bitva na rybníku Mořeplavců. Jedna loď plula dnem vzhůru. 

„Jo. Ale – Herbertovci! Běží sem! K Přístavu!“ upozornil jsem ho. 
Byl takový ten typický prázdninový den. Sluníčko svítilo jak blázen, mouchy štípaly a 

Mořeplavci zase začali provozovat své výletní plavby na rybníku. Jako každý rok měli dvě plachetky 
s pádly, kormidlem, hlavní plachtou a kosatkou, kterou měl velitelský člun. A jako každý rok vybírali od 
každého návštěvníka symbolickou korunu. Protože zájemců bylo jako vždy dost a dost, vydělali si až 
několik stovek korun denně! A jako každý rok bojovali proti Mořeplavcům Čingisháni. K těm se dnes, 
což se stávalo jen málokdy, přidali Herbertovci. Jenže ti to narozdíl od Čingishánů brali spíš ze sportu, 
než z nepřátelství. 

A my – Psanci – se k tomu samozřejmě nachomýtli… jako vždycky. Zatímco Mořeplavci bojovali 
s těžkými ztrátami na hladině rybníka s Čingisem & spol. My – Olda, Pavel, Kuba a já jsme bránili 
Přístav na břehu proti Herbertovcům a- 

„Berty mi málem ustřelil ruku šutrem!“ vztekal se Pavel a popadl kbelík, který měli Mořeplavci 
pro případ požáru vždy u sebe naplněný vodou a číhal na někoho, který by se odvážil příliš blízko k 
Pevnosti. 

Je pravda, že Herbertovců je sedm, kdežto my jsme jen čtyři. Ačkoli nám pomáhal úkryt za 
„obraným systémem Pevnosti Mořeplavců“, jak pyšně říkával Černý Jack, byla přece jen znát jejich 
přesila. Dlouho jsme se rozhodně udržet nemohli. Naděje spočívala v tom, že Mořeplavci vyhrají boj na 
rybníku a připlují nám na pomoc. Abych byl upřímný, bitva vypadala všelijak, jen ne úspěchem kterékoli 
strany. Takže to vypadalo dost- 

„CÁK!“ Herbert byl mokrý od hlavy až k patě vodou z rybníka Mořeplavců, kterou na něj 
vychrstl Pája. 

Kdeže jsem to přestal? Jo, takže to vypadalo dost bledě. Alespoň pro nás. Herbertovci na to 
nevypadali, až na mokrého Herberta samozřejmě. Nejhorší bylo, že brána (vlastně jen branka, ale to je 
jedno) byla skoro vylomena a hradba budila dojem, že se každou chvíli skácí… těžko říct, na kterou 
stranu. A ještě nám docházelo střelivo. 

„Čingisháni jdou pod vodu!“ zaradoval se Kuba a vystřelil jen tak na zkoušku do blízkého křoví 
kámen z praku v Pevnosti, který zde měli Mořeplavci právě na Čingishány a Herberta s jeho partou. 

„Teď to musíme udržet, kluci. Vlajková loď se sem žene na Herbertíka a počítám, že pak to tady 
bude dost zajímavý,“ řekl jsem a pozoroval. 

Posádka lodi – Jindra, Martin a Honza – se vylodila těsně u Přístavu a vyrazila podél pobřeží do 
houštin, kam se stahovali jednotliví Herbertovci. Pája doplaval ke člunu dřív, než se jí Herbert s Bertym 
mohli zmocnit a dojel s ní k molu, kde ji přivázal. Zároveň se z houštin ozval výkřik. Mořeplavci odtud 
vedli zajaté dva Herbertovce a teď si razili cestu k Pevnosti. Na půl cesty je přepadl zbytek Herbertovy 
party a strhla se ostrá bitka. 

„Co druhá loď? Jak je na tom?“ ptal jsem se Oldy a spolu s Kubou ostřeloval silně docházejícím 
střelivem zarostlý břeh rybníka  

„Je furt dnem vzhůru. Mořeplavci ji táhnou ke břehu.Čingisháni to vzdali a ustupujou ke svýmu 
břehu,“ informoval mně. 

Nařídil jsem Pavlovi a Kubovi, aby okamžitě nasedli do lodě a pomohli těm třem. Ať nejdřív 
vyzvednou zajatce a vrátí se sem a pak nalodí Mořeplavce. „Jasný?“ 

Místo odpovědi přeřízl Kuba šňůru, za kterou byl člun přivázán k molu, a vyjeli na pomoc 
ohrožené skupině. Já s Oldou jsme zatím ostřelovali vším, co nám přišlo pod ruku, protože oblázky došli. 
Na Herbertovce lítal hlavně písek a voda. 

Kuba s Pavlem to rozhodně neměli snadné. Jednak nebyli příliš zběhlí v ovládání plachetky, a 
jednak se museli nalodit dost blízko břehu právě u obklíčené skupinky za ostré palby Herbertovců. Přesto 
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nalodili oba zajatce v rekordním čase a rychle se odrazit zpět na hladinu. V Přístavu zajatce převzal Olda. 
A znovu zpátky! Nalodili za prudkého protiútoku tři Mořeplavce a vyjeli rychle nazpátek k molu. 

Ve stejnou chvíli se těsně ke břehu dostala druhá posádka i s lodí, kterou museli obrátit, což jim 
dalo dost práce, protože pod vodou byly všechny plachty i stěžeň. Jakmile ale dokončili práci, pomohli 
nám v bitvě, o které bylo už tím pádem rozhodnuto. Čingisháni a Herbertovci prohráli… a za zajatce 
museli zaplatit bohaté výkupné, které nahradilo ztracený zisk Mořeplavců po dobu bitvy. 

Vracel jsem se domů ztichlým podvečerem. Přede mnou zapadalo slunce a okolo hulákali cvrčci. 
Vůně lesa sem šla přes louky poseté spoustou pampelišek. Mouchy ještě štípaly a přede mnou drkotal po 
asfaltu kamínek, který jsem kopal před sebou. Tichá romantická idyla malého letního městečka z jižních 
Čech… 

V naší ulici – hned naproti našemu domu – jsem uviděl na chodníku stát stěhovací vůz a několik 
lidí. Tři stěhováky, kterým se právě podařilo rozbít nějakou vázu a tříčlennou rodinku. Až jsem se zarazil, 
když jsem toho kluka uviděl. Strašně moc mi někoho připomínal. Někoho, koho jsem kdysi už někde 
viděl, ale vůbec jsem ho nemohl nikam zařadit. Ne, ani na Osoblaze jsem ho neviděl… Později se vše 
vysvětlilo, ale teď jsem v hlubokém přemýšlení zašel domů a dál pátral ve své paměti, kde jsem ho to 
jenom spatřil… 

Ráno jsem se vzbudil asi v sedm, rychle jsem se nasnídal a vyrazil za Oldou, který bydlí 
nedaleko. Potřeboval jsem s ním probrat jednu věc, která nás, Psance, trápila už velmi dlouho. 

Šlo o to, kde bychom se mohli scházet. Jen tak venku nás to nebavilo a v altánku u Oldy na 
zahradě jsme cítili pohledy jeho rodičů. Potřebovali jsme něco s velkým N! 

Sotva jsem otevřel vrátka k Oldovi na zahradu, přiběhl ke mně Haf a povalil mně. Jestli to nevíte, 
nebo jestli jste to zapomněli, tak Haf je Oldův bernardýn. Úplně mi olízal obličej, a protože mě nechtěl 
pustit, ležel jsem tak dlouho, dokud nepřiběhl Olda. Zvedl Hafovi ocas, což nemá rád a ten se odešel 
proběhnout po zahradě. 

„Chceš utřít?“ zeptal se mě a podával mi ručník. Asi ho vzal s sebou. 
„Jó, dík,“ utřel jsem si z obličeje a krku vrstvu slin a konečně začal: „Hele, nevíš o nějakým tom 

místě? Včera si myslím něco naznačoval, ještě před bitvou.“ 
„Hm. Něco možná jo, ale není to úplně jistý. Podrobnosti bychom museli zjistit.“ 
„A o čem podrobnosti?“ zajímal jsem se. 
„Je to taková… kůlna. Je to v konírně na Čánkově a je to prázdný.“ 
„Na Čánkově u koní? Fakt? To by bylo fajn, ne?“ 
„Já si taky myslim. Uprostřed těch lesů a louk, ty koně, Kaňon…“ zasnil se. 
„Kaňon? Myslíš takovou tu kůlnu u stáje nad Kaňonem v lese u Děr?“ 
„To je ona. Není to špatnej výběr, co myslíš? Podle mně to je dobrý.“ 
„To je sice všechno hezký,“ pochyboval jsem, „ale není to zadaný? Je to vůbec volný? A 

kdybychom tam vůbec mohli, tak myslíš, že nám to pronajmou, jestli tam vůbec budeme moct smět?“ 
Olda pokrčil rameny: „Nevím. Na to bychom se jich měli zeptat.“ A podrbal za ušima Hafa, který 

právě přišel na návštěvu. 
„Kdy tam půjdem?“ 
„Čím dřív, tím líp. Já osobně bych mohl hned odpoledne. Ty lidi, co tam dělaj tam určitě budou. 

Půjdem tam sami, nebo i s Pájou a Kubou?“ 
„Já bych šel určitě s nima. Jsme přece parta,“ tentokrát jsem podrbal Hafa já. Pokračoval jsem v 

rozhovoru na téma, které mi nedalo celý večer spát: „Hele, nevíš něco o těch lidech, co se zrovna 
přistěhovali?“ 

„Nic moc. Jen, že maj kluka. Jsou z ňákýho města, nevím přesně z kterýho.“ Olda se zamyslel. 
„Hm. Mně ten kluk připadá, jako bych ho už někde zahlíd. Děsně mi někoho připomíná.“ 
Olda byl chvíli zticha a něco si přemílal v hlavě. 
„No, víš… mě se ten kluk taky zdál povědomej… pak jsem se dověděl, jak se jmenuje… ale to 

bude náhoda! Shoda okolností…“ 
„Jak se teda jmenuje?“ vyzvídal jsem. 
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Olda se chvilku ještě rozmýšlel, ale pak mi to řekl. 
„Vojta Losna.“ 

2. Seznámení s Vojtou L. 

V hlavě mi nastalo podivné prázdno a před očima se mi vybavila ilustrace Otakara Losny ze 
stínadelské trilogie Jaroslava Foglara. Měl jsem úplně jasno. Ty oči byly takřka stejné jako u Vojty 
Losny. Ale je možné, že Velký Vont je příbuzný s tímhle Vojtou? Není to jen shoda okolností a jmen? 
Jestli ne, znamenalo by to, že náš nový soused je příbuzný s Otakarem Losnou… Jen mi nebylo dost 
dobře jasné, proč není Otovi podobný i otec Vojty. Olda to komentoval s tím, že někdy to tak bývá, že 
děti se povedou po prarodičích. I on – Olda. A to byla pravda. 

Není to šílené? 
Podrbal jsem ještě Hafa a odešel. Nebylo mi sice jasné kam, ale to mi bylo jedno. Nejdřív jsem si 

musel vše promyslet. Třeba, jak začnu? Že mě zaujalo jeho jméno a chtěl bych vědět, co je pravdy 
na možné souvislosti Ota Losna – Vojta Losna? To by mi nic neřekl! Ne, já na to půjdu jinak. Mnohem 
líp a míň nápadně. Prostě za ním zajdu a vykonám takovou typickou novosousedskou návštěvu. Jako 
tehdy u Oldy před třemi lety, kdy se přistěhoval z Prahy. Napadlo mně, že si musím zjistit, odkud Vojta 
Losna vlastně je. Možná právě z toho místa, které jsem už několik let považoval podle všemožných 
důkazů právě za předlohu literárních Stínadel… 

Zašel jsem tam asi za hodinu. Zazvonil jsem. 
Uvnitř domu se ozval rachot, který mi připomínal jen zvuk roztočené mince na železném plechu. 

Za chvilku mi otevřel ten tajemný Vojta Losna. 
Opravdu, ty oči byly téměř stejné jako na ilustraci. I pihy měl. Jen ty vlasy nesouhlasily. Jenže já 

už byl přesvědčen, že přede mnou stojí příbuzný, ne-li dokonce vnuk Otakara Losny. 
„Čau. Co chceš?“ zeptal se mě docela vlídně. 
„No, myslel jsem, že tě navštívím, když ses k nám přistěhoval… Jestli ale máš moc práce, tak 

vypadnu.“ 
„Ne, pojď dál. Budu rád, když tu budu někoho znát. Jo, já jsem Vojta.“ 
 Taky jsem se představil. Vstoupili jsme do domu plného té podivné „stěhovací nálady“ a 

roztahaného nábytku. 
„A bydlím hned naproti, kdybys něco potřeboval, stačí říct,“ řekl jsem, když jsme stoupali nahoru 

na půdu, kde si Vojta zařizoval pokoj. 
„Koukám, že si máknete, než to dáte trochu dohromady,“ pravil jsem na to zkušeným okem a 

pokračoval: „Mohli bychom vám s kamarádama pomoct.“ 
„To by bylo určitě fajn. Ty seš v nějakej partě?“ zajímal se Vojta. 
Tak jsem mu vyprávěl o nás, Herbertovcích, Čingishánech a Mořeplavcích. Zapletl jsem se do 

historie Honby za pokladem. Chtěl vědět, jak to všechno dopadlo, tak jsem přidal ještě dobrodružství na 
Osoblaze. 

„Koukám, že jste dobrý a taky jste toho dost zažili. Já toho taky prožil, pro spoustu lidí 
neskutečnejch věcí, že bys mrkal. Bydlím – teda – bydlel jsem v jedný takový starý čtvrti, kde se děje 
věcí…ále,“ zakončil a mávl rukou. Nechtěně jsem se podíval ve směru mávnutí a spatřil na stěně 
zajímavý obraz. 

Byla na něm třípatrová stará věž stojící v jakémsi dvoře, začleněná do budov, kůlen a stájí, které v 
pozadí splývaly ve změť střech a stříšek, za kterými zapadá večerní nebe. Krásný obraz trošku kazila 
nepatrná šmouha ve tvaru spirály pod oknem věže. To bylo o mnoho větší, než ostatní okna. Vpravo dole 
jsem spatřil podpis: Ota L. 1953. 

Teď už nebylo pochyb o původu Vojty. Dělal jsem ale, že jsem si ničeho nevšiml. „To už je 
hodin,“ řekl jsem takticky při pohledu na hodinky a dodal: „Budu muset domů. No nic. Odpoledne 
nebudu doma. Jdem s klukama na Čánkov. To je jeden takovej kopec. Chceme se tam scházet v jedné 
kůlně a chceme se na to optat.“ 
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„Škoda,“ řekl na to Vojta a zeptal se: „Hele, mohl bych do tý vaší party?“ 
„Já myslím, že by to nebyl žádnej problém.“ 
Sešli jsme dolů ke dveřím. 
„Tak nazdar.“ 
„Nazdar,“ rozloučil jsem se a jen tak mimochodem poznamenal: „To jsem ale nevěděl, že Velký 

Vont Ota Losna uměl tak hezky malovat, měj se…“ 
Díval se za mou jako by mě viděl poprvé… 
Sešli jsme se v půl třetí u Oldy. Dlouho jsme nečekali a vyšli na Čánkov. O Čánkově jsem vám 

toho už řekl kdysi hodně, ale nebude na škodu si to pro orientaci zopakovat.  
Čánkov je podlouhlý prudký kopec, který se táhne od soustavy kopců na západě od městečka 

skoro kolmo na východ. Přičemž ostatní kopcovitý hřbet vede od severu k jihu. Vlastní Čánkov, který je 
na sever od městečka je plný luk, lesů a zvířat. Žijí tu srnky, divoká prasata a jakási velká žlutá žába. 
Jednou jsem tu viděl i nějakou maxiodrůdu sarančete. Les je tu většinou jako kombinace borovice a dubu. 
V lese jsou i Díry a podivné kameny, které nejsou snad jinde na světě. Mezi lesy poblíž Děr je i konírna, 
kde se chovají koně. Ke stájím a hospodářským budovám patřila ještě velká louka oplocená nízkou 
dřevěnou ohradou, na které se pásli koně. Díry se nacházeli v lese, který byl od komplexu konírny 
oddělen Kaňonem. Je to hluboké skalnaté údolí, které je slepé a ústí poblíž oplocené louky. 

Prošli jsme branou a chtěli vejít do hlavní budovy. Ze dveří zrovna vyšel starší pán, který konírnu 
vedl. Mezi námi byl známý jako Šéf. 

„A hele, Psanci!“ uvítal nás zvesela. „Copak byste potřebovali?“ 
Jako uznávaný velitel party jsem začal: „Víte, Šéfe… My – nás napadlo, že ta kůlna 

nad Kaňonem je prázdná?“ 
„To je.“ 
„No, a my mysleli, jestli byste nám ji nepronajali, víte, my bychom se tam jako scházeli.“ 
„Aha.“ Šéf se zamyslel. „No, podívejte se kluci. Je to prázdný a nic tam není. Jenom to tak stojí a 

žádný užitek z toho stejně nemáme. A co byste tam přesně chtěli dělat?“ 
„My bychom se tam scházeli. Byla by to taková… taková klubovna,“ vysvětloval Kuba. 
Šéf zapraskal na rukou klouby, až se zvěř v lese plašila: „Víte co? Já vám to teda pronajmu za dvě 

stovky měsíčně, co říkáte?“ 
Byli jsme paf, že nám všechno vychází, že jsme byli zticha. Šéf si to vyložil asi jako, že 

přemýšlíme a pokračoval ve svém návrhu: „Jste čtyři, tak to máte každý padesát korun za měsíc. To není 
tak strašné, ne?“ 

Napadlo mě, že to bude možná jen čtyřicet, protože nás bude nejspíš pět. 
„Mohli bychom se tam podívat?“ zeptali jsme se po odkývání ceny. 
„Proč ne?“ Šéf nás vedl kolem stáje. Cestou jsme si pohladili ryzáka. Jen zvedl hlavu, zařehtal a 

začal se pást. Došli jsme až ke staré kůlně. Šéf vytáhl z kapsy svazek klíčů. Chvíli mu trvalo, než našel ten 
správný. Vsunul ho do zámku, dvakrát jím otočil a dveře se otevřeli směrem ven. Světlo vniklo 
do zanedbané kůlny, které jsem už v duchu říkal Klubovna u koní. 

Nebo taky Klubovna na Čánkově. 
Podlaha rozhodně nebyla z nejčistších a jediné okno vedoucí směrem ke Kaňonu bylo příšerně 

zaprášené. Naštěstí se uvnitř alespoň nepovalovaly zbytky stolů, židlí a podobných krámů. Velmi 
optimisticky jsem odhadl práci na dva dny… ale spíš to byl dvojnásobek. Rozhodně nás čekala těžká 
práce. Ze všech našich plánů: židle, stůl, poličky a snad i něco jiného… z toho všeho se mi už dělalo 
špatně. Jenže mít vlastní zašívárnu, to je moc velké lákadlo! 

„Tak kdy se do toho můžeme pustit, Šéfe?'' zeptal se Olda a tvářil se jako zručný řemeslník. 
„Klidně už zítra. Dnes už je pozdě. Počítám, že si to uklidíte a upravíte, že jo? No, nám to nevadí, 

jestli budete pravidelně platit nájem… A to vy budete. Vám se dá věřit. Takové Čingishány bych sem 
nepustil ani na krok,“ řekl Šéf. 

„Myslím, že Herberta byste sem pustil?“ zašklebil jsem se. 



 11 

„Herberta s jeho partou jo, to si nemysli. Ti by nám taky platili bez problémů. Soupeříte spolu jen 
proto, že vás to baví… „ 

Měl úplně pravdu, ale zbytek rozmluvy není pro tento příběh vůbec důležitý. Šlo o víc, mnohem 
víc…  A bylo toho tolik, že se tomu stejně nedá pořád věřit… 

3. Odkaz Velkého Vonta 

Takže klubovnu jsme získali. Začít pracovat jsme na ní chtěli až druhý den odpoledne. Z toho 
důvodu jsem zašel za Vojtou Losnou dopoledne. 

„Nazdar,“ pozdravil mne se zamyšleným výrazem v obličeji. „Pojď dál.“ 
Zašli jsme do jeho pokoje. Za ten den už toho zde bylo víc. Přibyl stůl, židle a skříň. Vojta si sedl 

na židli, já na postel. 
„Podívej,“ začal trochu nervózně, opřel se lokty o opěradlo, vteřinu váhal a nakonec spustil: 

„Mohl bys sem přivést svojí partu? Zjistil jsem si ty věci, co jsi mi včera vyprávěl a-“ zarazil se. 
„-teď už nám důvěřuješ,“ pomohl jsem mu. 
„Přesně tak. Můžeš je zavolat? Čím dřív, tím líp.“ 
„Hned?“ 
„Hned,“ potvrdil mi a ještě se zeptal: „Šlo by to?“ 
„Šlo. Zaběhnu za Oldou, bydlí kousek. Pak se rozdělíme a přivedeme Pavla a Kubu. Asi za 

třičtvrtě hodiny jsme tady.“ A vyběhl jsem rychle z místnosti, než si to Vojta Losna rozmyslí. 

Všichni čtyři jsme se různě rozsadili po Vojtově pokoji, jak jen to bylo možné. Vojta seděl tak, 
jak jsem ho opustil a hodlal začít vyprávět onu přepodivnou historii… 

„Když jsem si zjistil, co jste všechno dokázali udělat, pochopil jsem, že vy jste asi jediní, kteří by 
mi mohli pomoct. Budu tak úplně první… vlastně druhý…, kdo poruší Slib,“ odmlčel se. Asi na vteřinu. 
Pořád váhal, nebyl pevně rozhodnutý nám TO vyprávět. Navíc jsem věděl, že ten první byl autor obrazu 
věže, který vysel za mnou na stěně. 

Vojta pokračoval dál: „Ale dělám to pro celkové dobro, které z toho asi vzejde… Podívejte, já 
moc dobře vím, že jste odhalili podle toho obrazu, kdo asi jsem. Nemá cenu se dál skrývat. Tak tedy: 
Jsem vnuk Otakara Losny, bývalý Vícenáčelník a teď váš nový soused.“ 

V místnosti nastalo ticho, jaké jsem zažil jen, když učitelé řekli, že začnou zkoušet. V tu chvíli 
ztichne každý. A takové ticho se objevilo tady u Vojty v pokoji. Vojta tedy mluvil dál. 

„Nemyslete si, že jsem vás sem jen tak zavolal, abych vám to tu všechno vyprávěl, to teda ne! 
Potřebuju vaší pomoc a já věřím, že neodmítnete.“ 

„Jakou pomoc?“ zeptal se Olda. 
„Je to moc dlouhý a starý příběh,“ začal vysvětlovat Vojta. „Začalo to několik let po… ne, zatím 

vám to neřeknu. Jen to, proč potřebuju vaší pomoc. Takže: Po rozpadu vontské organizace schoval můj 
děda Ježka v kleci, kroniky a některé další věci kamsi do úkrytu. Měl to být takový odkaz. Hledáním těch 
starých věcí se měla Organizace vyzdvihnout v plné šíři zase nahoru. Těch několik málo věcí, které děda 
vypustil do světa, nikomu nijak nepomohli, až na mě. 

Víte, děda řekl hledačům jen jediné slovo: Kráteň. Jenže nikdo – z těch lidí, co se o to zajímali – 
ve Stínadlech neví, co to je! Já ano! Je to malý hřbitůvek na okraji města, ještě nedávno to pod město 
vůbec nepatřilo. No, a tam se už asi dvěstě let, aniž bych věděl dobře proč, pochovávají členové naší 
rodiny. Je to moc hrobů… a teď už tam je i děda.“ 

Odmlčel se. Nechtěl to dávat moc najevo, ale se smrtí svého dědy se vždy úplně nesmířil. Ale to 
jsme se dověděli až mnohem později za jednoho deštivého večera… I mně to zaskočilo… Tak Velký 
Vont Otakar Losna je tedy mrtvý… 

Vojta za malý okamžik mluvil dál: „Byl jsem tam už několikrát, ale nikdy jsem tam nic neobjevil. 
Vůbec nic. A teď jsem se přestěhoval sem.“ 
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„Aha,“ pochopil jsem a nechápavě dodal: „ A ty chceš, abychom ti pomohli v hledání Odkazu my 
– cizinci, kteří ani nepatří do Stínadel?!“ 

„Máme to v rodině,“ usmál se Vojta a pokrčil rameny. 
„Dobře,“ řekl Pavel. „Ale já to dost dobře nechápu! Vontové se rozpadli? Co se stalo?“ 
„Tak jo, povím vám to, ale ještě něco: Všechno, co jste se dověděli a dovíte nikomu 

neprozradíte.“ Slíbili jsme to. 
Pozorný čtenář si asi řekne: Takže to je vymyšlený, protože to teď autor prozradil! Ó nikoli, milý 

čtenáři, já toho prozradil sotva třetinu, co jsem se kdy dověděl od Vojty i vlastním pátráním… 
„Začalo to asi před padesáti lety. Vše probíhalo úplně normálně. Vyzvědači se nic nedověděli, 

protože Mlčenlivost chrání nás! A schylovalo se k volbě Velkého Vonta. Nakonec byl zvolen schopný 
energický autoritativní Vont – nějaký náčelník ulice. S tím rozhodně nesouhlasili Uctívači Ginga, kteří 
chtěli svého zástupce. Byli nespokojení a veřejně i tajně protestovali. Všechno to nakonec vyvrcholilo 
velkou bitvou ve Stínadlech. Část Uctívačů obešla Stínadla z Druhé strany a vtrhlo nechráněnými ulicemi 
ke kostelu sv. Jakuba ve chvíli, kdy přijížděl Kurýr se zprávou o bitvě. Gingaři ho přes odpor Stráže 
přepadli a vnikli do kostela na Vontskou radu. Velký Vont se členy Rady vzal kroniky, ježka a nějaké 
další věci, které zrovna v tu chvíli byly zde, a utekli pryč podzemím, které nebylo tehdy ještě tolik 
pobourané jako dnes a vyběhli na ulici za mojím dědou. Dali mu všechny věci do úschovy a odešli řídit 
bitvu. Ta se přerostla ve válku Uctívačů Ginga s ostatními Vonty. Ani Velký Vont nemohl zastavit boje. 
Nikdo – skoro nikdo – ho neposlouchal, až na čtyři ulice. Po mnoha marných pokusech Velký Vont i 
Vontská rada odešli z vontských řad… 

Pak se Stínadla rozdělila na tři skupiny. První byli Uctívači. Těm to klape bez problémů dodnes. 
Mají Náčelníka a Pětiradu, ale to byste měli vědět. Druhá skupina byli ti, kteří neposlouchali Velkého 
Vonta. Rozdělili se na jednotlivé ulice a brzy se rozpadli docela. Třetí skupinu tvořili a tvoří ty čtyři ulice 
a mnoho jednotlivců. Vše řídí Vícenáčelník, tomu pomáhá Velká rada složená z náčelníků ulic a zástupce 
jednotlivců z dalších koutů Stínadel. Samozřejmě obyčejní Vontové a Kurýři, kteří nepatří ani mezi 
náčelníky, ani mezi Vonty. 

Vícenáčelníkem jsem byl až donedávna já. Teď jím je Michal, ten byl dřív obyčejným 
Vontem…“ 

Chvíli bylo ticho. Všechno jsme si teprve rovnali v hlavě. 
„Dobře,“ přerušil jsem ticho. „Ale co s tím Odkazem? Jak a kde ho máme najít?“  
„Víte, je to odtud dost daleko. Nebyl by to výlet na jeden den. Nejmíň na dva. Já bych byl u 

babičky, ale co vy?“ 
„Já mám v tom samým městě taky babičku,“ ozval se Olda. „Myslím, že by jí menší společnost 

nevadila. Ale potřebujem na to peníze, protože ji nehodlám vyjídat z jejího důchodu.“ 
„Já bych určitě mohl jet na dva dny tak daleko,“ řekl jsem. 
„Já nemůžu,“ vzdychl Pavel. Kuba zakýval hlavou: „Mě by naši taky nepustili!“ 
Olda se otočil k Vojtovi: „Kdy se tam vypravíme?“ 
„Až nám to rodiče schválí,“ zabručel jsem. 

4. Na Kráteni 

Vlak kodrcal na kolejích. Venku se míhaly domky, vesničky, nějací lidé mávali a všude bylo 
léto… V kupé jsem seděl jen já, Olda a Vojta. Jinak bylo prázdné. Asi za hodinu vystoupíme na nádraží. 

Nebylo těžké, jako spíš zdlouhavé přesvědčit rodiče, abychom mohli na dva dny vyjet tak daleko. 
Samozřejmě se to neobešlo bez večerního hovoru všech tří rodičů a telefonátu Oldově babičce, ale 
nakonec jsme mohli. A ještě: Ano, neztratím se! Ne, nebudu vyjídat Oldovu babičku! Ano, budu velmi 
hodný! A tak všelijak podobně, jak by řekl Červenáček. 

Takže jsme ani ne za týden dohadování mohli vyrazit hledat něco na Kráteni. Vůbec mi nebylo 
jasné, proč se tomu hřbitůvku dalo takové jméno. Tak třeba Krteň se možná vyslovovalo daleko líp. 
Říkám možná, protože Olda měl jiný názor. 
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„Zopakuju časovej rozvrh,“ řekl najednou Vojta a začali jsme dávat pozor. „V devět vystoupíme 
na nádraží. Zhruba za hodinu – v deset jsme všichni u babiček. Ubytování, oběd a tak dále, to máme jednu 
hodinu v poledne. Takže tak v půl druhý se sejdeme na tomhle autobusovým nádraží.“ Zabodl prst 
do mapy a pokračoval: „Ty to tam, Oldo, znáš, takže se tam potkáme. Nejvíc hodina cesty na Kráteň a pak 
se uvidí podle situace. Souhlasíte?“ 

„Jo,“ řekl Olda, já jen zakýval hlavou. Měl jsem jen obavy z toho, jak nás přijme Oldova babička. 
Měl jsem sice dostatek peněz, ale přece jen… 

Rychlík zastavil. U dveří vlaku vznikla typická tlačenice. Konečně jsme se s jistými ztrátami 
(rozzlobení dospělí lidé a moje spadlá kšiltovka v kolejišti) dostali ven do odbavovací haly nádraží a vyšli 
pryč na zastávku tramvaje. Vojta na jinou než my. Vyrazili jsme pomocí mapy a určité Oldovi znalosti 
zdejších ulic čtvrtí, která vypadala dost opuštěně. Činžáky všechny stejné – šedivé, liduprázdné osmahlé 
letním sluncem. Ulice nebyly o nic živější. Na protějším chodníku otevírala dveře do domu nějaká 
babička a o tři ulice dál dolů z kopce přecházel ulici opuštěný pes. 

„Pěknej zapadákov,“ hodnotil jsem čtvrť. „Na to, jak je to město velký…“ 
„Mám stejnej názor,“ ušklíbl se Olda. 
„Kde je vlastně ta zastávka? Žádnou nevidím!“ ptal jsem se zoufale. 
„Tady za rohem už to je.“ 
Jakmile jsme zašli za roh, stala se obrovská změna. Vešli jsme na neskutečně protáhlé náměstí. 

Rozdíl mezi ulicemi a ním byl ten, že jsme každou chvíli nechtěně do někoho vrazili. Zajímavé bylo, že 
lidé se ani moc nerozčilovali. Zřejmě to tady bylo normální. Sotva jsem se pořádně otloukl, stáli jsme 
na zastávce. Olda prohlédl jízdní řád naší linky. 

„Ještě deset minut a jede nám to.“ 
Deset minut normálně není moc dlouhá doba, ale když stojíte na zastávce v neznámém městě, kde 

budete za několik hodin hledat Odkaz Velkého Vonta Otakara Losny, je to k nepřečkání. Konečně jsem 
uslyšel cinkot a tramvaj zastavila. 

Vystoupili jsme mezi skoro venkovskými domečky se zahrádkami. Olda mi ukázal na malý 
domek zarostlý psím vínem. Tak tady bydlí babička. 

Přiznejme si, že líčení, jak jsem se seznámil s babičkou, jak jsme si povídali atd., by vás nesmírně 
unavovalo a nudilo. Navíc to pro náš příběh ani není důležité… 

Autobus linky 249 si to pomalu šinul po rozbité silničce na okraji města k vesnici. Kráteň byl 
kousek cesty nazpátek po silnici. Vojta nám vysvětlil, že tu kdysi bývala vesnice, po které tu zbyl jen 
kostelík. Později přibyl i hřbitůvek. Nejhorší bylo, že zastávku nikdo nechtěl dát postavit. 

Tedy pro nás a spoustu dalších lidí. 
Celý hřbitůvek nebyl moc velký. Teď odpoledne byl prakticky liduprázdný. Těsně u kostela byl 

jediný starý člověk a zaléval květiny na hrobě. Jinak jsme tu ještě byli mi tři. Kolem Kráteně byla 
kamenná zídka a lesík. Nad námi stála věž kostelíku do modrého nebe jako vztyčený prst. 

„Naliju do konve vodu a půjdu zalít kytky,“ řekl Vojta a zeptal se: „Jdete se mnou?“ 
Samozřejmě jsme šli s ním. Nedalo nám vidět to smutné místo. Vojta šel s konví naplněnou 

z poloviny vodou jako první podél ohradní zdi. Hrob ležel poblíž jednoho z rohu hřbitůvku. Na černém 
mramoru jsem mezi jinými jmény četl nedávné datum a u toho: 

Otakar Losna VV 

Tenhle nápis mi jasně řekl, že už se nikdy nesetkám s Velkým Vontem a člověkem Otou Losnou. 
Bylo mi to tak nějak divně líto… Zůstalo toho po něm tolik. Nesmazatelná stopa v knihách… 

Ale taky podivný odkaz, testament. A nápovědou byl tento hřbitov. 
Dodnes mi není úplně jasné, jak to bylo všechno jednoduché a přitom tak rafinované. Nikdo, až 

na Vojtu nevěděl, co je Kráteň a Vojta nevěděl, jak – zkrátka jsem se rozhlédl a během vteřiny všechno 
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pochopil. Spatřil jsem totiž v lesíku strom. Ano, to by nebylo nic divného, kdybych nevěděl, že je to 
gingo a to neroste jen tak všude. A jinan dvoulaločný má neobvyklý charakteristický tvar. Kdo viděl víc 
dospělých ging, tak ten si ho už s ničím jiným nesplete. Stejně tak já. Místo toho, abych něco řekl, jsem se 
strnule díval na svůj objev, protože to na mě bylo až moc jednoduché… a to byla ta rafinovanost celého 
Odkazu. 

Nakonec jsem si ale dodal sílu a promluvil. 
Následek byl zajímavý. Vojta vyletěl s Oldou ven i s konví. Mně nechali osudu, ale odpustil jsem 

jim to. Vojta ještě odhodil konev stranou u studny s čerpadlem a zastavili se až u brány. Patrně si na mě 
vzpomněli, což od nich bylo – ach – tak milé. 

„Jakto, že jsi to gingo nepoznal?“ divil jsem se, když jsem k nim dorazil. 
„A jak? V životě jsem gingo neviděl!“ vysvětloval Vojta. 
„Cože?“ divili jsme se. Připadalo nám směšné, že člověk ze Stínadel nezná gingo. 
„Já vám to neřekl?“ zadumal se Vojta. „Ale teď na to není čas! Rychle ke gingu!“ 
U postraní zdi Kráteně se nacházel lesík plný houští a trávy. Skláněl se do údolíčka, kterým snad 

protékal potok. Proplétali jsme se tím vším tak dlouho, dokud jsme nedošli ke gingu. Bylo asi dvanáct 
metrů vysoké a rozložité. Na všelijak pokroucených větvích se na malých šťopečkách držely podivné 
dvojlaločnaté listy, které sebou zmítali v mírných poryvech větru. Utrhl jsem si jeden na památku. List ze 
stromu, který zasadil Otakar Losna, nemá jen tak každý. A navíc to bylo gingo… 

„Rozdělíme se,“ navrhl náš Vícenáčelník a rozvíjel svůj plán: „Porozhlídnem se kolem, něco najít 
musíme.“ A vrhl se do blízkého houští. Olda scházel pomalu do údolí a já prohlížel strom. Proč by něco 
bylo daleko od ginga, když bylo tady? Nejdřív jsem si trochu zahrál na Uctívače ginga a uklonil se. 
Uviděl jsem placák. Zvyklý z Osoblahy na různé podobné kameny jsem k němu přiskočil a rozhodl se ho 
prozkoumat. 

Stál těsně pod gingem. Připomínal tvarem obrovskou kapku vody, ale něco na něm bylo přece jen 
zvláštní. V záhybech měl zbytky žluté barvy. A hned mi všechno, ale úplně všechno došlo. Žlutá je barva 
naše! Zavolal jsem na Oldu s Vojtou. Za mnou zapraskalo křoví, jak jím prošel Vícenáčelník a hned 
k nám nahoru vystoupal Olda. 

„Co je? Co se děje?“ 
Ukázal jsem na kámen. 
Vojtova reakce byla ještě rychlejší, než ta moje. Prudce odvalil kámen na stranu, pod kamenem 

byla nažloutlá hlína. „Čím budeme kopat?“ zarazil se. 
Olda odběhl do blízkého křoví a vrátil se s kameny a větvemi. Začali jsme rýt a vyhrabávat zem 

pod kamenem, který zde stál už několik desetiletí. Netrvalo dlouho a narazili jsme na odpor. Vytáhli jsme 
starou skleněnou láhev se zavoskovaným hrdlem pod shnilým korkovým špuntem. I přes hlínu nalepenou 
za ta léta na skle jsme viděli nějaký papír. Olda se nerozmýšlel, vytáhl kapesní nůž, vyndal vývrtku a 
zabodl ji do korku. Ten nevydržel a rozpadl se, když ho Olda vytahoval pryč. 

Vosk už byl mnohem větší sousto, ale několik úderů ušlechtilého kovu proti ztuhlé kaši stačilo 
k tomu, abychom zbytek slepené hmoty vyškrábali ostřím nože. A mohli jsme vytáhnout papír… 

Neznámý hledači, 
 nevím, kdo jsi a kdy čteš tyto řádky. Jsi tu jistě kvůli mému odkazu. Chtěl bys najít ježka v 

kleci? A kroniky Vontů? A ještě něco navíc? Určitě ano. Ale musíš s věcmi naložit správně. Obnov s nimi 
naší Organizaci! Rozhodně je neprodávej, ani je neschovávej! Kvůli mrzkému zbohatnutí jednotlivce jsem 
všechno neschoval… 

 Jdi na Červené schody a kopej pod pětibokým kamenem.  Otakar Losna VV 
„Cože? Proč na Červený schody? To nemá fantazii!“ divil se Olda. 
Vždyť jsem to říkal: Jednoduchost a rafinovanost! 
„Ale má,“ odporoval mu Vojta Losna. „Vždyť už se tam kopalo! Nikoho tam hledat nenapadne! 

To je asi ta nejlepší skrýš, kterou mohl děda najít! Ale asi tam nebude všechno. Ten pětiboký kámen zas 
až tak velký není.“ 
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„Aha,“ pochopil konečně Olda. „A tvůj děda to tedy považoval za nejlepší úkryt. To je teda 
rafinovaný!“ 

No, neříkal jsem to? 

5. Tady už byly Rychlé šípy 

Sešli jsme se kolem šesté hodiny večer na jednom z mnoha náměstí, odkud nebylo do Stínadel 
daleko. Za vzdáleného cinkotu tramvají jsme přešli koleje na Rozdělovací třídě a vnořili se do částečně 
zbourané spleti úzkých temných uliček. 

První ulice mě nechávali poměrně chladným. Normální centrum každého většího města. Ale sotva 
jsme se dostali do hlubin Stínadel, zůstal jsem fascinován. Skutečnost překonala moje nejdivočejší 
představy. Úzké uličky, temné průchody a tajuplné dvorky s různými absurdními zákoutími nás pohltily. 
Měl jsem jen nepatrnou představu o tom, kde jsem. Nebýt Vojty, určitě bychom s Oldou zabloudili. 

V ulicích, kudy chodilo více lidí, byly restaurace a kavárny. Šklebily se na nás poznávací značky 
automobilů a všude lákaly reklamy na to, abychom vešli do jednoho z těch neskutečně stejných 
příšerných obchodů a cukráren pro změkčilé městské dámy. Kde byly ty staré časy, kdy se zde procházeli 
Rychlé šípy… Ale čím více jsme se dostávali pryč od hlavních uliček, tím více na nás dýchala stará 
Stínadla. 

Jedna ulička, už tak úzká se na svém, snad západním, konci ještě více zužovala. Tady se Vojta 
zastavil u nějakých starých dveří zaplněných malými plakáty. Ne, to nebyly plakáty! To byly lístečky 
popsané jak tužkou, tak perem nalepené na starých prknech dveří opuštěného domu. 

„To jsou vzkazové dveře,“ vysvětloval nám Vojta. „Používáme je k dorozumívání pro větší počet 
Vontů.“ 

Zběžně jsem pročítal krátké zprávy. Některé byly už hodně staré, ale jiné lístky zde byly nalepeny 
poměrně nedávno… 

„Jak oslavit Svátek Vontů? Náčelník tři navrhuje sportovní utkání na nějaké ploše ze zbouraných 
nezastavěných domů na severu Stínadel. Nebo konkrétně na nějakém hřišti na Druhé straně.“ 

„Souhlasím“ – Kurýr 1. 
„Navrhnu to na příští schůzi Velké rady“ – Vícenáčelník. 
„Škoda, že se V. L. musel odstěhovat. Kdyby existovala Organizace, byl by skvělým VV“ – 

Vokoun. 

Šli jsme dál. Přešli jsme několik ulic a jistou přírodní překážku a ocitli se v části Stínadel 
obývanou zejména Uctívači ginga. Zde byl Vojta opatrnější. Více jsme chodili průchody a schovávali se 
nenápadně na dvorky, když jsme zahlédli větší skupinu Vontů – Gingařů. Přesto jsme se přibližovali 
k Červeným schodům čím dál tím víc, což jsem pozoroval na stoupající dlažbě ulic. Nakonec jsme stáli na 
jejich dolním konci. 

Po levé straně se táhla nahoru do kopce nízká zeď, pod kterou se dole v hlubinách nacházely staré 
prejzové střechy a stříšky, věže kostelů, nejrozmanitější arkýře a komíny. To vše se ztrácelo zdánlivě 
kamsi do nekonečna… Po pravé straně byly staré domy. Mezi nimi a zídkou šplhaly nahoru asi deseti 
metrové mezery oddělené od ostatních vždy čtyřmi schody. 

„Teď jen ten kámen,“ řekl Vojta a vyběhli jsme nahoru. Rozdělili jsme se asi v polovině a hledali 
jako kdysi Rychlé šípy. Připadalo mi absurdní, že zrovna sem schoval něco Ota Losna. Ale pravda byla na 
jeho straně. Mě by tady znova asi kopat nenapadlo. Ale možná to napadlo někoho jiného…? A to jsem 
přišel na to, proč se ty schody jmenují Červené. Bylo to od záře zapadajícího slunce, které se zde odráželo 
od starých kamenných stěn. Z přemýšlení mně probral Vojta, který našel kámen nejrychleji. On totiž 
věděl, v kterých místech se zhruba nachází. Hned jsme se k němu seběhli. 

Ano, opravdu! Mezi čtyřbokými kameny ležel neobvyklý pětiboký kámen. Kolikrát se zde už 
kopalo… a dnes to bude počtvrté. 
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Nebo v horším případě popáté. 
„Kopat budu já,“ rozhodl Vojta. „Vy budete hlídat oba konce schodů. Kdyby někdo šel, písknete. 

A když někdo vyjde z domů, tak vyjde. Všímat si mně stejně nebude, protože půjde pravděpodobně 
jinudy. A žádní Uctívači tady v těch domech stejně nebydlí. Tak běžte!“ 

Olda se rozeběhl nahoru, já dolů. Našel jsem si pěkný výklenek a pozoroval. Nikdo nešel. Podíval 
jsem se nahoru na Vojtu. Opíral se o zeď a hleděl dolů. Po schodech jel někdo na zeleném kole. Na každé 
mezeře se rozjel co nejrychleji a skákal dolů na další. Nakonec prosvištěl kolem mně. Ještě jsem si stačil 
všimnout nějaké brašny, na které bylo napsáno číslo 1. Co to bylo? Kurýr? 

Sotva zmizel v temných uličkách, uviděl jsem z mé strany přicházet partu Vontů – nejspíš 
Uctívačů ginga. Zapískal jsem a skryl se za dveřmi v průjezdu. Uslyšel jsem hlasitý smích a za chvíli 
vylezl. Byli přibližně v polovině schodů u Vojty. Věnovali mu letmý pohled a šplhali dál vzhůru po 
dlažbě. Když zmizeli nahoře, rozhlédl jsem se po ulicích. Nikde nikdo. Zakýval jsem hlavou, že může 
kopat. Oldu jsem sice nezahlédl, ale písknutí se neozvalo, a tak začal Vojta kopat. 

Kupodivu už z mé strany nikdo nešel. Ani z Oldovi. Zajímavá náhoda! Už jsem se radoval, že 
nikdo nebude Vojtu při práci rušit, když vyšla z jednoho domu stará babička. Ale jen se sotva na Vojtu 
podívala, už běžela ze schodů dolů. Té jsem se bát nemusel, tak jsem ani nezalézal do průjezdu. 

Vojta odvalil kámen trochu stranou, chtěl začít kopat, ale místo toho něco vytáhl. Pak zajel 
lopatkou zkusmo do hlíny, ale už nic nenašel. Vrátil pětiboký kámen zpátky na své místo, nahrnul kolem 
něj hlínu a pořádně ji udusal. Uklidil kramli i s lopatkou do batohu. Ihned jsem se k němu rozeběhl 
nahoru. 

Držel v ruce plechovku, jejíž víčko bylo zalité olovem. Byla pokrytá rzí a ještě na některých 
místech lepkala od zbytečků vosku. Oba jsme až moc dobře věděli, co v ní je… 

Ale až teď jsem si uvědomil, že Olda tu s námi není! 

6. Ve Svatyni Uctívačů ginga 

Rychle jsme vystoupali nahoru po schodech na místa, kde měl být Olda. Měl, jenže tu nikde 
nebyl. Z blízké temné uličky se k nám přibližovala parta Vontů, chtěl jsem zmizet, ale Vojta mně zadržel: 
„To jsou naši.“ Vyšel jim naproti. Slyšel jsem radostné výkřiky shledání. Vojta pak s nimi o něčem 
hovořil a ukazoval na mě a plechovku. Vontové za sebe do temné uličky. Nakonec na mně bývalý 
Vícenáčelník zavolal, ať přijdu. 

„To je náčelník Harfenické a někteří jeho lidi,“ představil mi Vonty a zasvěcoval mne do situace: 
„Oldu zajali Uctívači ginga, kteří šli po schodech. Šli směrem ke Svatyni, když si pospíšíme, dostihneme 
je, ještě než se dostanou dovnitř,“ zároveň jako první vyšel na cestu. „Jinak máme dobrou stráž před 
všelijakými odpadlíky Vontů, kteří jsou všude a ti by nám mohli, kdybysme šli sami, ukrást plechovku i 
s tím uvnitř.“ 

Prošli jsme dalšími uličkami a průchody. Zdálo se, že Vontové mě respektují. Později jsem zjistil, 
že jim nevadí lidé, kteří se o ně zajímají, i když nejsou ze Stínadel. A já ke všemu pomáhal najít Odkaz. 

Asi po deseti minutách ostré chůze v úzkých stínadelských uličkách jsme dorazili k vysoké zdi, 
která ohraničovala Svatyni Uctívačů ginga. Kolmo ze zdi trčela ještě zhasnutá plynová lampa, jen ten 
žebřík chyběl… 

„Co teď?“ přemýšlel Vojta. 
„To je jednoduchý,“ ušklíbl jsem se suverénně. „Vyzvednete mně nahoru k té lampě, já tam 

přivážu lanko, co má tady Vojta v batohu a slezu na druhou stranu. Osvobodím Oldu a utečeme pryč!“ 
„Aby si tě tam nenechali!“ pochyboval náčelník. 
„Pche! To si jen myslíš!“ vytahoval jsem se a dodal: „Nastavte mi ruce.“ 
Za pomoci Vontů s Vojtou jsem se dokázal dostat až k lampě. Za nesmírného funění těch 

chudáků dole pode mnou jsem přivázal Vojtovo lanko k lampě a přehodil ho opatrně na druhou stranu. 
Chvilku jsem poslouchal zvuky ze zahrady a chytil se vrcholu zdi. Zpuchřelá omítka se mi drolila 
pod prsty. Co nejrychleji jsem se vyšvihl nahoru a rozhlédl se po Svatyni. 
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Byla plná stromů i keřů, z toho důvodu v ní bylo velké šero a musel jsem si chvíli zvykat 
na temnotu. Matně jsem zahlédl druhou stranu Svatyně – nějaké zdi u úpatí domů. A mezi stromy část 
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nějaké dřevěné zříceniny… Altánek! Tam někde je i gingo! Zdálo se, že nikdo dole není a tak jsem se 
rozhodl slézt dolů po lanku. Alespoň jsem neslyšel žádné hlasy… zatím. Sotva jsem přistál klouzavým 
letem dole ve křoví, uslyšel jsem je. Znělo to odněkud ve směru, co byl altánek. 

Bál jsem se, že mě uslyší, ale protože se nic nedělo, plížil jsem se kupředu mezi křovím. Kolem 
rostly samé cizokrajné rostliny i keře. Některé jsem znal od vidění, ale žádné – až na jeden – jménem. Ten 
jeden byl gingko biloba – jinan dvoulaločný a pod ním seděli na bedýnkách Uctívači ginga. Bylo jich šest. 
Na první pohled jsem určil Náčelníka a Pětiradu. Před nimi stáli další dva Gingaři a mezi sebou drželi 
každý za paži Oldu. Měl zavázané oči pruhem látky, snad šály, aby neviděl nic kolem sebe.           

„Přiznáváš se tedy z vyzvědačství?“ zvolal Náčelník. 
Olda se samozřejmě bránil: „Ne, nic jsem nevyzvídal, stál jsem na ulici a čekal na kamaráda!“ To 

byla vlastně pravda. 
„Vážně? No, dejme tomu… odkud jsi?“ 
„Z vedlejší čtvrti.“ 
Mohl klidně říct, že je u babičky a kamaráda šel navštívit, ale to ho ani nenapadlo. 
„Jaká ulice?“ přešel do útoku Náčelník. 
„Truhlářská,“ zkusil to Olda. 
„To je odtud trochu z ruky, nezdá se ti? Tomu říkáš vedlejší čtvrť?“ 
„Sousedí s těmihle starými domy, nebo ne?“ zkoušel to ještě marně Olda. 
„Ani ne,“ řekl Náčelník a v očích se mu zablesklo. „Lžeš, takže jsi vyzvídal.“ Otočil se na dva 

Uctívače, kteří stáli a drželi mezi sebou Oldu: „Zavřete ho na chvíli do místnosti! Za chvíli ho pustíme. A 
pak ať si běží do tý svý vedlejší čtvrti!“ 

Strážci odešli a vedli s sebou zajatého Oldu. Když byli pryč někde v hlubokém přítmí, Náčelník 
s Pětiradou se zvedli, otočili a uklonili se gingu. Bedničky nechali na místě. Hned na to zmizeli někam, 
kde jsem tušil branku ve vysoké zdi. 

Co teď? Když počkám, bude pozdě, než se dostaneme k Oldově babičce. Už takhle jsme měli 
trochu zpoždění. Ne, já ho osvobodím, jak jsem řekl ještě před tím, než jsem se ocitl v zahradě. 

Opatrně jsem se vydal směrem, kudy odešla Oldova stráž. Netrvalo dlouho a uviděl jsem oba 
Uctívače stát opřené o zeď u nějaké hranaté díry. Vedle stály opřené staré zrezivělé polorozpadlé dveře se 
čtyřmi zámky. Byla to místnost, za kterou našly kdysi Rychlé šípy podivný vzkaz starý skoro dvacet let… 

Hlídači byli velice ostražití a skoro mezi sebou nemluvili, což mi ztížilo možnost se 
nepozorovaně dostat co nejblíže. Navíc byli dva, než bych jednoho zneškodnil, druhý by mně bez 
problémů zajal a nic by se nevyřešilo. Zajatci by byli dva. Takže jsem musel použít starou osvědčenou 
lest se šramotem. Vzal jsem do ruky nejbližší kámen a hodil ho v rostoucím šeru na opačnou stranu 
do houštin. Hluk, jak jinak, upoutal strážce. Jeden z nich se vydal k místu hluku a připravil si prak. Teď a 
nebo nikdy! 

Zbylý strážce se zabýval činností svého kamaráda víc, než hlídáním okolního prostoru. Toho bych 
hlídáním nepověřoval, protože takový strážce je poloviční… zkrátka jsem se k němu nepozorovaně 
přiblížil, aniž by mně viděl a skočil jsem mu po zádech rybičku. Povalil jsem ho nečekaně. Jen 
překvapeně zíral, ale to už jsem měl tolik duchapřítomnosti, že jsem mu zacpal pusu svým čistým 
kapesníkem… jak jeho ztrátu vysvětlím mámě, jsem nevěděl, ale v tuhle chvíli mi to bylo jedno. Ale co 
teď? 

Ve dveřích se objevil Olda. Šálu měl sundanou, protože měl volné ruce. Buď ho nesvázali, nebo 
se vyprostil z pout. Správně byla druhá možnost, protože na mně vteřinu civěl, pak sáhl do kapsy a vytáhl 
z ní provaz. Stačili jsme svázat Uctívače dřív, než se vrátil jeho společník. Jenže to bylo asi tak všechno. 
Dřív, než jsme stačili zmizet, zapraštělo křoví. Strážce byl mezi námi. Je zajímavé, že jsme se ho 
nepokusili přeprat jako toho prvního. Bylo by to stejně k ničemu, protože Gingař něco zavolal za sebe a 
my zdrhli, jak jsme jen mohli nejrychleji. Za zdmi se ozvalo nějaké volání a dupot. Vedl jsem rychle Oldu 
k místu, kde vysel provaz. Než jsme se tam dostali, ozýval se celou Svatyní poplach. Něco za námi 
zaharašilo. To střílel strážce do tmy, aniž by měl naději na zásah… 

Olda šplhal jako první. Začal jsem nad jeho mizerným výkonem zuřit. 
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„Nekecej a lez ty, už jsem nahoře,“ poslal mi Olda dolů odpověď. 
Nemusel mi to říkat dvakrát. 
Seskočil jsem ze zdi do náruče Vontů a provaz jsme nechali osudu. Vojta běžel jako první a 

udával směr cesty. Vběhli jsme do prvního průchodu, na který jsme narazili. Proběhli jsme jím a chystali 
se otevřít dveře do ulice. Ale tam se ozýval nějaký shon a dupot. Někdo běžel po ulici a nějací Vontové 
běželi směrem do průchodu, jak jsme mohli pozorovat škvírami mezi prkny. Vojta otevřel dveře, které 
ústily vedle vysokých dveří průjezdu někam do domu a jako první se rozeběhl do temných hlubin 
schodiště vedoucího někam do sklepa. Běžel jsem poslední. Když jsem zavíral dveře, všiml jsem si, že se 
začíná otevírat klika v průchodních vratech. Hned jsem za dvířky zůstal tiše stát, protože hluk mne mohl 
prozradit. 

„Tady nikdo není,“ slyšel jsem někoho mluvit. „Nevadí, proběhneme průchodem a vyrazíme 
do další ulice, někde tu být musí. Nejspíš běželi někam na hranice Stínadel, leda by byli tak rafinovaní, že 
zůstanou někde na dvorcích. Ale ty už prohledává Stráž. Jdeme.“ A znovu dupot Uctívačů ginga 
po nerovné stínadelské dlažbě… 

Vylezli jsme, jak jsme uslyšeli vzdálené zaklapnutí zavíraných dveří průchodu. Prozkoumali jsme 
ulici, do které jsme chtěli vejít už předtím, škvírou v pootevřených dveřích. Nikoho jsme neviděli, jen 
kdesi daleko se ozýval hluk působený hledajícími Vonty. A nějaké hartusení obyvatel Stínadel… 

Běželi jsme v hlubokém šeru úzkých stínadelských uliček směrem k nejbližší stanici tramvaje… 

7. Co skrývala plechovka 

Nakonec se nám podařilo dostat se k Oldově babičce poměrně včas. Akorát jsme dobíhali 
tramvaj… Jak na tom byl Vojta, jsme se dozvěděli až ráno. Dali jsme si schůzku v oné zdánlivě opuštěné 
čtvrti, kterou jsme s Oldou procházeli dopoledne na stanici tramvaje. V nějaké Olihově ulici, byla krátká 
a napojovala se na další dvě velké dlouhé a opuštěné ulice. Vojta už zde byl, když jsme přišli. 

„Nechtěl jsem to otevírat bez vás,“ vysvětlil nám. Měl u sebe nějaké nářadí. 
„Jak milé,“ zasmál se Olda. 
„Mám tu nějaké věci na otevírání. Být vámi, tak na nic nečekám a pustím se do toho.“ Vrazil 

otvírák na konzervy do zrezlého plechu. Plechovka se začala rozpadat. „to olovo sem zlikvidoval už včera 
dlátem a vším možným. Kdybych to neudělal, tak bychom to otvírali moc dlouho. A to tady na ulice 
nejde, i když je opuštěná.“ Mezi řečí likvidoval pomalu plechovku, až z ní zbylo jen torzo. Na svět se 
ukázala zpuchřelá guma tvaru válečku. Vojta ho opatrně rozřízl nožem a do ruky mu vypadl ježek v kleci.  

Byl to on. Slyšel jsem takový stříbrný třpyt, jestli to je vůbec možné. V kleci s otvory cinkal 
podivný ježek. Kam se na něj hrabou průmyslově vyráběné napodobeniny! Kolik má vlastně ostnů? 

Určitě víc jak dvacet, možná dvacet pět i víc… Pochopil jsem, proč ho nikdo nemohl vyndat ven. 
Jednak kvůli počtu ostnů, také ho měl u sebe jen jeden člověk a ještě ta záludnost v návodu, kterou by jen 
tak nikdo neudělal…  

Naše nadšení je snadnější si představit, než ho popsat. Nahoře nad námi se otevřelo okno a někdo 
na nás začal hulákat, že děláme randál. Vypadněte pryč chuligáni! Tak jsme šli o ulici dál. Skryli jsme se 
na jednom z dvorků. 

„Vidíte tu dírku!“ málem vykřikl Olda. „Je to on!“ A opravdu! V kuličce byla nepatrná dírka. 
Památka na pobyt v jedné z mnoha podzemních stok proplétajících se pod Stínadly… Tudy kdysi proudila 
voda a zničila drahocenný plán Tleskačova dokonalého kola. 

A teď tu jako svědek dávných dob tiše mlčel, když jsme si ho každý zvlášť prohlíželi. 
Jak se vlastně ježek dostal k Tleskačovi, není známo. Jisté je jen to, že Tleskač přišel během 

několika let na onu záludnost v návodu, jak dostat ježka z klece ven. Díky tomu zjistil, že někdo z ježka 
udělal skrýš a tu použil na uschování hlavního plánu svého létajícího kola. Jednou ježka na okamžik 
ukradl tajemný Em, ale Tleskačovi se podařilo získat ho zpátky. Pak Jan zemřel ve zvonici sv. Jakuba a 
hlavolam zmizel kamsi při úředním vyšetřování. Po letech ho našli snad na půdě, nebo opravách 
dvorků…, ale za nějakou dobu ježek zase zmizel. A to do rukou Vojtěcha Vonta. Poté se střídal z jednoho 
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Velkého Vonta na druhého, až ho dostal do ruky Otakar Losna. Ale to už hlavolam vytrhl z jeho ruky Em 
– Mažňák a vzápětí ho omylem utopil v břečce stoky. Na jaře ho odtud vytáhl jakýsi Vont ve službách 
Široka. Předminulý Velký Vont Nekola – Široko s ním nějakou dobu dráždil Vonty, když hledal 
vhodného Velkého Vonta, aby nakonec skončil v rukou Rychlých šípů. A po několika měsících už měl 
hlavolam u sebe Vláďa Dratuš jako nový Velký Vont. Jen tak zběžně se prostřídal ještě mezi Rejholcem a 
jakýmsi Cizincem, než ho znovu zachránili Rychlé šípy. Několik Velkých Vontů ještě pamatoval, než ho 
Otakar Losna zakopal na Červených schodech… A po několika desetiletích jsme ho našli my tři. 

„Tak ježka jsme našli, ale co ty ostatní věci?“ přemýšlel Olda. 
„Mysli, proboha!“ zoufal jsem nad ním a otočil se na Vojtu: „Naučil tě děda ten návod? 

V románu je možná trochu jiný.“ 
Vojta se nepatrně usmál: „To ti neřeknu. Půjč mi sem toho ježka.“ 
Podal jsem mu ho. Jak kroutil za nejdelší osten, ozýval se cinkot ježka o klec. A pak 

v protilehlém otvoru vylezly ven dva jiné ostny, jak Vojta ježka zandal směrem dozadu. Návod byl stejný 
a tak se Vojta stejně prozradil. Jaká to ale musela být chvíle, když jiný Losna vyndaval ježka z klece ven 
v kostele sv. Jakuba. 

Z Vojty se lil napětím pot. Ježek však marně vzdoroval jeho úsilí a za chvilku bylo po boji. 
Kulička s ostny byla snad po víc než padesáti letech znovu venku. 

„A teď otevřít!“ zašeptal Vícenáčelník a hledal rysku označující závit. Za vteřinu se už opíral 
prsty o některé ostny a pomalu otevíral ježka tak, jako kdysi Tleskač… Šlo to ztěžka, závitem se 
nepohybovalo několik desítek let. Za nějakou dobu už ležel celý hlavolam rozdělený na tři části. Mezi 
polokoulemi ležel složený malý papír. Byl zažloutlý, přeložený načtyřikrát podivným způsobem. Olda ho 
zachytil a četl. 

Vykopali jste drahocenný symbol Velkého Vontství – hlavolam Jana Tleskače. Další věci jsou v 
Netopýří věži v místnosti s Oknem a ve zvonici kostela sv. Jakuba. 

       O. L. VV 

„Je tam opravdu velké O?“ ptal jsem se. 
„Ano, je to totiž velké okno v Netopýří věži,“ vysvětloval klidně Vojta Losna. „A protože je 

velké, používá se velké O.“ 
„To ale znamená, že kroniky a další věci jsou roztroušené po celých Stínadlech! Mně se ale 

nezdá, že by Ota Losna udělal za takovými důležitými věcmi jen velice nejistou stopu přes Ježka v kleci!“ 
přemýšlel Olda. Na to jsme mu nedokázali odpovědět, ale tahle záhada se vyřešila o mnoho, mnoho 
později… 

Ticho přerušil jako první Vojta: „Jde tu ale ještě o jednu věc.“ 
„Jakou?“ 
„Netopýří věž se bude bourat!“ 
„Cože?!“ 
„Slyšeli jste dobře,“ potvrdil nám zprávu Vojta a pokračoval: „Plánuje se to už několik let. Ale 

teprve nedávno se to potvrdilo. Je to určitě škoda a je to jen proto, že stát je líný poslat nějaké peníze… 
Ale to není vůbec důležitý! Měli bychom s sebou hodit.“ 

„Dobře,“ řekl jsem. „Ale co bude s Ježkem? Toho bych s sebou raději nebral.“ 
„Hm,“ přemýšlel Vícenáčelník. „Mám nápad. Počkejte tu chvíli, jsem zpátky za několik minut. 

Jdu si zatelefonovat z nejbližší budky!“ A už se hnal pryč ze dvorku. 
Byl pryč asi deset minut. Pak přišel a řekl, abychom vyšli na ulici a čekali. Venku nám konečně 

začal vysvětlovat, co přesně zařídil. 
„Zavolal jsem z budky domů Kurýrovi Jedničce, ale nebyl doma. Nezastihl jsem momentálně ani 

Dvojku. Tak jsem zavolal Michalovi, protože je Vícenáčelník. Vysvětlil jsem mu to všechno – o ježkovi, 
o vás – a řekl mi, že k nám rychle někoho pošle. Máme prý počkat tady na ulici. Odhaduju, že do půl 
hodiny tady někdo bude.“ 
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Měl absolutní pravdu. Asi za dvacet minut se na velmi vzdáleném rohu ozval skřípot brzd a smyk. 
Obláček prachu se vznášel nad zatáčkou. Za okamžik byl u nás. Další skřípot a oblak prachu nás oslepil. 
Byl to Kurýr. Teď jsem si potvrdil, že to, co jsem viděl na Červených schodech, byl také Kurýr, jenže 
Uctívačů ginga, protože měl zelené kolo. Zatímco tento žluté. Mezi rámy pod sedlem měl koženou 
trojúhelníkovou brašnu s namalovaným velkým černým číslem 2. Pod hlavním horním rámem visel na 
kožených řemínkách železný válec s hliníkovým krytem. Z pravého boku rámu trčel z malého nástavce 
dokonalý prak. Kovové konce, pružné dřevo obtočené koženými řemínky a pružná pevná guma dělali ve 
zkušených kurýrových rukou zbraň přímo strašlivou. V kapse měl tři dokonale vyhlazené kamínky. 

Kurýři měli co nejkvalitnější kola pořízená z vontské pokladny. Zároveň museli být víc než 
vynikajícími cyklisty a střelci. Museli umět zasáhnout cíl skoro i ve smyku a museli se velice dobře 
vyznat ve Stínadlech a nejbližších ulicích dalších čtvrtí. Toto všechno z nich dělalo téměř nepolapitelné 
bytosti. 

„Nazdar Vojto, zdar pátrači,“ zašklebil se vesele, když jsme ještě vykašlávali prach zvířený 
smykem kola. „Mám tu prý nějakou speciální zásilku, povídal Michal, prej ňáký důležitý koremando, o co 
jde?“ Mluvil jako Rychlonožka. 

„O tohle!“ Vojta vytáhl z kapsy Ježka. Kurýrovi spadla údivem čelist a nebyl schopen jediného 
slova. 

„Doruč to ve schránce,“ pokračoval dál klidně Vojta. „Nejdřív ji ale oblož nějakou látkou, nebo ji 
máš už vevnitř?“ 

„To… to… to mám,… Vícenáčelník mi… tó… řekl, abych obložil… tó… vnitřek, ale… tó, on mi 
neřekl, že povezu tohohle…tó… ježka!“ koktal zmateně. 

„Vidíš, jak se ti vrací hlas,“ řekl Vojta. „Tak ho vem a jeď s ním k Michalovi – 
k Vícenáčelníkovi.“ 

„Dobře,“ pravil Kurýr Dvojka a otevřel dovedně schránku. Používala se jen k přepravě důležitých 
věcí. Kov zajišťoval pevnost a ohnivzdornost. Byla navíc pro tento účel vystlaná vatou, která 
nedovolovala věci se poškodit. Vložil do ní převzácný hlavolam, zavřel víčko a rozjel se bleskurychle 
dlouhou ulicí někam dolů směrem ke Stínadlům. A v zatáčce nový smyk a další oblak prachu… 

„Tak to bychom měli,“ oddychl jsem si. „Teď bychom měli jít do té Netopýří věže.“ 
„To bude nejlepší,“ souhlasil Vojta. „Čím dřív tam něco najdeme, tím líp.“ A Vojta vyšel směrem 

k Rozdělovací třídě. 

8. Pátrání v Netopýří věži 

Prošli jsme přes to dlouhé lidmi přeplněné náměstí průchodem do klášterní zahrady, kde kvetli 
růže a odtud dalším průchodem na náměstíčko těsně sousedící s Rozdělovací třídou. Přešli jsme 
na druhou stranu a šli kus cesty podél ní doleva. Pak jsme zabočili – spíš takovým průjezdem, než 
průchodem – do Stínadel v místech, kde se vyjímal podivný strašidelný gotický kostel. Minuli jsme ho 
po jeho severní straně a zabočili ani ne po padesáti metrech do další uličky, ze které po chvilce vedla 
doleva další. Byli jsme v místech, kde se bouralo pouze částečně. Na místě starých romantických zákoutí 
vyrostly nudné činžáky. V této ulici to bylo hlavně po levé straně. Zprava ústila stinná ulička. Také zde 
stál kostel (Vojta nám řekl, že je to sv. Kovikt) a zadní část kláštera, kterých je ve Stínadlech víc, než 
mnoho. 

Navzdory tomu všemu nás Vojta zavedl do jednoho z domů na levé straně ulice. Prošli jsme 
průjezdem a vkročili na dvorek. Na veliké ploše dvorku se zhruba uprostřed vyjímala stará věž. Měla 
hranatou základnu a byla vysoká asi patnáct metrů. Nebylo pochyb – byla to stejná věž jako na obraze 
Otakara Losny. Věž měla málo pater, v každém bylo několik oken, jen poslední patro jedno. Ale zato 
velké zaujímající velkou část stěny patra. Nahoře byla stará zašpičatělá střecha sloužící svému účelu již 
jen symbolicky, protože na několika místech chyběly střešní tašky. Celá ta stavba působila nesmírně sešle 
a opuštěně. 
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„Tak to je Netopýří věž,“ řekl Vojta a vstoupil zrezivělými dvířky dovnitř. I přes strašlivý skřípot 

nepoužívaných pantů byl slyšet cinkot tramvají na nedaleké Rozdělovací třídě.  
Ve věži byl podivný studený pach, který je jen ve starých kamenných stavbách, nebo některých 

sklepích. Všude se povalovaly chuchvalce prachu. Jinak zde nebylo nic, kromě schodů vedoucích 
do prvního patra. Další dvě poschodí, kterými jsme prošli, byli v dezolátním stavu. Starý plesnivý nábytek 
a vytlučená okna, jejichž okenice strašidelně bušily do kamenných stěn. Pak jsme vešli do posledního 
patra věže, jehož velkou část zaujímala velká místnost, která sousedila přímo s podkrovím věže, které 
nemělo žádnou podlahu, takže byla vidět modrá obloha v dírách ve střeše. Na krovy bylo téměř možné si 
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sáhnout. Tašky ležely na podlaze, která nevzbuzovala velkou důvěru. V místnosti bylo jediné okno. Bylo 
zvětšeno pobouráním stěny pod ním. Z něj bylo vidět zdánlivě nekonečné moře střech a stříšek 
stínadelských domů. 

„A co teď?“ zamyslel jsem se. „Nářadí nemáme.“ 
„Ale hledat můžem, nebo snad ne?“ řekl Olda a začal obhledávat obrubu okna. Vojta přemýšlel a 

já okukoval zdi. Omítka byla na mnohých místech spadlá, takže bylo vidět kameny, ze kterých je zeď 
postavena. Kolik let už tady jen tak stojí…?  

Zdi byly dokonale rovné, bez výklenků. Ani zazděno nic nebylo, protože by byl poznat rozdíl 
mezi starou a novou stěnou. Ale co když jsou kroniky (nebo co to vlastně bylo) zazděny za omítkou, takže 
to není poznat? To by byla hrůza! V rohu zdi stál polorozpadlý sud a vedle něj na jednom pantu visící 
plesnivá dvířka do další místnosti. Nic v ní ale nebylo. Ani nápis. 

Nic. 
„Dřív tady byly kromě jiného i stáje, dvůr a domy,“ vypravoval Vojta. „Postupem času všechno 

zbourali, až na věž. V té bylo dokonce nějakou dobu i muzeum. Pořád chátrá, a teď se bude bourat. Ještě 
je v tomhle samém bloku domů o šedesát metrů dál jedna věž. Je hodně podobná Netopýří věži, ale 
říkáme jí jinak, takže se nemůže stát, že bychom se spletli.“ 

„Hele, Vojto,“ řekl jsem a začal vysvětlovat svůj nápad: „Vysadíte mně na ty krovy? Myslíš, že 
mě to udrží? Třeba tam něco bude, nebo uvidíme tu skrýš.“ 

Oba se podívali na staré krovy a trámy držící už jen silou vůle střechu. Chvíli váhali. Prý je to 
nebezpečné. Ale na můj argument, že nebezpečné je i přecházet obyčejnou silnici, mě konečně 
za obrovského zoufalství nad mojí tíhou vyzvedli nahoru. Chytil jsem se rukama a oba mně vyšvihli 
trochu nahoru, což mi pomohlo při lezení. Vytáhl jsem se na těžký trám a uvědomil si, jak je dobře, že 
máme po vzoru Rychlých šípů co nejsešlejší oblečení, co jsme našli. Nebo šaty? Jaký je v tom vlastně 
rozdíl? Takhle jsem jenom skoro polykal nánosy prachu, když jsem si stoupl na trám a opíral se o vedlejší 
krovy. Vojta s Oldou čekali, že spadnu, ale jejich předpoklad se naštěstí nevyplnil. Zrovna jsem jim chtěl 
na to něco říct, když jsem to uviděl. 

Na podlaze se kousek od okna táhla lesklá barevná šmouha. Byla od hnědého krycího laku v 
tlusté vrstvě, ale v takovém odstínu, že z podlahy nebyla dobře vidět. Ta šmouha měla tvar spirály – 
přesně takové jako na obraze Otakara Losny, o které jsem si myslel, že je to šmouha. A ona to zatím byla 
značka. Během zlomku vteřiny jsem všechno pochopil a slezl dolů. To bylo o mnoho snadnější, než se 
nechat vysazovat nahoru. Všechno jsem jim vysvětlil. 

„Aha, takže ty věci jsou pod podlahou,“ zabrumlal pro sebe Vojta. „Na to potřebujeme nářadí… 
hm… nic jsme nevzali. A to co máme na podlahu nestačí. Mám pocit, že svolám Vonty.“ 

„Tak to asi s Oldou půjdu pryč,“ řekl jsem tiše. 
„Proč?“ divil se bývalý Vícenáčelník. 
„Protože bychom tu Vontům nejspíš překáželi, nebo se k nám budou snad chovat stejně jako ti 

včera?“ 
„Ne, budou vás oba brát vážně. Doba se mění, Psanci. Odpoledne tady budete. Musíte být u toho, 

když budeme všichni hledat.“ 

O několik hodin později odpoledne jsme se sešli ve dvoře u Netopýří věže. Už tu bylo asi deset 
Vontů s různým nářadím v brašnách. Udivilo mně, že jsme byli přijati přátelsky. Dnešní Vontové měli 
sice stále za své heslo Mlčenlivost chrání nás!, ale zároveň si vážili každého, kdo se o ně zajímal. Tedy 
většina. A když jsme pomohli najít dlouho hledaný odkaz… 

Vojta šel první, za ním Vontové a nakonec my. 
„Vidíte tu podlahu? Tady asi v těhle místech je něco zakopáno z Odkazu. Nevíme co, ale 

počítám, že nejstarší vontské kroniky. Tak se do toho pustíme?“ zeptal se Vojta. 
Odpověděl mu sborový souhlas a Vontové vyndali dláta, kladiva, pily a kleště z brašen. Vytahali 

v rekordním čase hřebíky z podlahy a odtáhli prkna dlátem jako pákou. Měl jsem obavu, že se s námi 
podlaha proboří. Vojtu to také napadlo. Poslal několik Vontů stranou, aby se staré konstrukci ulehčilo. 
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Podlaha byla dvojitá. Na dně byl strop spodního patra. Mezi podlahou a stropem byl asi dvacet 
centimetrů vysoký prostor, mezi nímž byly trámy a několik plechových beden. Bylo jich pět. Byly narezlé 
a dost těžké, takže chvíli trvalo, než se nám je podařilo vytáhnout nahoru. Určitě v nich byly kroniky. 

„Co teď?“ zoufal Olda. „Přece to s sebou nepotáhnem, je to děsně těžký!“ 
Vojta se ušklíbl: „Můj děda to sem natahal a ty si tady kňučíš. Navíc my půjdeme dolů! A tady je 

otevřeme.“ Obrátil se na jednoho z Vontů – nějakého blonďáka: „Dej se do toho, Dicku.“ 
Teprve teď jsem si uvědomil, že Dick má u sebe v brašně paklíče, dráty, sponky a různá 

naslouchátka – včetně toho lékařského a různé další kasařské vymoženosti. Právě vyndaval sadu paklíčů a 
vybíral z nich velikostně vhodný. Pak vyndal malou baterčičku i s lupou připevněnou k baterce a posvítil 
do zámku jedné z beden. Chvíli se díval, pak něco zabručel a vytáhl jeden paklíč. Hodil se! Nevím, čím se 
ve volném čase zabýval, ale starý zrezlý zámek otevřel za tři minuty. Vojta z ní vyndal nějakou tlustou 
knihu zabalenou ve voskovaném papíře a plátně. Vzal si z Dickova arzenálu malý nožík a opatrně obal 
rozřízl a s úžasem vykřikl: „Třetí kronika! Dicku, otevři to všechno! Pak si to teprv prohlídnem!“ A 
odložil opatrně kroniku stranou. 

Ostatní čtyři skříňky Dick otevřel opět bez větších problémů. Vojta sundal z každé knihy obal a 
nejvíc se radoval nad první kronikou. Ano! Byla to ona! 

Fotografie Vojtěcha Vonta byla tak zničená, že jsme vůbec nedokázali rozpoznat rysy jeho 
obličeje. Její písmo bylo neuvěřitelně vybledlé a desky hrozivě praskaly, když jsme otáčeli listy. Skoro 
nic jsme nemohli přečíst. Rozeznávali jsme plánky i některé další obrázky, ale většinou se všech pět 
kronik zabývalo jen schůzemi Vontské rady. Četli jsme o některých stínadelských problémech, až jsme se 
ve druhé kronice dostali na jeden volný nepopsaný list. 

Tragická volba Velkého Vonta mezi Losnou a Mažňákem. 
A prohlíželi jsme i pročítali dál tu starou, mnohdy nesrozumitelnou vontskou historii. Jak to 

popsat, aby to nevypadalo chudě a přitom to vůbec popsat nejde… 
To se musí zažít a vidět! 
Pátá kronika byla popsána skoro celá, poslední zápis končil slovy: Sdružení Uctívačů ginga 

podněcuje stálé. A víc nic. V tu chvíli vpadli do kostela sv. Jakuba Gingaři. A nově zvolený Velký Vont s 
Vontskou radou (a snad prý ještě se dvěma členy Stráže) sotva stačili zachránit kroniky, ježka v kleci a 
prý ještě nějaké další věci, které jsou v podkroví kostela sv. Jakuba. 

Čas pokročil. Akorát, abychom stihli vlak a autobus do městečka… Škoda! Velká škoda! 
Ještě jsme se rozloučili s Vonty. Vojta pověřil jednoho z nich, aby sehnal někde nějaký vozík a 

další Vonty na ochranu věcí… A další běžel na Velkou radu podat zprávu… Hned nato jsme se rozloučili. 
Nechtělo se mi. Prožil jsem tu za ty dva dny toho tolik!  

Jen tak mimochodem – s Oldovou babičkou jsme se rozloučili už v poledne. 
„Ta naše výprava byla víc než úspěšná!“ vykládal ve vlaku Vojta Losna. „Nejdřív jsme našli 

gingo na Kráteni a zprávu o Ježkovi v kleci, kterého jsme vykopali na Červených schodech. Jen tak letmo 
jsme pozdravili Uctívače ginga. A teď jsme ještě našli v Netopýří věži všechny staré kroniky. No, není to 
úžasný?“ 

„Je, Vojto, je!“ kývl jsem hlavou a díval se z okna vlaku, jak se den blíží ke svému konci… 

9. Další plány 

„A to je všechno,“ zakončil jsem vyprávění Kubovi a Pavlovi, kteří s námi – ani později – 
ve Stínadlech nebyli. 

Seděli jsme v naší klubovně na Čánkově. Uprostřed velký stůl s pěti židlemi, skříň a poličky na 
stěnách. Přede mnou leželi oba listy, které jsme našli na Kráteni a v hlavolamu. Vojta kreslil mapu 
Stínadel. Olda, Kuba a Pavel ho pozorně sledovali. 

...Ostatní věci jsou ve zvonici sv. Jakuba… 
Jaké věci? 
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„Vojto!“ Mladý kartograf zvedl hlavu a upřeně se na mně zadíval. „Nevíš, co to je za ty ostatní 
vontské věci?“ 

Vojta chvíli přemýšlel. 
„Nevím to přesně. Snad nějaké dávné smlouvy…“ 
„...Nebo jiné talismany?“ 
„Žádné jiné tenkrát nebyly, až na ježka.“ 
„A dneska?“ 
„Vlastně taky ne,“ připustil Vojta a dodal: „Jen několik starých mincí, co našel jeden Vont 

ve sklepě.“ 
„Mohou tam být ale i jiné věci,“ řekl Olda. 
„To můžou,“ kývl hlavou bývalý Vícenáčelník. „Ale netuším co. Měli bychom zase udělat brzo 

další výpravu do Stínadel. A zase raději dvoudenní. Přespat máme kde.“ 
„To je pravda,“ souhlasil jsem. 
Vojta zase kreslil dál svojí mapu na velký arch papíru a to říkal, že je teprve v polovině. Měl 

zaplněný skoro celý formát papíru… Vstal jsem, abych si to také pořádně prohlédl. V tom jsem spatřil 
cosi oknem. Byli to Herbertovci a zkoumali z protější stráně Kaňonu naší kůlnu. Jakmile mně 
zaregistrovali, tiše se odplížili do lesa. 

„Co tu dělali?“ nechápal Vojta. 
„Špehovali,“ vysvětlil jsem. „To je u nich normální. No jó, Herbertovci! Bez nich by byl život 

o hodně chudší.“ 
„Ale co když zjistí Stínadla?“ děsil se Vojta. 
„Nezjistí,“ uklidňoval ho Olda a podíval se ven z okna. „Co kdybychom teď zase špehovali my 

je? Jako tehdy, když se domlouvali v Dírách, tenkrát jsme toho taky hodně zjistili.“ 
„Máš pravdu, ale jak? Vsadím se, že jsou právě teď v nich. Jsou ve stejným lese na svojí straně 

Kaňonu.“ 
„Tak se odtud vypaříme,“ navrhl Kuba. 
„Vypaříme!“ ušklíbl jsem se. „Úžasnej nápad! A všichni, co? Aby si toho Herbert všiml!“ 
„Tak jenom jeden,“ zachraňoval svůj plán Kuba. 
„Já nevím,“ pochyboval Olda. „Určitě nás pořád sledují. Podle mně bychom se na ně měli teď 

vykašlat a pokračovat ve svý práci.“ 
„To je fakt,“ souhlasil jsem a zadíval se konečně na vojtův plánek. Ulice a náměstíčka měli u sebe 

většinou dva názvy. Jeden úřední a druhý vontský. Průchody byly značeny pouze „vontštinou“. Vojta 
zrovna zakresloval kostel sv. Jakuba i s klášterem. 

„Jak to tam vlastně dneska vypadá?“ zeptal jsem se a ukázal na kostel. 
„Několik let se kostel používal církví,“ vyprávěl Vojta. „Trochu se opravila chrámová loď, potom 

se ale podle nějakého nařízení kostel zase nechal opuštěný. Nějakou dobu se v něm skladovalo zboží, ale 
ta firma před lety zkrachovala. Teď už se tam zase schází Vontové. V době, kdy se zase dočasně vzkřísila 
Organizace. Byl tehdy zvolen Velký Vont, Vontská rada a spousta náčelníků ulic jako kdysi. Usadili se 
tedy opět v kostele. Před pár lety se zase Organizace postupně zhroutila a zůstala jen naše skupinka a 
jednotlivci. Scházíme se v kostele dál. Prozkoumali jsme i detailně podzemní chodby a našli v nich 
několik lidských kostí. Víte, dřív se tam takhle pohřbívalo. Ať už mniši, nebo nóbl měšťani. Ale podzemí 
už je docela vyčištěno. Taky se částečně zastavěl celý podzemní systém. Některé chodby jsou zazděné. 
Hlavně dál od kostela.“ 

„Ty kosti, to jako fakt?“ ptal se nevěřícně Olda. 
„Když mi nevěříš, půjč si jednu knížku z knihovny, možná jí mají.“ 
Teď jsem se ptal zase já: „Vontové se vzkřísili? To jsem nevěděl! Já myslel, že zůstali rozpadlí.“ 
„Vzkřísili se víckrát. Ale jenom dočasně. Když Organizace nebyla silná, byl a je Vícenáčelník.“ 
„Ale proč Vícenáčelník?“ divil se Pavel. „Vždyť je roven Velkému Vontovi.“ 
„Právě že není!“ zasmál se Vojta. „Vícenáčelník je vždy podroben Velkému Vontovi, i když ten v 

té době vůbec nemusí být! Jako třeba dnes.“ 
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„To nechápu,“ řekl nepřítomně Olda. 
„Nemůžeš nikdy úplně pochopit, když ses ve Stínadlech nenarodil.“ 
Vojta už měl zakreslen i blok domů s Netopýří věží. Ve stejném bloku byla opravdu podobná věž 

o asi těch šedesát metrů dál, jak říkal Vojta. Za tímto blokem už vedly jen koleje Rozdělovací třídy. 
„Vidíte je?!“ ukazoval Pavel z okna na druhou stranu Kaňonu. 
V porostu mezi duby a borovicemi seděli Herbertovci. Berty byl navíc ozbrojen dalekohledem. 

Okamžitě jsem pochopil vážnost situace a pohotově zareagoval. Na vojtovu mapu, kde bylo nahoře 
goticky napsáno Stínadla (Vojta uměl hezky malovat) jsem hodil svojí kšiltovku a Berty venku vykřikl. 
Co, to jsem nerozuměl, ale tušil jsem, co to asi mělo být. Pomalu jsem s Kubou přistoupil k oknu a 
za našeho oblíbeného hraného bouřlivého chechotu jsme na Herberta & spol. ukazovali prsty. A jako 
vždycky se strašně naštvali. Chá chá… Bertymu vypadl zlostí z ruky dalekohled a parta se zase ztratila 
do Děr. 

„Nevím, jak vy, ale mně už lezou krkem!“ řekl Olda a šel ke dveřím. 
„Zbláznil ses?“ zaťukal jsem si prstem na čelo. „Oni nás pozorují, když vyjdeš, zdekujou se, nebo 

si na tebe počíhaj.“ 
„Tak co mám podle tebe-“ nedořekl, protože v tu chvíli vešel do klubovny Šéf. 
„Potřebujem píchnout, kluci!“ začal na uvítanou a dodal: „Jeden člověk nám dneska odpadl. Je na 

pohřbu až někde na Moravě, ale to vlastně jedno… Potřebovali bychom nanést seno do stájí. Není tak 
těžká práce, ale každá ruka bude dobrá.“ 

„Bereme to okamžitě,“ řekl jsem rychle. „Všichni. Jen tady Olda musí pryč. Vždyť už byl na 
odchodu, když jste přišel.“ Olda se na mně vděčně zadíval a šel pryč. 

My ostatní skončili mezi haldou sena a stájí. Utvořili jsme řetěz a práce nám šla pěkně od ruky. 
Z toho důvodu bylo seno úplně všude: Ve vlasech, na zemi, mezi prsty a já ho měl dokonce i v uších. Je 
zajímavé, že nějaké seno skončilo taky ve stáji… 

Olda vyšel z areálu konírny ven na okraj lesa k polní cestě vedoucí po hřebenu Čánkova do lesů 
k mohylovému pohřebišti. Ukryl se v lese mezi houštím a opatrně postupoval dál mezi šípkovými keři 
k írám, kde tušil Herbertovce. Nedaleko od Děr zaslechl hlasitý hovor, který potvrzoval jeho domněnku. 
Vycházel z největší díry, kde se už před rokem sešli Herbertovci. Co nejtišeji se přiblížil těsně k okraji 
díry. Když uviděl vše, co potřeboval, nepatrně se odplížil trochu zpátky a poslouchal. 

Na dně díry byli samozřejmě Herberetovci. Právě se mezi sebou dohadovali. 
„Říkám, že ten Losna kreslil nějaký čáry! Co se vám na tom furt nezdá?“ hájil se Berty. 
„Čáry! Ale jaký?“ ptal se pochybovačně Herbert. 
„Nevim,“ odsekl Berty. „Přes to sklo to nešlo dobře poznat. Jen nahoře byl ňákej velkej nápis, ale 

než sem ho stačil přečíst, tak tam hodil kšiltovku.“ 
Herbert se zamyslel. 
„A jak vypadaly ty čáry?“ 
„Jako pavučina.“ 
Herbert se znovu na dlouho, velmi dlouho zamyslel. Pak konečně promluvil: „Co když to plán 

Stínadel?“ 
Olda se skoro zhroutil nad tím Herbertovým objevem, ale mohl čekat, že to Herberta napadne! 

Nebyl přece žádný hlupák! Nebýt náhody a toho, že měl kolem sebe nepříliš schopné lidi, měl už dávno u 
sebe poklad. A ještě hůř dopadl přece na Osoblaze. Ale to je jiný příběh… 

„Blbost!“ slyšel Olda někoho promluvit. „Stínadla sou vymyšlený!“ Herbert se jen zasmál. Berty 
velitele okamžitě podpořil: „A co ten Losna? Nezapomínej, že se říká, že je z nějaký starý čtvrti.“ 

„Říká! Lidi si to vymysleli, když slyšeli to jméno! Nic víc v tom není!“ argumentoval dotyčný 
Herbertovec, ale přece jen zmlkl. 

„Ale co s tím?“ ptal se Herbert. 
„To teda fakt nevím, ale musím si odskočit,“ řekl někdo a začal šplhat po kamenné stráni nahoru. 

Olda zpanikařil. Něco takového rozhodně nečekal. Pokud možno se tiše a hlavně rychle odplížil 
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doprostřed spleti křoví. Sotva se ukryl, Herbertovec už byl nahoře a mířil přímo k Oldově skrýši! Ten už 
nebyl jen neklidný. Byl pořádně vyděšený, ale zároveň se nechtěl prozradit, ovšem… Nakonec zvítězil 
pud sebezáchovy a heslo „Kdo uteče, vyhraje“. Bleskurychle se zvedl a utekl pryč co nejrychleji. 
Zanechal za sebou vylekaného Herbertovce, který se nezmohl na slovo. 

Proběhl bránou do konírny a zastavil se u kupky sena. Padl do něj a vydýchával se. 
„Co blbneš, člověče?“ stál nad ním Vojta a zasypal ho kupkou sena, které měl zrovna v ruce. To 

se Oldovi rozhodně nelíbilo. Vyhrabal se ven, chtěl po Vojtovi hodit kus sena, ale místo toho se mu 
povedlo zasáhnout mě. Strhal jsem si z hlavy za jejich smíchu seno a tvářil se uraženě. Velmi pomalu 
jsem šel dát seno zpět na kupku. Oba si mysleli, že jsem se naštval a chtěli něco říct, ale to už jsem jim 
vrazil seno do pusy, zasmál se a utekl do stájí, odkud na nás koukali Pavel s Kubou. 

Tahle zábava skončila tak rychle jako začala, protože se Olda konečně rozhodl říct, co všechno 
viděl a slyšel v lese. Bylo toho sice hodně, ale ne tolik, aby nám to překáželo v hledání Odkazu Velkého 
Vonta Otakara Losny. 

10. Ve zvonici sv. Jakuba 

Za několik málo dní jsem já, Olda a Vojta šel po nádraží v jednom nejmenovaném městě směrem 
ke Stínadlům. Kuba s Pavlem opět nemohli, ale i tak byla výprava zajištěna. Po předchozí bezproblémové 
výpravě jsme mohli jet znovu na dva dny. Cesta vlakem proběhla bezvadně. Jízdenky chtěla pěkná 
průvodčí (stárnu, ale s tím nic nenadělám) a protože jsme byli v kupé sami, vznikla bezbřehá legrace. 
Vojta se smíchy skoro zadusil a museli jsme ho praštit přes záda. 

Jak už jsem řekl, šli jsme do Stínadel. Tentokrát jsme se rozhodli, že nejdřív budeme pátrat a pak 
se ubytujeme. 

Než jsme se dostali k Rozdělovací třídě, uběhlo asi dvacet minut. Přešli jsme ji za vzdáleného 
cinkotu tramvají. Vkročili jsme na hranici Stínadel. Stínadla! Čtvrť pokroucených úzkých uliček, 
temných průchodů a tajuplných dvorků. Schody šplhajícími až do nebe a zase se propadajícími do 
nekonečných propastí. Čtvrť všelijakých můstků a věží, pavlačí a kůlen. Čtvrť starých oprýskaných 
vlhkých zdí. Čtvrť Velkých Vontů, Uctívačů ginga. Čtvrť matně ozářená mihotavým světlem plynových 
lamp. To byla Stínadla. 

Jen málokdy nám Vojta zkrátil cestu průchody. Míjeli jsme hodně lidí. Většina z nich byli turisté, 
kteří přijeli za památkami této čtvrti. Neváhali utrácet peníze za všelijaké kýčovité suvenýry. Mnoho 
z nich sedělo v letních restauracích na náměstích a popíjelo pivo nebo limonády. V ostatních uličkách ale 
naštěstí bylo ticho a prázdno. 

Po dlouhé cestě se před námi objevila stará vysoká zeď kostela sv. Jakuba stojícího na malém 
náměstíčku. Vysoká věž se chtěla dotknout nebes a její špice byla ozářená slunečním světlem, které teď 
dopoledne nemohlo do úzkých vlhkých uliček téměř proniknout. Obešli jsme kostel přiléhající těsně 
ke klášterním budovám a stanuli před mohutnými dubovými dveřmi pamatujícím dávné časy. 

Vojta přišel těsně k nim. Nostalgicky se na ně zadíval. 
„Teď se Velká rada nekoná,“ řekl po chvíli mlčení. „Není tu Stráž.“ 
Pak uchopil do rukou jakési téměř neznatelné výstupky, vzepřel se o ně a vyndal ze dveří velkou 

desku. Vůbec bych si jí snad ani s Oldou nevšiml, jak byla dobře maskovaná. 
Vstoupili jsme dovnitř. Ztuchlý pach podobný tomu v Netopýří věži nás ovanul. Prošli jsme 

skrovně zdobenou krátkou chodbou a octli se v chrámové lodi. Byly z ní odstraněny lavice i oltář, stejně 
tak i obrazy a podobné náboženské relikvie. Okny bez vitráží dopadaly na kamennou podlahu sluneční 
paprsky a osvěcovaly tajuplně majestátní kostelní prostor, ve kterém daleko vpředu stály v půlkruhu malé 
i větší bedničky. Malé sloužili jako sedátka Velké radě i Vícenáčelníkovi. Velké byly pokryty papíry a 
používali se jako stolky. Nad bednami visely natažené dva provazy. 

„Na ně se zavěšují lampióny na osvětlení,“ vysvětloval nám Vojta. 
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Od bedniček jsme procházeli dále podél stěny kostela. Došli jsme až k velkým dveřím. Vojta 
otevřel důmyslnou zástrčku a posvítil dolů do temné hlubiny. V záři baterky jsem spatřil mnoho 
kamenných slizkých schodů vedoucí dolů do podzemí. Někde v dáli šuměla jedovatá voda, kam kdysi 
spadl tajemný Em. Ale to už je Vojta zase zavřel a my postupovali dále. 

Vojta otevřel další dveře. Uviděli jsme dřevěné schodiště vedoucí nahoru na zvonici 
svatojakubského kostela. Schody pod námi sténaly a zároveň se rozvířil snad stoletý prach. V jeho tlusté 
vrstvě jsme zanechávali zřetelné stopy. Stoupali jsme výš a výš cestou, po které kdysi chodil Jan Tleskač 
zvonit, aby si vydělal peníze na stavbu létajícího kola. To jsme ještě netušili, že- 

„Neproboří se ty schody?“ strachoval se Olda. 
„Ne,“ uklidňoval ho Vojta. „Pamatuješ, jak jsem říkal, že když se kostel několik let používal, tak 

že se opravoval. Mimo jiný opravili i schodiště se zvonicí, jen střechu nestihli, ale to nám může být 
celkem jedno.“ 

Takže žádná romantika! 
Ale to je jedno… 

Konečně jsme byli 
nahoře. Asi polovinu věže 
zaujímala dřevěná podlaha 
chráněná od té úděsné propasti 
nízkým zábradlím. To chybělo 
jen na jednom místě – tam, kde se 
zvonilo za provaz, který tu ještě 
visel. Zvon byl pryč a s ním i 
jeho zvuk znějící kdysi dávno 
Stínadly. Na zvonici byl ještě 
stůl, nějaké rozvrzané židle a 
stará skříň. Olda se k ní vrhl a 
otevřel ji. Byla ale prázdná. 

 
„Nedá se nic dělat,“ řekl 

jsem. „Musíme na podkrovní 
plošinu.“ 

„Dobře,“ na to Vojta. 
„Vysadíme se? Ale ne! Vylezem 
tam po stole a bude to.“ S Oldou 
přitáhl ke stěně stůl, já dal pryč 
židle. Za zdí se rozkládala 
podkrovní plošina. 

„Doufám, že to pod náma 
nerupne!“ strachoval se Olda a 
pochybovačně se zadíval na stůl. 

„Neboj a lez,“ povídám 
mu. „Vojta už je nahoře.“ 

Zanedlouho jsme se zase 
všichni zase setkali na plošině. 
Byla plná střešních tašek, 
různých krámů, dřeva, prachu a 
různých neurčitých věcí. Po 
stranách se skláněla střecha věže zpevněná krovy. Hledal bych tu spíš mumii, než zbytek Odkazu, který 
jsme nalézali až neuvěřitelně snadno. Jenže kdyby byl složitý, tak by ho nikdo nemusel taky vůbec 
objevit. Pak by bylo po plánu se znovzkříšením Organizace. 
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„Rozdělíme se,“ navrhl Olda a prohlížel si kus střešní tašky. 
„Dobře. Já půjdu dopředu.“ Vojta rozsvítil baterku a pomalu odcházel. 
„Já doleva.“ Olda paprskem světla ozářil nejprve moje oči a pak konečně šel. 
Jak už bystrý čtenář (ka) už tuší, rozsvítil jsem svoji baterku a šel doprava. Detailně jsem 

prozkoumával zem. Za cenu nepředstavitelného zašpinění (a skoro i zadušení) jsem kousek po kousku 
rozebral hromadu zbytků cihel, střešních tašek a „šedé hmoty“ – slepeného prachu, písku a já nevím, čeho 
všeho. Připomínalo to trochu krupicovou kaši. Ale nenašel jsem vůbec nic. Hledal jsem tedy dál 
neodrazen neúspěchem (a zanesenými průduškami). Výkon se mi podařilo vylepšit o něco zrezlého a 
neuvěřitelně zdeformovaně rozpadlého. Snad to kdysi byli nějaké plechovky… Postupně jsem se dostal až 
k místu, kde se střecha skláněla až k podlaze podkroví. Kdyby tu ta střecha nebyla, viděl bych hroznou 
propast, od které mě dělilo ne právě povzbudivých dvacet centimetrů. Raději jsem na to nemyslel a 
prohledával. Šedá hmota tu byla v neuvěřitelném množství a to, čím jsem dřív prošel, mi připadalo jako 
Krkonoše proti Everestu. Byla mi ta hromada proto dost divná a už na první pohled mne napadlo, že je 
uměle nasypaná. Baterku jsem opřel o cihlu tak, že mi svítila přímo na Čumulumgmu a začal jsem hrabat. 
Odhrnul jsem sotva dvaceti centimetrový pás krupicové kaše, když jsem na něco narazil. 

Byla to kovová skříňka. Byla spíš zpuchřelá, než zrezlá, chtěl jsem oznámit svůj objev ostatním, 
když zavolal Vojta. 

„Kluci, rychle sem! Mám to! Našel jsem to!“ opustil jsem podivnou skříňku a šel po směru 
Vojtova hlasu. 

„Podívejte se!“ Vojtův světelný paprsek proťal tmu a nahoře na krovu se cosi zalesklo. Další 
skříňka. 

„Nadzdvihněte mně!“ Vojta položil baterku tak, že svítila přímo nahoru. Protože truhlička ležela 
na krovu těsně u střechy, lehce jsme se o ní vzepřeli (!) a vyzdvihli Vojtu nahoru. Udělal rychlý pohyb. 
Nejprve mezi námi byla truhlička a hned nato i Vojta. Naštěstí truhličku Olda trochu zachytil, ztratila 
rychlost a svezla se do Krkonoš… Pardon – do šedé hmoty. Byla docela veliká, ale ne tolik, že by jí 
nemohl vzít jeden jediný člověk. Naštěstí nebyla kupodivu zamčená. 

Ztichlou zvonicí projelo nepříjemné zaskřípání kovu. Znělo to, jako když se jede nehty po tabuli. 
Vevnitř ležela gramofonová deska na stohu zažloutlých papírů. 
Vojta vytáhl desku. Byl na ní nápis: „Záznam Písně Vontů při volbě nového Velkého Vonta“ a 

datum. „Asi, aby se na píseň nezapomnělo,“ uvažoval jsem. 
„Nejspíš,“ souhlasil náš Vícenáčelník a vytáhl opatrně staré papíry. Zběžně jimi listoval a četl 

nám hlavičky textů. 
„Jsou to opravdu smlouvy… tak tady: Smlouva Slepé uličky jako součást Mydlářské. Co? Aha: 

Jelikož většina domů Slepé uličky ústí svými hlavními vchody do Mydlárny, Vontové ze Slepé se počítají 
mezi Vonty Mydlářské… Výkaz vontské pokladny za rok 19- něco… Smlouva s Úzkou uličkou za vysazení 
žlutých kvítků na nezastavěné parcele po zbouraném domu čp. 48… A tady: Návrh stínadelského 
oběžníku a názvem „Kurýr“ – to bychom mohli navrhnout dnešním Vontům… A jinak samé smlouvy. 
Jsou to vesměs vontské dokumenty, ale i tak mají velkou cenu.“ 

Vojta schoval smlouvy do brašny, desku vzal do ruky a chtěl jít, když jsem si na něco vzpomněl. 
Co to bylo za tu skříňku, kterou jsem našel pod nánosem prachu? 

11. Neuvěřitelný nález 

„Skříňka? Jaká skříňka?“ 
„Kovová, menší, než tahle a byla na něm děsná spousta týhletý směsi prachu, jako je tohle,“ 

vysvětloval jsem. 
„Kde je?“ ptal se Olda. 
„Támhle.“ Rukou jsem naznačil směr a vydal se k bývalým Himalájím. Netrvalo dlouho a klečel 

jsem u ní. Špinavý (a přidušený) už jsem byl, tak mi to moc nevadilo. Odhrnul jsem zbytky krupicové 
kaše pokrývající zpuchřelé železo. Vzal jsem truhličku do rukou a ukázal ji ostatním. 
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„Musí to tady ležet pěkně dlouho,“ konstatoval Olda. „Ten kov je úplně zlikvidovanej věky a jak 
to leželo pod tou vrstvou prachu…“ 

„Je to zamčený?“ zeptal se Vojta a pokusil se skříňku otevřít. „Nic. Oldo, zkusíme to spolu.“ 
Zabrali, ale výsledek se rovnal nule. 

„Co teď?“ zoufal si Olda. 
„Možná je tady v tom prachu někde klíč,“ řekl jsem a začali jsme ničit zbytek Everestu. Vojta 

nenašel nic, já také ne. Olda měl ještě hromádku. 
„Nic,“ řekl pouze a vstal. Zarazil se a něco zdvihl. Bylo to něco absolutně prohnilého, 

roztřepeného a rozpadlého. Po chvíli jsme zjistili, že to je torzo látkového pytlíku. Olda ho obrátil dnem 
vzhůru a vysypal si jeho obsah do dlaně. Byl v něm starý, lehce zrezivělý mohutný klíč. 

„Jó!“ vykřikl radostně Olda a pohodil rukou do vzduchu. 
Jenže ji zapomněl zavřít. 
Ve svitu vojtovy baterky jsem zahlédl, jak klíč zběsile rotuje vzduchem. Přelétl zeď oddělující 

podkrovní plošinu od zvonice a zarachotil na dřevěné podlaze. 
„Ty seš ale pitomec, Oldo,“ řekl jsem, vzal do ruky svojí skříňku, Vojta Odkaz a slezli jsme zeď 

zpátky na zvonici. Položili jsme obě skříňky na stůl a začali prohledávat zvonici. Na podlaze jsem ho 
neviděl. Vojta taky ne. Olda hledal i pod skříní, ale nic neobjevil. Celkem najisto jsem se jako první vrhl 
k zábradlí. Posvítil jsem dolů do nekonečné tmy. Kužel světla sice nedosahoval až dolů, ale okamžitě 
jsem pochopil. 

„Ty seš ale kaskadér,“ řekl jsem Oldovi. „Ten klíč dopadl na podlahu a odrazil se. Teď je buď na 
schodech, nebo dole na podlaze. Že jsme neslyšeli druhou ránu, je proto, že jsme mluvili.“ 

Olda se akorát ušklíbl. 
„Takže musíme dolů a hledat. Půjde to těžko. Máme ty dvě krabice a ještě baterky,“ doplnil jsem 

a posvítil Oldovi do očí, jako on mně. 
„Co kdybychom tady nahoře skříňky nechali a u nich někoho na stráži?“ promluvil inteligentně 

Olda a mžoural před světlem. 
„Konečně skvělý nápad, Oldo,“ řekl jsem ironicky. „A mám takový pocit, že to budeš ty, kdo tady 

zůstane.“ 
„Proč zrovna já?“ ohradil se jako Červenáček, když nesměl do Stínadel. 
„Někdo tu stejně zůstat musí,“ vysvětloval mu Vojta Losna. „Hlavně ty bedýnky-“ ztišil hlas „-

nevyhazuj do vzduchu jako ten klíč.“ 
„Hm.“ Olda nevypadal zrovna moc nadšeně. 
Zanechali jsme ho na zvonici a pomalu začali schod po schodu hledat ztracený klíč od tajemné 

skříňky. Zase jsme vířili prach, což nám hledání (a dýchání) ještě ztížilo. Asi za deset minut jsme skončili 
dole v přízemí věže. Pohlédl jsem nahoru. Nechtěl bych být v kůži Jana Tleskače, když spadnul z té velké 
výšky, ať už za to mohl kdokoli… Přerušil jsem myšlenky a hledal. Podlaha měla skoro čtvercový 
půdorys a přízemí mělo jen jediný východ. Najít malý klíč na tak veliké kamenné podlaze opravdu 
netrvalo dlouho. Vojta ho držel v ruce a vyběhli jsme nahoru po schodech v rekordním čase. Vojta vzal 
klíč a strčil ho do zámku. Pasoval! 

„Jde to děsně ztuha!“ oznamoval nám přiškrceným hlasem Vícenáčelník. 
Všiml jsem si, že na rukojeti klíče je otvor, který se u starých klíčů často používal. 
„Nemáte někdo něco pevnýho, co by se dalo tudy prostrčit a použít jako páka?“ ukázal jsem na 

otvor. 
Začali jsme prohlížet batohy. Olda vylovil ocelový otvírák na konzervy a strčil ho do otvoru. 

Uchopil proti sobě oba konce otvíráku a zabral co nejvíc. Ozvalo se mohutné zaskřípání a něco cvaklo. 
Vojta zkusil otevřít víko, ale ještě nešlo – bylo ještě zamčeno. Třel si zbělalé prsty a šel jsem na jeho 
místo. Strašně jsem zatlačil, až jsem se bál, že se ten klíč zlomí. Ale výsledek se dostavil. Klíč se ještě 
pootočil, v zámku ještě jednou cvaklo a víko líně nadskočilo. Vytáhl jsem klíč i s otvírákem a otevřel 
bedničku dokořán. Ozval se strašný nervy drásající zvuk. Úplně jsem na vteřinu ztuhl hrůzou. 

Vevnitř leželo cosi jako sešit. 
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(Čtenář patrně znechuceně odloží knihu, neboť mu konečně došlo, že „tohle je neskutečná 
slátanina a prostě to fakt číst nebudu.“ Leč neposlouchejte srdce, ale mozek a čtěte dál.) 

Všechny nás, jako vás, okamžitě napadlo, co to je za ten polorozpadlý sešit. Ale kde by se tady 
vzal! Vždyť ho už dávno našli Rychlé šípy! 

Vzal jsem ho opatrně do ruky. Desky zapraštěly a ucítil jsem, jak trochu povolily. Raději jsem ho 
položil na stůl. Obrátil jsem opatrně pomalu svrchní ztvrdlé desky. Znovu zapraskaly, ale držely 
pohromadě. Vykoukl na nás jakýsi zažloutlý neuvěřitelně rozdrbaný list papíru. Nemohu najít lepší výraz. 

„Co tam je? Čti!“ šeptl Olda. 
Písmo bylo skoro nečitelné, protože místa psaná inkoustem dávno vybledla a tužka zmizela skoro 

úplně pryč, nebo se spojila v „jednu hmotu“, jak to později nazval Vojta. 
Takže jsem četl jen malé kousíčky, co se daly přečíst. 
Jmenuji - Jan - píšu - poprvé - roků - nalezenec - v kleci - nevím - rodiče - teď - mistra - zámečník 

- žádné peníze - kostele - kostelník - člověk. Stavím - kolo -  já - kůlně - ulici - plány - nechci psát - ale - 
sám - někdo ví - ukrást - ale - já - dokážu - zvládnu - levný stroj - síla - nesmí -  

Otočil jsem v rozrušení list papíru, ale ani ostatní na tom nebyli lépe. Nakonec to byl Vojta, kdo 
se vzpamatoval jako první: „Je to sice něco… něco… úžasnýho, ale už je poledne. Já bych se najedl a 
všechno promyslel bejt váma. A pak můžeme tady ještě něco luštit.“ 

12. Přemýšlení a luštění 

Při jídle jsme se pořádně rozpovídali o neuvěřitelném nálezu. 
„Kde se to tady vzalo, to absolutně nechápu!“ dumal Vojta a zakousl se do chleba. 
„Jednoduše,“ řekl jsem a dodal: „Dal to sem Jan Tleskač.“ 
„To nemyslíš vážně!“ pochyboval Olda. 
„Myslím. Podívejte se na ten klíč, skříňku a deník! Vidíte to stáří? Je tomu možná pětaosmdesát 

let, co to tady leží… A no, já vím, že namítnete, proč to je tady, a taky proč to nenašli Rychlé šípy? 
Jednoduše: za prvé Tleskač svůj první deník – sám píše, že je to jeho první – po napsání chtěl schovat 
před Emem, což byl vlastně jeho mistr. Každý den Jan chodil sem na zvonici, takže věděl o podkroví, byl 
by nesmysl tvrdit, že o ničem nevěděl. Podle mně to byl nejlepší úkryt, na jaký mohl připadnout. Ironie 
osudu je, že za nějakou dobu tu přibyl další deník, jenže to už byl Tleskač mrtvý… a za druhé: Rychlé 
šípy první deník nenašli z toho důvodu, že jakmile našli poslední deník, už ve zbytku podkroví logicky 
nepátrali. Navíc Tleskač truhličku zahrabal do toho slepenýho prachu, aby ji pojistil. Jen mi není jasný 
ten klíč. Proč ho tam Tleskač dával?“ 

Nikdo mi na to nedokázal odpovědět, ale bylo vidět, že jinak s mým vysvětlením souhlasí. 
„Aha, ale jaký teda uděláme plán? Celý se to nějak tímhle nálezem otočilo na ruby.“ 
„Až se najíme,“ navrhoval jsem. „Vojta by měl odevzdat zbytek Odkazu Vícenáčelníkovi a Radě. 

A potom? Luštil bych deník, ale nevím kde. Tady se nám za chvíli vybijou baterky, jak tu pořád svítíme.“ 
Vojta zamyšleně prohlížel gramofonovou desku a řekl: „Žádný lepší místo ve Stínadlech 

nenajdeme. Navíc sem prakticky nikdo nechodí, a kdyby, tak máme vždycky dost času deník schovat, než 
sem přijde ten někdo nahoru.“ 

„Dobře,“ souhlasil jsem a pokrčil rameny. „Ale musíme si nakoupit do zásoby nějaký tužkový 
baterie na svícení.“  

Zatím jsme dojedli. Vojta s Oldou se rozhodli, že odevzdají zbytek Odkazu. Já budu čekat na 
zvonici. Když dole za nimi zaklapli dveře, octl jsem se sám na místě, kde se událo tolik hrozného. Jako 
bych slyšel Tleskačův smrtelný výkřik… 

Deník Jana Tleskače. 
Deník strachu i nadějí. Kolem vynálezu létajícího kola jen samá smrt a neštěstí. Zase ta odvěká 

touha po těch pitomých lístečkách, kterým se říká peníze. Stejně jednou umřu a pak mi bohatství bude 
na nic! Tak proč kvůli tomu někoho zabíjet? 

Až jsem v těch podivných myšlenkách něco uslyšel. Byl to jen výplod mé fantazie? 
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„Vezmi ho a čti, než se písmo zcela ztratí!“ zděšeně jsem se ohlédl. Nikde nikdo. Jen provaz se 
pohupoval nad propastí… 

Ale co jím hýbe, když tu ve věži není žádný vítr? 
Ve svém zděšení jsem si uvědomil, že mám bujnou fantazii a navíc by mi Tleskačův duch stejně 

nic neudělal. 
Poslechl jsem rady Jana Tleskače a četl. 

červen - hádka - mistr - chtěl - nedám - ví - hlavolamu - bohatý - vylepšil, tak - vydržet - nebude - 
trvat - odejdu - kostelník - uklidnil - sháním všude - matheriál - kůlně - plány - výpočty - plocha - člověk - 
vrtulový - 

Zbytek strany byl zcela nečitelný, stejně tak další. Šlo přečíst jen několik slov. 

- dělal - bambus - vyhlédnuté - moje - spočítal - 

Až na další straně text pokračoval ve větším množství. 

- dnes - vezl - zámky - různé - zákazníkům - Ram- Votruba - domluvil plátno - až budu -  nechají - 
ten - svedl na mě - prý - dlouho - pořád - některý - matheriál - vyrobím - něco - koupit - část- 

15. čer- nábor lidí - škoda - Em - není - ušetřilo starosti - dnes - kolo - ne - něco - mám - zvoním - 
peníze - vydělám - věci - kompletní - ježek - musím - podstrčit - dělám úsekové - cihlu -  

18. červen- další - mistrem - hledal - nevyndá - ale - plán - rozmazání - úsekové - několik dní - 
práce - nebezpečno - kdyby - kde - večerech - pracuji -  

No- nová hádka - je - 

Zbytek strany opět nešel přečíst. Marně jsem se pokoušel vyluštit jediné písmenko. Nešlo to. V tu 
chvíli dole zaskřípali dveře. 

„To jsme my,“ zavolal nahoru Olda. 
Zanedlouho už byli u mě nahoře. Vyprávěli, jak potkali několik Vontů, jak převzali Odkaz a 

donesli ho k Vícenáčelníkovi. 
„Ty si luštil?“ podíval se na sešit Vojta. „Zjistil si něco?“ 
„Moc ne. Zatím vám přečtu, co jsem vyluštil a pak budem pokračovat dál. Souhlas?“ 
Souhlasili. Posadili se a já jim začal číst. 
„To je zajímavý,“ zakýval hlavou Olda, pokud jsem to mohl oslepen světlem baterky ve tmě 

spatřit. „Ale vůbec nechápu, co znamená ten nábor lidí.“ 
„Nejspíš nějaké práce ve městě, nebo něco jiného,“ řekl jsem. 
„Možná,“ zašeptal Vojta neurčitě. „Čti dál.“ 

ve - petlice - zase rozvážím - tohle - rád - vypadnout - dílny - plátno - ještě - peněz - nechají - 
řetězy - sehnal -  

22. červ- jde - hladce - vyhlédl už - kolo - váhy - šel - večer - zvonit - Em - nahoru - podkroví - 
deník  

23 .červe- zjistil - dole - podzemí - kostelem - ne moc - stoky - pach a krysy - strach - ztracen - 
prý - velké - peníze - pronájem -  

„Podívejte se!“ vykřikl jsem a ukázal na místo v deníku. Vojta s Oldou se sklonili a zadívali na 
rozmazaný náčrt čehosi. Bohužel nebylo rozpoznat, co to vlastně je. Olda hádal, že část převodu, Vojta 
myslel na hřídel vrtule a já na kormidelní páku. Nicméně jsme na nic nepřišli. Četl jsem dál. 

25. červn- málem zase - hádka - ale - nic - Em - uklidnil - pokoj - kůlně - vrtule - těžké - 
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Dveře vedoucí do věže se otevřely. Skřípot znovu letěl tmou. Dole se ozvalo volání a někdo svítil 
nahoru baterkou. Její svit ovšem nedosahoval až nahoru. 

„Vojto! Jste tam?“ 
„Pojď nahoru!“ zavolal k příchozímu Vojta a otočil se na nás: „To je Michal – Vícenáčelník. 

Dejte deník do skříně, nemusí hned každý vědět, že jsme něco takového našli.“ 
Olda otevřel skříň a společně jsme do ní schovali drahocenný nález. Sotva jsme byli hotoví, 

Vícenáčelník už byl skoro na zvonici. Nechal jsem rozsvícenou baterku a postavil ji tak, že svítila nahoru. 
Ve zvonici tak bylo všude docela obstojné světlo. 

„Vontové vás viděli jít sem do kostela,“ začal Vícenáčelník po vzájemných pozdravech. „Je vidět, 
že jste se tu zabydleli. Proč ne. Nám to nevadí, a když jste nám pomohli… Navíc je tu s vámi i Vojta.“ 

„Proč máš na sobě špendlík?“ ptal se Vojta. „To je moc nápadné.“ 
„Na vontské půdě tady v kostele ho nosím. Tady nikdo cizí nic náhodně nevypátrá,“ zasmál se 

Vícenáčelník. O něco později jsem se dozvěděl, že Vontové žlutý špendlík nenosí. Kvůli utajení… 
„Ale proč jsem vás hledal?“ pokračoval Vícenáčelník v přerušeném hovoru. „Pamatujete si, jak 

jste byli ve Svatyni Uctívačů ginga? Tady Vojta mi to vyprávěl,“ dodal na vysvětlenou. Já s Oldou jsme 
jen kývli. 

„Včera přijel do kostela na schůzi Kurýr Jednička od Uctívačů, nesl mi zapečetěnou obálku. 
Náčelník a Pětirada nám poslali vzkaz, že nestrpí, aby se u nich v ulicích potloukali vyzvědači. Pokud se 
prý bude z naší strany něco takového opakovat, začnou to radikálně řešit. Vůbec ale netuším, proč poslali 
Kurýra tak pozdě po incidentu. Snad jim chvíli trvalo, než to vyřešili… Poslal jsem po Kurýrovi zpátky 
odpověď, že nemůžeme za vetřelce z cizích čtvrtí, nebo dokonce měst. A to je víceméně pravda. Kvůli 
tomu jsem vás chtěl o něco požádat.“ 

„O co vlastně jde?“ zajímal se Vojta. 
„Uctívači mají zítra ve Svatyni schůzi. Je hezky a bude sobota, takže se sejdou přímo u ginga. 

Kdyby tam šel jeden z vás – kromě Vojty, toho znají – mohl by vyslechnout, co Uctívači chystají. Kdyby 
byl prozrazen, tak by to bylo na něj a ne na Vonty. Je to sice trochu podlé, ale zase budeme chytřejší.“ 

„Aha. Chápu,“ řekl jsem. 
„Můžu s někým z vás zítra počítat?“ 
„Určitě,“ odpověděl mu Olda.  
„Výborně. Uctívači se sejdou asi po desáté ráno. Ale myslím, že bližší informace vám podá Vojta 

sám. Abych byl ale aspoň něco platný, nakreslil jsem plán cesty do Svatyně. Tady je.“ 
Vícenáčelník vytáhl z kapsy velký arch papíru. Byl na něm velice podobný plán pro špiona, který 

se zítra pokusí vejít do Svatyně Uctívačů ginga. 

13. Porada u Ginga 

Kopal jsem před sebou malý kamínek už asi půl hodiny po nerovné stínadelské dlažbě. Pomalu 
jsem postupoval podivnou starou čtvrtí plné pokroucených úzkých uliček. 

Ano, uhodli jste. Na výzvědnou výpravu jsem byl nakonec vybrán já. Vícenáčelník sice řekl, že 
Uctívači znají Vojtu, ale zapomněl nato, že znají už i Oldu a jeden z Gingařů i mě. Navíc měl Olda cestou 
do Svatyně zavázané oči, kdežto já ne. 

Tleskačův deník č. 1 vzal s sebou navečer Vojta. Plechovou truhlu jsme i s klíčem nechali 
prozatím na zvonici sv. Jakuba. 

Kop! Kamínek kodrcal po nerovné ploše stínadelských uliček a průchodů v přítmí dopoledního 
slunce. 

Večer jsem se s Oldou znovu ubytoval u jeho babičky. Povídali jsme si s ní až pozdě do večera. 
Z toho důvodu jsem nebyl moc vyspalý. 

Dokopal jsem kamínek na křižovatku ulic. Dal jsem se doprava a na nedalekém rozcestí doleva do 
úzké uličky. Domky napravo byli podivně tmavé, barvy temného stínu. Za domy nalevo ležel nějaký 
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klášter s opravovaným kostelem. Za mírným ohybem ulička ústila na malé náměstíčko. Stála na něm 
kašna, která však nikdy neplnila svůj účel… 

Ale to už kamínek běží dál. 
Za nějakou dobu jsem přišel k oné vysoké zdi. Plánek jsem měl nastudovaný a raději jsem ho 

s sebou ani nebral. Ještě, že jsem měl dobrou orientaci a pamatoval si, kde zhruba byla Svatyně. Řekl 
jsem si, že nejjednodušší bude projít domem, za kterým ležela zahrada Uctívačů ginga. Podle plánku měl 
domem vést průjezd, kterým jsem se dostal na dvorek a odtud trochu složitější cestou do podivné 
zahrady… 

Zašel jsem do průjezdu. Narozdíl od jiných ve Stínadlech nebyl vůbec vlhký a na zdích se 
nedržela plíseň. Někde nahoře cvakl klíč v zámku a kdosi šel dolů po schodech. Schoval jsem kamínek 
do kapsy a otevřel dveře na dvůr. Když kroky dozněly někde na ulici a zaklaply se domovní dveře, mohl 
jsem vstoupit do Svatyně.  

Teď v denním světle se zdála ještě o něco větší, než tehdy za šera. Pod větvemi stromů rostli v 
měkkém stínu nejrůznější okrasné keře, které časem přebujeli a ovládli téměř celou zahradu. Jen jediné 
místo zůstalo upravené. Bylo to okolí ginga. 

Gingo pochází z východní Asie, hlavně z Číny, kde ještě roste na jediném místě původně – 
nepěstované. Do Evropy se jinan dvoulaločný dostal kolem roku 1730 a pěstuje se v parcích a zámeckých 
zahradách. Dnes se dokonce dá koupit v některých zahradnictvích v běžném prodeji.  

Ginkgo biloba je jediný zástupce svého řádu jinanů, který přežil do dnešních dnů po miliony let. 
V tom byl podle mě dokonalý. 

Gingo také plodí. Ale k tomu se většinou potřebuje, aby v blízkosti vedle sebe stál samčí i samičí 
exemplář. Ale pokud je samčí gingo dostatečně staré, jeho některé větve plodí. Sám od sebe! Se zájmem 
jsem se zadíval na posvátný strom Uctívačů ginga. Žádné plody jsem neviděl. Buď bylo moc mladé, nebo 
to byla paní gingová. 

Nebo spíš slečna? 
Rozhodl jsem se najít vhodné místo k úkrytu blízko ginga. Nakonec jsem se schoval v menším 

volném prostoru mezi skupinou vysokých keřů pod stromem se zvláštní kůrou vypadající jako lýko. Příliš 
jsem ho nezkoumal a čekal… 

Asi za deset minut nekonečné nudy se znovu otevřely domovní dveře a kdosi šel průjezdem. 
Letmý pohled na hodinky mi prozradil, že je deset hodin dvanáct minut. Kroky se rozléhaly ztichlou 
Svatyní. Zahlédl jsem šest známých postav. Náčelník a Pětirada kráčeli po cestičce směrem ke gingu.  

Zastavili se pod stromem. Náčelník vyšel o krok vpřed ke gingu. Tiše se uklonil a promluvil. 
„Zdravíme tě, posvátné gingo.“ 
V tom se uklonila Pětirada – Náčelník stále skloněn k zemi – a zvolala současně: „Dovol nám 

zasednout k poradě, posvátné gingo.“ 
Zvedli se a vyndali z místnosti za bývalými železnými dvířky bedničky a sedátka. Rozmístili je do 

půlkruhu tak, že Náčelník seděl zády ke gingu. Dnešní porada mohla začít.  
„Jak to vypadá se špiony?“ tázal se Pětirady Náčelník. 
„Nic nového,“ promluvil člen Pětirady po Náčelníkově levici. „Dodnes jsme je nevypátrali, ale 

náčelník Ostrova povídal, že na Červených schodech, snad u Kamene zahlédl někoho, kdo připomínal 
Vojtu Losnu. Neví to prý ale přesně. Moc často ho zrovna neviděl.“ 

„Myslíš, že je tu spojitost s těmi dvěma vyzvědači?“ 
„Je to možné. Ale proč by někomu něco vyzrazoval a porušil tak vícenáčelnický Slib? To se mi 

nezdá!“ 
„Hm… Neměl u sebe batoh, nebo něco podobného?“ zeptal se zamyšleně Náčelník. 
„Prý ano,“ přisvědčil jiný člen Pětirady sedící na konci půlkruhu. 
„Začínám to chápat,“ řekl po chvíli ticha Náčelník. „Vojta se odstěhoval a za týden se objeví 

na Červených schodech u pětibokého kamene. A ten samý den se tady objeví dva vyzvědači, přičemž 
jeden z nich stál u jednoho konce schodů. Už mi rozumíte?“ 

Pětirada znejistěla. Náčelník pokračoval. 
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„Ti dva hlídali schody, jestli po nich někdo nejde. Losna tam totiž šel kopat. Kopat pod pětiboký 
kámen. Jistě to má souvislost s Odkazem. Otu Losnu opravdu nemohla napadnout lepší skrýš! Nás by tam 
nikdy už kopat nenapadlo!“ 

„Co ale mají Červené schody společnýho s tím Kráterem, nebo jak se ta věc jmenuje?“ 
„Nevím, ale to není důležité.“ 
„To ale znamená, že tam něco našli.“ 
„Hm. Ale co s tím?“ ptal se sám sebe Náčelník. „Vojta porušil Slib a ke všemu si pozve špehy, 

aby se nám tu promenádovali v našich ulicích! To je něco neuvěřitelného!“ 
„Co tedy navrhuješ?“ zeptal se člen Náčelníka člen Pětirady, který dosud nepromluvil. 
„Zatím nic. Počkáme a uvidíme. Jde o to, že to může být soukromá akce Losny. Vontové s tím 

nemusí mít nic společného.“ 
„A jestli v tom mají prsty Vontové?“ 
„Pak bude asi ve Stínadlech horká půda.“ 
Náčelník se kamsi zadíval. 
„Zatím bych to nechal být,“ promluvil nakonec a zadíval se do nějakých papírů, které si s sebou 

přinesl. 
„Jak to vypadá na Nosálku? Je všechno vyřízeno?“ 
Jeden ze členů Pětirady povstal a podával Náčelníkovi nějaký list. „Tady. Věrovec byl vyloučen 

z našich řad, tak jak jsi řekl.“ 
Náčelník prohlížel se zaujetím papír, když dočetl, obrátil ho, jestli ještě náhodou na druhé straně 

něco není. Nebylo. 
„To ale znamená, že musíme zvolit nového náčelníka. Bude to nutné. Věrovec by se mohl pokusit 

o rozvrat. Nezapomeňte na to, jak zviklal některé Vonty! Nevím, proč to všechno dělal, ale vypusťme ho 
raději z hlavy! Kde máme seznam členů?“ 

„Tady. Čekal jsem, že se po něm budeš shánět!“ krajní člen Pětirady dal kolovat nějaký sešit. 
Náčelník v něm zalistoval. 

„Máme tady dvanáct Uctívačů. Kterého ale udělat náčelníkem náměstíčka? Ke všemu musíme 
všechny prověřit, jestli nejsou věrní Věrovci. Kdyby se takový Vont stal náčelníkem Nosálku, byla by to 
katastrofa. Jsem proto, abychom za tři dny prověřili Nosálek a pak udělali soutěž, co vy na to? Než bude 
zvolen nový náčelník, budeme Nosálek spravovat my.“ 

Pětirada souhlasně zamručela. V tu chvíli se v průjezdu ozval smyk a sténání gumy. Od domu se 
zvedl mohutný oblak prachu. Cestičkou mezi keři se kdosi prodíral. Byl to Kurýr Uctívačů ginga. Nevím, 
jaké číslo, protože kolo nechal na dvorku nebo v průjezdu. 

„Nesu zprávu z pokladny, jak jste žádali,“ podával malou knihu Kurýr Náčelníkovi. 
„Dobře. Děkujeme. Jeď zpátky do pokladny a vyřiď převzetí.“ 
Kurýr se ještě uklonil Gingu a spěchal cestičkou zpátky na dvorek. V průjezdu další brzdění a 

další zvířený prach. Pak za ním zaklaply dveře a už ho nebylo slyšet. Mezitím se Náčelník zahleděl 
do sešitu: „Vypadá to, že všechno funguje, jak má. Můžeme si dovolit vysadit další Gingo. Bylo by dobré 
vyslat oběžník do ulic. Každý by napsal, kde by podle něj bylo nejlepší místo na vysazení. Místo, které 
získá nejvíce hlasů vyhraje a tam Gingo zasadíme.“ 

Pětirada souhlasila a jeden ze členů pravil, že se toho ujme. Udělá kolonky na jednotlivé ulice, 
jména a místa. Ještě zítra vyšle po Kurýrovi jedničce oběžník. 

„Máte ještě někdo něco, co bychom měli společně probrat?“ zeptal se ještě Náčelník. Někdo vrtěl 
hlavou, jiní řekli ne, nebo nemáme. 

„Tak odneseme bedničky zpátky do Místnosti a tím skončíme dnešní schůzi,“ řekl pouze Náčelník 
a všichni začali uklízet. Odnesli nadvakrát bedničky, uklonili se gingu a pomalu odešli po cestičce pryč. 
V zahradě se rozprostřelo ticho. 

Pocítil jsem k nim tak neskutečně obrovský obdiv, že kdyby to šlo, tak se hned přidám k 
Uctívačům ginga. Jaké zloduchy z nich dělá tolik ostatních Vontů! A přitom byli úplně v právu! To my 
špehovali v jejich ulicích, a protože právě probíhala vzpoura toho Věrovce, domnívali se, že jsme jeho 
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špioni. A jaké řeší jiné problémy? Vysazení stromku ginga a kontrolu pokladny. Ne, ne… Vontové se 
pletou, moc se pletou! To Uctívači jsou mnohem lepší, než oni! Ten klid, ta oddanost k přírodě… A mně 
bylo zle z toho, jak jsem je musel špehovat. Vyslechl jsem proti jejich vůli schůzi Náčelníka a Pětirady. 
Kdybyste tak tušili, jak jsem se styděl! 

Ven ze zahrady jsem se dostal stejnou cestou, jakou jsem přišel. A kamínek zase drkotal uličkami 
po nerovné ošlapané stínadelské dlažbě. 

14. Další čtení a luštění 

Úzký paprsek světla baterky roztříštil tmu panující ve věži svatojakubského kostela. Staré dřevěné 
schody tiše sténaly, jak jsem se po nich vydal nahoru. Vojta s Oldou už na mě čekali. 

Definitivně jsme se rozhodli, že za základnu si zvolíme právě zvonici. Bylo to místo, kde nás 
nikdo nemohl rušit. Díky tomu jsme mohli v klidu luštit Tleskačův první deník. 

„Tak co?“ ptal se Vojta nedočkavě nad otevřeným deníkem. Zřejmě s Oldou luštil nečitelné části, 
protože vedle deníku ležel papír a na něm bylo něco napsáno. 

„Nic zvláštního,“ odsekl jsem. „Ale něco ti povím: Uctívači jsou úplně v právu! Nevím, co proti 
nim máte, ale je to tak!“ 

Vojta sklopil oči na desku stolu a pak ze sebe posmutněle vypravil: „Já to taky nevím. Máš ale 
pravdu. V některých věcech jsou opravdu lepší, než my. Ale co dělat? Nic. Když jsem byl 
Vícenáčelníkem, pokoušel jsem se spojit Stínadla v jeden celek, ale nešlo to. Vůbec to nebylo možné 
provést! Podařilo se mi docílit neutrální stav s nepatrnou spoluprácí, ale i tohle se začíná pomalu 
hroutit… Co jsi všechno vyslechl?“ 

Tak jsem oběma vyprávěl, co jsem zažil ve Svatyni Uctívačů ginga. Nic jsem nezamlčel. 
„O tom náčelníkovi Nosálku – o tom… Věrovci? Ano, Věrovci! Tak o něm mám nějaké malé 

informace z několikáté ruky. Víceméně od našeho Kurýra jedničky, který občas jezdí k Uctívačům. Je to 
příklad, kdy někomu zamotá hlavu moc a chce ještě víc. Jenže Věrovec zapomněl na jeden z vontských 
zákonů: že každý Vont může být náčelníkem ulice, v tomhle případě náměstíčka, ale že může být kdykoli 
sesazen, když je jeho chování neomluvitelné, nebo jakkoli špatné! A Věrovec je v tom oběma nohama. 
Štěstí, že ho Pětirada s Náčelníkem vyloučila z řad Uctívačů ginga! Dělal jen samé potíže a bouřil se. 

Že sází ginga, to vím. Jsou to malé stromky, co se dají koupit v zahradnictvích. Jejich lokalizace a 
seznam je přísně utajený. Jednak aby je nikdo neničil, ale také, aby se nikdo nemohl vydávat za Uctívače. 
Ale to stejně vetřelcům mnoho nepomůže, protože Uctívači mají mezi sebou domluvené nějaké tajné 
heslo. Jaké, to opravdu nevím.“ 

„Tak proč jsem se dostal tak snadno do Svatyně?“ 
„Protože tě nešacovali! Pokud sis nevšiml, tak my nenosíme špendlíky. A to kvůli utajení. Každý 

může projít Stínadly, aniž by se něco dozvěděl. Jen ti, kteří mají zájem o Stínadla a Vonty ví o 
vzkazových dveřích a všem ostatním. Takové počítáme mezi sebe. Jsou to pro nás Vontové, i když 
nebydlí tady – ve Stínadlech.“ 

„Aha,“ zašklebil se Olda. „Tak proč mně teda Uctívači sebrali?“ 
„Protože jsi jim byl nápadným, jak jsi stál opřený o dveře domu a pozoroval okolí. Nemysli si, 

Uctívačů není zase tolik, aby se neznali alespoň malinko od vidění. Dnešní Uctívači se znají aspoň trochu, 
aspoň nepatrňoučce…“ 

„A do toho ta vzpoura Věrovce,“ doplnil jsem. 
„Přesně,“ souhlasil Vojta. „Tak se nediv, že tě sebrali.“ 
„A co ty, proč si nevšimli i tebe, když si taky hlídal?“ 
„Protože jsem se vždycky, když šel někdo okolo, schoval za dveře baráku. I kdyby mně někdo 

uviděl, tak by si myslel, že jdu normálně do toho domu.“ 
Olda už byl zticha a mohli jsme pokračovat na jiné téma. 
„Co jste vyluštili?“ zeptal jsem se. 
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„Zkoušeli jsme vyluštit ty části, co byly nečitelný, ale kromě několika písmen nic nemáme,“ 
pokrčil rameny Olda a napil se. 

„Takže v tomhle směru nemá cenu ten deník číst. Lepší bude pokračovat tam, kde to ještě 
můžeme přečíst,“ konstatoval jsem. 

Vojta potichu otočil dva listy a pokračoval tam, kde jsme včera skončili. 

- udělat - ne - tohle -  
- červe- u Štyse - zamluvil - nějaké - a - kolo - ochoten - práce - klid - 
- če- doma - vlastně - ne, ne - tady - Ema - mistrová - spravit - ke kůlně - dobře - zvonil - správně 

- radost -  
- to není - možná - rodiče - příbuzní? - divné - nechápu - kdo to - opravdu - divné -  
- lidé stojí - fronty - vrátili - já - neviděl - snad - končí - letadla - městem - vím - dokážu -  
2. srp- mám dost - kolečka - lanka - montovat - snad - Em - zemřel - pocit -  
4.srpna - dlouho - kůlně - mnoho - kostra - plochy - neviděl - rodiče - kdo to - být? - nedávno - 

Mydlárna - boj ulic - nemíchám - vlastních - dost -  
5. srpen - bouřka - prý - smlouvu - celý - v kůlně - udělal -  

Zbytek strany byl opět nečitelný. Díky přestávce v luštění jsme si mohli udělat trochu jasno.  
„Takže ten měsíc byl červenec, alespoň něco,“ dumal Vojta. 
„Víme mnohem víc, než si myslíš,“ přerušil jsem ho. „Tleskače, když byl pryč, přišel snad 

dokonce někdo navštívit! V deníku se dohaduje, kdo to mohl být. Myslel dokonce i na příbuzné, nebo i 
rodiče. Musel to být někdo dospělý. Kdyby to byl někdo ze sirotčince, kde vyrůstal, mohl zjistit, o koho 
jde, ale takhle… je to moc divné.“ 

„Nemohl to být kostelník?“ napadlo Oldu. 
„Ne, Tleskač by se to dozvěděl. Každý den chodil zvonit. Pokud by ten někdo byl kostelník, tak 

by tu věc Tleskačovi řekl ten samý večer. A on se tady, přímo tady je to napsané, vidíte to? Tak tady se 
ještě o několik dní později dohaduje, kdo to byl! Ne, kostelník to určitě nebyl!“ 

„A ještě něco!“ přidal se Vojta. „Je tu zaznamenaný boj ulic. Mezi nimi i Mydlárny. Boj byl 
nejspíš o den později zastaven a soupeři mezi sebou podepsali smlouvu.“ 

„Takže to znamená, že se to všechno odehrálo těsně před založením Organizace,“ řekl jsem. 
„Proč těsně?“ zeptali se Vojta s Oldou současně. 
„Protože to tak časově vychází,“ poznamenal jsem. „První letadlo bylo sestrojeno roku 1902. 

Vontové vznikli někdy po roce dvacet, alespoň myslím. Co, Vojto?“ Vojta zakýval hlavou. „Už v první 
kronice se mluví o hlavolamu, který má u sebe Velký Vont. To znamená, že Tleskač zemřel těsně před 
založením vontské organizace. A ne jindy, protože myšlenka na létání vlastní silou se u něj nemohla 
zrodit dejme tomu v roce 1905, protože by ho to nejspíš ani nenapadlo! Nejdřív za války, možná o trochu 
později.“ 

„Aha. Fajn,“ souhlasil Olda. 
„A víme ještě něco!“ řekl Vojta. „Že tohle je Tleskačův deník! Žádný další už neexistuje! 

Podívejte se na to datum – srpen! A kdy začíná deník nalezený Rychlými šípy?“ 
„11. září. Ale první list byl zčernalý. Nebylo poznat, kolikátý deník to vlastně je. Kdyby to totiž 

byl první deník, tak by tam Tleskač napsal něco jako tady v tomhle sešitě: Tohle je můj první deník. Nebo: 
Píšu si první deník atd. Z toho všeho vyplývá, že Tleskač měl dohromady dva deníky. Jeden máme my a 
druhý…“ zarazil jsem se. „Vojto? Neznáš náhodou jisté Rychlé šípy?“ 

Vojta přešel mou otázku bez povšimnutí. Někdy jsem měl pocit, že ví mnohem víc, než nám řekl. 
Všichni Vontové, jakoby něco tajili… Něco, co bylo ve Stínadlech, i když byla z části jejich čtvrť 
zbourána… Postupem času jsem měl pocit, že to tajemství je něco jiného, než to Vontské utajení teď i 
kdysi dávno. Ve Stínadlech bylo Něco a já nevěděl co. A nikdy jsem to nezjistil. 

Tohle všechno mi kmitá hlavou, když na to všechno vzpomínám. Ale vraťme se k našemu pátrání 
kolem Tleskače. 
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„Ano. Tleskač měl dva deníky,“ pravil Vícenáčelník a dodal: „Tenhle by měl končit datem 
10. září, ale to není úplně jisté. Nevím, jak vy, ale asi bych pokračoval chvíli ve čtení. Odpoledne dám 
Vícenáčelníkovi vědět o výpravě. Vy dva budete tady, nebo ne?“ 

„Asi bych šel ven,“ odpověděl jsem. „Musíme koupit tužkový baterie na svícení. Tímhle tempem 
jsme za chvíli na suchu.“ 

„Dobře,“ komentoval to Olda. „Ale deník budeme muset schovat. Nejlepší bude dát ho do skříňky 
a zakrýt ho na podkrovní plošině, aby ho nikdo nenašel.“ 

Oba jsme s Oldou souhlasili. To byl dobrý nápad! A protože nám scházelo několik minut, než se 
rozejdeme, četli jsme ještě kousek deníku. 

9. - sobota - zase - práce - zboží - zákazníci - Ježka - sebe - ptali, ale - málo - trubky - lanka. 
Večer jsem zase - kůlně. Všechno - dobře -  

10.srpna - ulicích - klid - kostelníkem - povídal o - rád - nevím - pořád ti lidé - prý - jako - hotová 
- křídel a - ploch - úžasné -  

11.srpen - Em zase - osočoval - pche! Ať - nedám - snadno! - nepracoval - vyklízel jsem kůlnu - 
odřezků - odpadů - výrobě - něco - já - nevím - hrozné - a  -  

12. srp- peklo - hádka - naštěstí - zákazník - prý - ozdobné - jedno - to - jsem - jak - dveře - se-se-
se - 

„Nemůžu to slovo vůbec přečíst! To místo je úplně prázdné!“ stěžoval si Vojta. 
„Podle mně bychom to čtení měli nechat na jindy. Musíme zařídit spoustu věcí… Nechal bych to 

až na doma,“ rozhodl jsem. „Tak ty, Vojto, půjdeš říct výsledek tý mí výpravy a my půjdeme koupit ty 
baterie.“ 

15. Útěk ve Stínadlech 

Dali jsme deník do skříňky, která ležela stále ve skříni i s klíčem na podkrovní plošinu. Tam bude 
v bezpečí. 

Sešli jsme po zaprášených schodech dolů do kostela. Odtud jsme prošli deskou ve dveřích 
na malé ztichlé náměstíčko. 

„Tak já jdu,“ řekl Vojta a zmizel v úzké uličce. 
„Kde jsi viděl ten obchod?“ zeptal jsem se Oldy, protože tvrdil, že o jednom ví. 
„Dvě ulice a jsme tam.“ 
Přešli jsme náměstíčko. Zabočili doprava, v druhé příčné doleva a asi po padesáti krocích jsme 

došli k malému obchůdku s elektrotechnickými potřebami. Když jsme vešli dovnitř, ozvalo se cinknutí 
zvonku. 

„Dobrý den,“ pozdravili jsme současně. 
Vevnitř byl jeden zákazník, který si vybíral z několika stolních lampiček a vedoucí krámu. 
„Dobrý den…“ pozdravil nás letmo živnostník a pokračoval v rozvíjení předloh lampičky, kterou 

držel v rukou: „Dlouho svítí, aniž by se měnila tužková baterie. Je to vůbec kvalita, co si budem povídat. 
A není příliš drahá.“ 

„Tak já ji teda vezmu, pane šéf, ať nezdržuju. Navíc, mně je to fuk, jakou vemu lampičku, ale to 
víte, ženský! Ale já myslím, že se to manželce bude líbit, tak mi ji dejte prosím do nějaký krabice a 
zaplatím,“ prohlásil zákazník a sáhl do kapsy pro peněženku. 

„Bude to stodevět korun.“ Pokladna cinkla, lepící páska zasípala a krabice i s lampičkou byla 
zabalená. Když cinkl za zákazníkem zvonek, otočil se na nás pan vedoucí. 

„Copak byste potřebovali, Vontové?“ 
Nechali jsme ho v omylu, bylo by těžké něco vysvětlovat. 
„Tady do těhle baterek, tó-“ nevěděl Olda. 
„Myslí tužkový baterie,“ vysvětlil jsem a nenápadně kopl pod pultem Oldu do nohy. 
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„Aha. Kolik?“ 
Protože dnes jsme byli poslední den ve Stínadlech, řekl jsem si, že pár jich bude stačit. 
„Čtyři.“ 
Dostali jsme je v balení. 
„Bude to všechno?“ zeptal se nás ještě živnostník. 
„Jo,“ řekl přiškrceně Olda a vzal baterie k sobě do kapsy. 
Zaplatili jsme dvacet pět korun a odešli. Sotva za námi cinkly dveře, zeptal jsem se Oldy, jestli to 

myslel vážně s tím zapomněním, nebo jestli si dělá srandu. 
„Nevěděl jsem to. Úplně mi to vypadlo z hlavy… no có, tak sem to zapomněl, nó…“ bránil se 

dotčeně. 
Rozhodli jsme se, že se trochu projdeme. Vešli jsme do pokřivené uličky, která měla z levé strany 

budovy kláštera a z pravé bizardní vysoké domy. Do kláštera vedl průchod z malého náměstíčka, které 
začínalo u ústí uličky. Vešli jsme jím dovnitř na dvůr.  Mohli jsme si vybrat – doleva nebo rovně. Zkusili 
jsme to rovně. Na zamřížovaných vratech visela cedulka oznamující zákaz vstupu. 

„Takže doleva,“ vzdychl Olda. 
Doleva procházelo velké nádvoří pod mostem spojujícím klášterní budovy. Ze země čnělo 

několik mohutných kamenných oblouků podpírajících zastřešenou chodbu. Za mostem se nádvoří lomilo 
doprava. Zahlédli jsme průchod vedoucí do ulice s obchůdkem. Abychom zjistili, co všechno je ještě 
v klášteře, zahnuli jsme za roh budovy doprava. 

První, čeho jsem si všiml, byl další průchod vedoucí do jiné ulice. To druhé byla kašna a to třetí 
Uctívači ginga opírající se ledabyle o klášterní zeď. Naneštěstí to byli zrovna ti dva strážci, které jsem 
přepadl ve Svatyni, když jsem osvobozoval Oldu. Uviděli nás ve stejnou chvíli, jako my je. S výkřikem se 
rozeběhli k nám. Pronásledování začalo. 

Běžel jsem s Oldou rovně do průchodu. Uctívači ginga nám byli v patách. Klapot bot se tklivě 
nesl ztichlým průjezdem. 

„Rozdělíme se, nebudou vědět, za kým běžet! Sejdeme se u Jakuba!“ řekl jsem potichu Oldovi a 
zabočil doleva. Olda doprava. 

Do stinné uličky ústila po padesáti metrech další. Vběhl jsem do ní. Pronásledovatele jsem nikde 
neslyšel. Už jsem se radoval, že jsem je setřásl, když se strašidelný hluk působený během po staré 
pošmurné dlažbě ozval kdesi v domě. V příštím okamžiku se domovní dveře prudce rozlétly a těsně 
za mnou se vyrojili Uctívači ginga. Byli čtyři! Někde museli mít spojence! Ulice byla téměř liduprázdná. 
Kdesi za mnou se ozýval křik Uctívačů ginga a já zatoužil po létajícím kole. Strašidelný zvuk dlažby ještě 
více zesílil, jak Gingaři zvýšili tempo, aby mne dostihli. Zrychlil jsem také a prolétl první křižovatku stále 
rovně jako vystřelená kulka. Asi po dvaceti metrech začínala za nízkým černým domem další z úzkých 
uliček. Vběhl jsem do ní. Tato ulička byla snad ještě o něco užší než jiné. Po pravé straně se táhla zeď 
nějakého kostela a nalevo stály dvoupatrové sešlé temné domy. Ale – ulička byla slepá! Ne, není! Vedou 
z ní dvoje mřížová vrata z jakési zdi! Ta nalevo byla zamčena, ta vpravo ne. Rychle jsem ji otevřel. Nervy 
drásající zvuk působený zkorodovaným kovem ještě zesílil odhodlanost Uctívačů ginga mne dostat za 
každou cenu. Zabouchl jsem vrata zpátky a rozeběhl se. Za vraty pokračovala po pravé straně zeď kostela 
a kláštera. Nalevo byla nízká zeď zakončená asi po dvaceti metrech další vysokým klášterním domem. Co 
největší rychlostí jsem se rozeběhl kupředu. Za ohybem uličky se objevila překážka nejnečekanější – 
vysoká zeď s dřevěnými vraty. Byly zamčené! Co teď? Uctívači už otevírali zrezivělá vrata. Nebylo 
úniku. 

Olda běžel doprava. Asi po sto metrech běhu po nerovné stínadelské dlažbě se otočil a zahlédl za 
sebou tři pronásledovatele. Uctívači ginga! Mimoděk zrychlil tempo a zabočil doleva. Poměrně širokou 
ulici překlenoval další most.  Propletl se mezi lidmi a na okamžik se Uctívačům ztratil. Rozeběhl se jako 
lokomotiva na širé prérii. Doleva vedla úzká ulička. Když do ní vběhl, málem někoho porazil. Ale hnal se 
dál provázen kletbami toho člověka a výkřiky Uctívačů ginga. Dlažební kostky sténaly, když vběhl na 
malé náměstíčko. Uprostřed stála snad kašna s klecí. Z náměstíčka vedli čtyři uličky včetně té, kterou 
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přiběhl. Jedna temnější a užší než druhá. Uviděl něco jiného. Přeběhl plácek napříč do rohu, ze kterého 
nebylo úniku. Nic tam kromě vysokých domů a zdi s velkými dřevenými vraty není! Zamčeno! Co teď? 
Těsně u dveří stála popelnice. Kousek ji posunul a vyšvihl se po ní na vrchol zdi, na které stála v polovině 
nějaká socha. Chytil se jí a odkopl popelnici stranou. S hrozivým rachotem dopadla před nějakého 
Gingaře. Naštěstí byla prázdná. Vyplázl na Uctívače jazyk a seskočil dolů ze zdi na druhou stranu. Na 
chvíli si vyrazil dech. Pak ho cosi vyděsilo. Před ním se ozval strašlivý skřípot zrezivělých pantů. 

Když jsem si uvědomil, že jsem v pasti, ztratil jsem skoro hlavu, což se mi stávalo málokdy. Nic! 
Vůbec Nic! 

Koutkem oka jsem postřehl otevřené sklepní okénko. S nacvičenou praxí jsem si lehl na záda a 
bleskově se vsunul do otvoru ve chvíli, kdy jsem uslyšel Uctívače ginga. Stáhl jsem se do stínu vlhkého 
sklepa.  

„Kde je?“ volal někdo. „Kam zmizel?“ 
„Musel přelízt vrata, nebo tuhle zeď. Mrknul bych se spíš za ní. Je nižší! Tam bude spíš.“ 
„Fajn. Já polezu tady a vy o kus dál.“ Slyšel jsem, jak lezou přes zeď oddělující dvorky od této 

slepé-neslepé uličky. Za chvíli bylo ticho. Vylezl jsem zpátky po břiše. Všiml jsem si, že z obou stran 
jsem na sebe nachytal něco ze sklepního mokra a slizu. Podstoupil jsem riziko, že se Uctívači vrátí zpátky 
a vyšel potichu k bráně. Uslyšel jsem pekelný rachot někde za dřevěnými vraty, na nic nečekal a otevřel 
dveře. Ale to mi už jen dobíhala ruka. Úplně jsem se totiž zarazil, jako bych měl nohy z olova nebo jiného 
kovu. 

Někdo z velké výšky dopadl na zem a teď se rozeběhl směrem ke mně. 

Olda mě skoro porazil na zem. 
„Co tu děláš, člověče?“ lekl se mně. 
„To bych se mohl klidně zeptat já tebe!“ ušklíbl jsem se. „Teď není na vysvětlování čas! Musíme 

pryč, než se vrátí Uctívači. Jsou tady za touhle zdí na dvorcích. Musíme do kostela. Do Jakuba! Tam nás 
nenajdou.“ Zároveň jsem jako první vyběhl ven z uličky. Proběhli jsme doprava hned zase doleva. Cestou 
jsme si navzájem vyměnili své zážitky z pronásledování. Byla to skutečně neuvěřitelná náhoda, že jsme 
na sebe takhle narazili!  

Do kostela jsme se dostali asi za půl hodiny kolem třetí odpoledne. Vojta na zvonici nebyl. Tím 
míň v kostele. 

„Kde je?“ nechápal Olda a posvítil dolů baterkou. Dole totiž vrzly dveře vedoucí nahoru na 
zvonici kostela sv. Jakuba. 

16. Konec druhé výpravy 

Nahoru k nám vystoupal Vojta. Nejdřív se na nás podíval trochu nevěřícně a pak ze sebe 
vypravil: „Co jste to zase dělali?“ 

„Co jako?“ zeptal jsem se. 
„Že si jen tak laškujete s Uctívači! Víte, co se mohlo stát? Dneska odjíždíme! Kdyby vás zajali, 

tak se možná nedostaneme domů! Jak jste je vyprovokovali?“ 
„Nijak, ó velký Vícenáčelníku,“ zasmál se poťouchle Olda. „Jen jsme potkali ty dva strážce, co 

mně drželi jako rukojmího ve Svatyni.“ 
„A nezdá se mi, že bychom udělali něco zvláštního. Prostě jsme jen utekli…, ale jak o tom 

vlastně víš?“ 
To Vojtu trochu rozčílilo: „Ještě se ptej! O té honičce si povídají celá Stínadla a potkal jsem 

s Vícenáčelníkem ty Uctívače, co vás pronásledovali! Měl jsem zatracené štěstí, že mně viděli s ním, 
takže si mně s vámi nespojují!“ 

No dobře, dobře,“ snažil jsem se ho uklidnit. „Ale nic se nestalo, takže se můžeme zabývat 
důležitějšími věcmi. Jako třeba deníkem. A co ses všechno dozvěděl na návštěvě u Vícenáčelníka?“ 
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„Něco o Věrovci,“ řekl smířlivě Vojta. „Nikdo ho snad ani neviděl vyjít z domu, kde bydlí. 
Nejspíš se stydí. Nevím, ale je to psanec.“ 

„Má co chtěl,“ nelitoval ho Olda. „Neměl pobuřovat!“ 
„Fajn,“ řekl jsem už trochu nervózně. „Mělo by nás spíš zajímat, co uděláme s deníkem! To by 

teď měl být náš bod číslo jedna, kterýho bychom se měli držet!“ 
Vojta se hluboce zamyslel. 
„Vzal bych domů jen deník a ten klíč. Bedýnka je moc těžká. Vezmem ji jindy!“ 
Přikývl jsem: „Dobře. A v klubovně na Čánkově to doluštíme.“ 
„Přesně tak,“ dodal Olda. 
Bylo už velmi pozdě a museli jsme si pospíšit, abychom nezmeškali vlak. Dnes skončila naše 

druhá výprava… 
Kráčeli jsme v podivné náladě zšeřelými Stínadly. Byli jsme smutní, že musíme znovu opustit ten 

krásný kout, kde se toho dá tolik zažít… Za ty dva dny se nám toho zase povedlo tolik! 
Nalezli jsme zbytek Odkazu Velkého Vonta, což jsme si zatím bláhově mysleli… Pak Tleskačův 

deník č. 1! Výprava do Svatyně a nějaká ta menší honička v temných uličkách stínadelských… Bylo toho 
až moc za ty dva dny. 

Nebo snad ne? 

„Tak vy nám chcete nakecat, že jste našli tohle?“ kroutil hlavou Kuba a Pavel se jen usmíval. 
Vojta vytáhl z tašky polorozpadlý deník Jana Tleskače. Nastalo ticho. 
Seděli jsme v klubovně na Čánkově. Bylo trochu pod mrakem, ale nepršelo. Vlastně snad celý rok 

v městečku nezaprší. Můžou za to naše nádherné kopce stojící přímo proti hlavnímu směru větru. A tím i 
směru mraků. Často je vidět, jak se vysoký bouřkový hrad blíží a blíží… a zastaví. Přitom se vyprší na 
druhé straně kopců a nějaká ta kapka si najde cestu i na hřbety Čánkova, Čakova a dalších kopců. 

Mezi tímto mým únavným povídáním se naši další členové party Psanců, kteří bohužel měli tu 
smůlu, že navždy při našich výpravách do Stínadel zůstali doma, protože jim to rodiče nedovolili. Proč? 
Jenom lezeme špínou, slizem, podzemními chodbami, prodíráme se tunami prachu a krupicové kaše. 
Opravdu divné… 

U okna stál Olda a všechno hlídal. Co kdyby se zase objevil náš milý Herbertek se svojí úžasnou 
partou. Pavel s Kubou nechápavě civěli na deník, jako by to bylo něco nadpřirozeného. 

Pavel otočil desky prosycené prachem podkrovní plošiny. Začetl se a ztvrdl jako železobeton. 
Jakoby ho někdo odlil z bronzu. 

„Já to ale nechápu!“ prohlásil po chvíli, jakmile se vzpamatoval. „Jakto, že jste to našli zrovna 
tam! Ve věži! To nemá rozhodně žádnou fantazii ani logiku!“ 

Přiznávám, že mi to přišlo stejně divné jako jemu. Ještě víc je ale nespokojen čtenář. Fantazie 
tomu možná trochu chybí, ale po logické stránce to nemá chybu. Jenže čtenář si představí asi něco 
dobrodružného, jak se budeme o deník rvát s celými Stínadly a jak jsme ho nalezli dejme tomu v muzeu 
v jistém – také polorozpadlém – pohřebním voze, který kdysi stál na jistém dvorku. Jenže tak to nebylo. 
Bohužel… 

Nebo snad bohudík? 
„Vsadím se, že už to máte přečtený,“ poznamenal Kuba. 
Olda poprvé promluvil: „Všechno ne, asi jen polovinu.“ 
„Tak nám tu půlku přečtěte a pak budeme luštit dál.“ 
Vojta mi podal ten sešit se slovy: „Ty umíš pěkně dramaticky číst.“ Nevím, jestli to je lichotka, 

nebo vychytralost, jak se zbavit těžkého čtení tleskačova prvního deníku. Ale bylo mi to jedno. Já raději 
luštil jednotlivá písmenka napsaná před pětaosmdesáti lety, než abych nečině seděl. 

A tak jsem četl. 
Trvalo dlouho, než jsem se prokousal do částí, kde jsme my už skončili na zvonici sv. Jakuba. Za 

tu hodinku se setmělo. Ne snad, že by už byl soumrak, ale začalo pršet! Opravdový déšť, který jsem 
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neviděl už asi tři měsíce! Ale tady na Čánkově byla vlastně jednoměsíční přeháňka normální, tak jsem se 
přestal v duchu radovat… 

Olda dal na stůl petrolejku po dědečkovi. Ne snad proto, že by na Čánkově nebyla elektřina, ale 
teprve jsme si pomalu zaváděli osvětlení a tak se nám stará lampa hodila. Žárovka trůnila na poličce. Ještě 
nám scházeli kabely, kterými bychom se napojili na okruh zásobující šťávou celou konírnu, ale zatím 
jsme ho neměli. 

V klubovně, nebo spíš ještě pořád kůlně, se rozlilo příjemné světlo. 
„Čti dál, ať se něco dovíme,“ škemral legračně Vojta hláskem pětileté holčičky a ostatní ho 

napodobili.  
„Fajn,“ řekl jsem. „Ale celý deník nestihneme. Asi jen tři další stránky. Už je večer.“ 
„To nevadí,“ pravil lakonicky Olda a zívl. 
A tak jsem zase četl. 

13. - středa - bolí - hodně - chodníku - určitě - Em - ten - moc pracovat na kole - mohu ale plán - 
trvanlivý - věčnost -  

14.srpen - mám na - peníze - začal - těžké - jen - kus práce - ale - utratil moc - skoro hotovo - 
podzemí - výklenku -  

15. - dnes - rozvážel - čas - kůlny - plán - a do kostela - gumě - do podzemí - zazdím - cihel - viděl 
- malta - lehce - peníze pryč - šetřit. 

16.srpen - v dílně - útoky - že - a  - nevím - Vždyť on - určitě - tehdy - neskočím - nebyl - kůlně - 
petrolejovou - strach - větší ale - Ema - dolů -  stoce - doprava  a třetí - vpravo - dvaceti - výklenek - prý 
zde - mnichy - nenašel - vzal - plán - sláma - připraveno - rychle - nenajde - a ten - ne - Vydrží a -  

Zbytek strany byl zase zčernalý. Jako zázrakem se zachoval alespoň tenhle kus. Snad 
nejdůležitější část celého prvního deníku! A já zase slyšel ten hlas: „Já ti říkal, abys četl…“ Polekaně 
jsem se otočil. Nikde nikdo. Jen plamen petrolejky kmital sem a tam, jakoby do něj někdo foukal. Nebo 
začínám bláznit? Asi jo… 

„Co že tam psal Tleskač? Že ty plány vydrží? V tom vlhku a špíně?“ nechápal Olda. Vojta nám to 
začal všem vysvětlovat. Patrně to pochopil jako první. 

„Em napadl Tleskače někde na chodníku. Jak, nevíme. Jisté je, že se Jan bál, že by mohl ukrást 
plány, které kreslil. A měl pravdu. O něco později Em přece kůlnu vypátral a Jana zmlátil, protože tomu 
zhasla petrolejka a Em o něm nevěděl. Kdyby kopal, našel by plechovku s úsekovými plány. Další plán 
byl v hlavolamu. Ten byl kompletní. A Ježka Em taky ukradl a zkoušel ho vyndat z klece. 

Proto se Tleskač rozhodl udělat ještě jeden plán, který by Maňák nemohl najít a Tleskač ho mohl 
kdykoli použít, kdyby se se zbývajícími plány něco stalo. Jan znal podzemí u Jakuba tak jako zvonici a 
tak věděl o jednom z mnoha výklenků, které jsou v chodbách. Podařilo se mu sehnat i gumu, i když 
nevím, jak ji mohl na papír použít jako izolaci! V podzemí našel i cihly, kterých je v podzemí víc než 
dost. Udělal maltu a všechno zazdil. A taky dal někam trochu slámy, ale kam a proč? To ale taky nevíme. 

Nicméně musel mít odvahu, protože se vydal sám do podzemí. Pohřbívalo se tam kdysi, ale 
některé kosti a lebky se váleli často na některých místech na podlaze! Nebo i v těch výklenkách! Už v té 
době, kdy žil Tleskač se sice podzemí pomalu čistilo a vyklízelo, ale pořád mohou dodnes existovat skrytá 
místa, kde ještě nějaké kosti jsou. Dřív to bylo v módě se takhle pohřbívat… Tleskač o nich jistě nevěděl, 
protože se ty kostry neválely taky všude a navíc tohle podzemí nebylo využíváno jen jako hřbitov! 

A tak možná dodnes leží v podzemí jeden z tleskačových plánů létacího kola. 
Ale nechci vám dělat iluze. Ten plán, pokud vůbec něco z něj najdeme po takové době, bude 

v tom lepším případě vypadat jako nečitelná stránka deníku.“ 
„To nevadí,“ řekl Olda. „I tak se tam můžeme podívat. Bude to skvělá výprava.“ 
„Tak to my se tam zase nepodíváme,“ vadilo Pavlovi a podíval se ven z okna. Pršet sice přestalo, 

ale tma byla ještě větší. 
„V té chodbě bychom si stejně všichni akorát překáželi,“ mávl rukou Kuba. 
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„Vypravíme se tam na svátek Vontů. Bude pořádána sportovní soutěž mezi Vonty na jednom 
z velkých plácků mezi dvorky ve zbouraných Stínadlech. Vontové budou tedy prakticky pryč. Tak 
nehrozí, že by nás v podzemí někdo potkal,“ promýšlel plán Vojta a já se ho na to zeptal: „Uctívači ginga 
asi svátek Vontů neslaví, že jo?“ 

„Ne, jsou to taky Vontové, ale neslaví ho. Ani se jim moc nedivím…“ 

17. Zloději! 

„Vojto, nemohl bys nám nakreslit plánek podzemí?“ zeptal se ho Olda a podával mu papír. „Já 
mám totiž takový pocit, že si něco říkal v tom smyslu, že některý chodby-“ Nedořekl, protože ho přerušil 
náš stínadelský Vícenáčelník: „Říkal jsem to, ale myslím, že tahle chodba ještě stojí – pokud je to ta, 
o které se píše v deníku. Tak to tady načrtnu a uvidíme, která chodba by to mohla být… pokud ji 
nezbourali.“ 

Začal čmárat spleť čar po papíře. Nějakou dobu to trvalo. A to kreslil jen nejbližší podzemí 
u kostela sv. Jakuba. „Jakže to Tleskač popisuje?“ 

Začal jsem znovu číst: „stoce - doprava a třetí - vpravo - dvaceti - výklenek“ 
„Dejme tomu, že když se přijde z kostela ke stoce, dáme se doprava,“ rozvíjel nejasný zápis 

v deníku Vojta. „Třetí chodba napravo po chodníčku kolem stoky. Může to být jen tímhle směrem, 
protože kdybychom stoku přeskočili na druhou stranu – a to by pak bylo pro nás vpravo – tak máme po 
pravé straně jen dvě chodby. Půjdeme tedy po té straně stoky, co je kostel a… jedna, druhá, třetí. Je to 
tahle chodba. Dvacet – může to být v metrech nebo i krocích. A ke všemu nevíme, kterou stranu chodby, 
kde byl výklenek, Tleskač zazdil. Ale to by se mělo dát poznat podle rozdílu v zdiva a pojiva – to jsou ale 
vědecký názvy, co? A tam, kde budeme kopat, objevíme malý výklenek, ve kterém bude zničený plán 
Tleskačova létajícího kola.“ 

„Hm. Škoda, že ten plán bude zničený, ale i tak bude zajímavý to vykopat.“ Zamumlal jsem a 
zadíval se na hodinky. 

Bylo šest hodin večer a navzdory polovině července tma od mraku. Ke všemu mohlo začít 
pořádně pršet! Něco neuvěřitelného, ale ta možnost tu byla. Tak jsme zamkli klubovnu, rozloučili se pro 
dnešek se Šéfem, který tu někdy zůstával pozdě do večera a odešli do večerního ticha. Někde ševelil vítr 
v korunách stromů a na západě byla vidět narudlá záře přes clonu mraků, které se hnaly ve společném 
úsilí na městečko s úmyslem ho svlažit… 

Když jsem se ráno probudil, sluníčko svítilo jak blázen a po mracích nezbyl ani beránek. A je po 
dešti! 

Měli jsme se sice sejít až ve dvě odpoledne na Čánkově, ale nevěděl jsem, co budu dělat. Neměl 
jsem nic důležitého na práci, a protože mi to nedalo, šel jsem se tam podívat už teď po ránu. Cestou 
kolem chatové kolonie jsem vyplašil koloucha. Pak na mně zákeřně zezadu zaútočil pes, o kterém jsem 
neměl ani tušení. Menší zavrčení a nadávka, kterou by Mirek Dušín a tím méně některý člen klubu 
vypustil z úst, mu zkazila chuť na velké sousto. Odběhl a ztratil se v trávě na posekané louce. Zbytek 
cesty mně minul bez větších problémů. V klidu jsem se dostal až ke klubovně, kde na mě čekalo něco 
hrozného. Zámek ode dveří byl vypáčený a dveře byly otevřené. 

Zloděj! 
Rychle jsem otevřel dveře dokořán a obhlédl klubovnu. 
Stůl ležel na zemi nohama vzhůru. Stejně tak židle. Všechny věci z poliček ležely vysypané na 

podlaze. Skříň měla vyvrácená dvířka a těch několik věcí, co skrývala, leželo na zemi mezi petrolejkou, 
knížkami, šiškami, pěknou větví a – okno bylo otevřené! Proč zloděj nevyšel nazpět dveřmi, když už se 
mu je podařilo vyrazit? 

Odpověď je prostá, milý Watsone: Nejspíš proto, že nemohl. Kdosi už byl na dvoře. Kdy tedy 
došlo k vyrabování? Ano, brzy ráno! Nezodpovězenou otázkou tedy zůstává: Kdo? 

Vyšel jsem ven a otevřel dveře do šéfovy malé kanceláře. 



 44 

„Šéfe,“ začal jsem rychle. „Víte o tom, že máme vyrabovanou kůlnu? Neviděl jste dneska ráno 
někoho nebo vůbec něco? Nezdálo se vám něco podezřelýho?“ 

„Počkej. Počkej,“ zděsil se mého přívalu slov Šéf. „Co se stalo?“ 
„Vždyť už jsem vám to povídal: Máme vyrabovanou klubovnu. Neviděl jste dneska ráno-“ 
„Neviděl. Jen v lese nad Kaňonem kolem osmý nějaký pohyb. Ale myslel jsem, že to byla srnka. 

Tady jich žije hodně. Nebo i nějaký zatoulaný kanec z lesů na Čakově… ale když tak o tom mluvíš… 
mohl to být i člověk, ale jistý si nejsem.“ 

„V lese nad Kaňonem?“ 
„Jo. Přesně tam. Docela mě to zajímá. Jdu se tam podívat,“ vstal a vyšel ven ze dveří směrem ke 

kůlně. Odtamtud se ozývaly výkřiky a štěkot. Vtom se venku objevil Kuba i se svým milovaným 
podvraťákem Chlupem. Zřejmě ho šel venčit a nedalo mu – stejně jako mně – podívat se do naší nové 
klubovny. Vypadal vystrašeně. 

„Ty už to víš? Ty už jsi tady?“ zeptal se mně jen, v jeho hlase zněla úzkost. 
„Jo. A řekl bych, že už taky tuším, kdo to udělal,“ vstoupil jsem znovu dovnitř. Kuba, Ghlup a 

Šéf za mnou. Poslední jmenovaný jen zíral na tu hroznou spoušť tady všude kolem. 
„Kdo myslíš, že to teda byl?“ zeptal se mně Kuba a prohlížel trosky skříně. 
„Na koho bys to typoval?“ odpověděl jsem otázkou. 
Kuba se zamyslel. Chlup mezitím čuchal ke knížce ležící na podlaze. 
„Herbertovci?“ zkusil to po chvíli. 
„Chyba, Watsone,“ zvolal jsem a začal vysvětlovat: „Podívej se: Herbert by jen otevřel okno 

nožem a neničil zámek. Ten někdo zámek ničil, ale protože to bylo ráno, takže tu byl Šéf a ten někdo se 
vyplašil a utekl oknem. Vím jen o jedněch lidech, kteří by tohle udělali… A za druhý: Herbert by 
nevyházel zbytečně na zem všechny věci, jen by se podíval po tom, co hledá. Nevytrhával by dveře 
z pantů a tak dále. Taky by to nikomu ze svý party ani nedovolil, i když oni by na to neměli. Pokud by 
Herbert navíc našel to, co hledal, nechal by nám tady nějakou drobnůstku, podle které bychom ho mohli 
po namáhání mozkových buněk dopadnout. Jakoby si ho neznal…“ 

„Rozhodně ne tolik jako ty,“ ušklíbl se. 
„Byli to Čingisháni.,“ nevnímal jsem jeho poznámku. „Na ty by to vypadalo: zmatečná 

neorganizovaná krádež… Vůbec ale netuším, co by tu mohli hledat! Vždyť-“ Zarazil jsem se a vytřeštil 
oči na stůl. „Nevíš, kde je deník? Nikde ho nevidím! Bral ho s sebou Vojta?“ 

„Bral,“ uklidnil mě. „Viděl jsem ho.“ 
Aspoň že tak! To by byla katastrofa! Tleskačův první deník v rukou Čingise, to bylo něco, co 

jsem si ani nedokázal představit! 
„Zdá se, že nic nechybí,“ konstatoval jsem a začal pomalu uklízet zpátky věci na svém místo. 

Kuba mi pomohl a společně jsme jakžtakž provizorně opravili dveře od skříně. Šéf musel do stájí a Chlup 
běhal někde po louce. 

Trvalo nám to asi půl hodiny. Nejhorší ze všeho byl zámek – ten byl úplně rozbitý a znovu 
nepoužitelný. Netušili jsme vůbec, jak zanechat přes noc klubovnu bez zámku. Nový jsme nemohli tak 
rychle opatřit. Naštěstí nám Šéf řekl, že se o to postará. To by mně zajímalo jak? 

S Kubou jsme se rozloučili. On tu zůstal na stráži s Chlupem a já šel pro Oldu, Vojtu a Pavla. 

Asi za hodinu a půl jsme došli k rybníku Mořeplavců. Naši staří známí zase provozovali své 
výletní plavby – dnes už neodmyslitelnou součást všedního městečkovského letního dne. V Pevnosti 
zůstala dvojčlenná hlídka. Zašli jsme za nimi. 

„Nazdar, Amígos Mořeplávos!“ spustil jsem hned na začátku a zeptal se: „Nevíte, jestli jsou 
Čingisháni na svém tábořišti u lesního rybníka?“ 

„No jasně že sou!“ řekl Honza a rukou mávl ve směru, kde byl lesní rybník, u kterého se scházeli 
Čingisháni. Jeho společník jen kývl hlavou. 

Šli jsme tedy dál a opustili romantický kout rybníka Mořeplavců. Cestou jsem mávl na Vojtu, aby 
za mnou přišel. 
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„Do ničeho se nepleť. Vzal jsem tě s sebou proto, abys očíhl situaci u nás na skorovenkově a aby 
nás bylo v případě nějaké rvačky víc. Když se něco semele, poběžíš zpátky za Mořeplavci pro pomoc. My 
to tady nějak zvládnem. Dobře si zapamatuj cestu.“ 

Cesta se začala svažovat, až se úplně ztratila v nízké lesní trávě a mechu rostoucího kolem lesního 
rybníka pod nekonečnými korunami borovic a dubů, na které zvenku dopadalo sluneční světlo. Nedaleko 
se zaleskla hladina rybníka Čingishánů. Na jižním břehu protáhlého rybníka měli svou základnu 
Čingisové s malým přístavištěm. Z malého mola se dalo nastoupit do dvou lodí. Celý prostor okolo 
malého ohniště byl narozdíl od Přístavu Mořeplavců nechráněný. Čingisháni začali ale pomalu stavět 
mezi stromy malou ohradu, ale ta byla zatím ve výstavbě, jak se učeně říká. U ohniště byly dvě malé 
lavičky a skrýš pod placatým kamenem. Ta už pro mě a Mořeplavce od loňského léta tajná nebyla. Jak se 
celá honba za pokladem a Osoblaha zdála být vzdálená. Už to byl celý rok… 

Čingisháni zde opravdu byli. Dva z nich pluli na loďce poblíž břehu. Zbývající tři včetně Čingise 
seděli u ohniště, které bylo vyhaslé. Seděli k nám zády. Ale když se oba plavci otočili ke břehu, spatřili 
nás a něco zavolali na ty u ohniště. Nebyl jsem moc rád, že jich je o jednoho víc. Měli přesilu. A kdyby se 
něco semlelo a Vojta utekl pro Mořeplavce, bylo by jich víc ne o jednoho, ale o dva. 

„Co tu chcete?“ řekl nevrle Čingis. „Vás bych tady nečekal.“ 
„Nic moc,“ odpověděl jsem mile. „Jen jsme vás přišli navštívit.“ 
„Vo co teda jako kráčí?“ přeslechl odpověď Čingis a strčil naštvaně ruce do kapes. 
Co teď? Mám všechno vsadit na jednu kartu? Mám ze sebe případně udělat totálního pitomce? 

Vteřinu jsem se rozmýšlel. Vteřinu. Během ní se mi vybavila zničená klubovna u koní na Čánkově a to 
rozhodlo. 

„Můžeme se podívat do vaší skrýše?“ 
Čingisháni na mne chvíli nenávistně civěli. Kdyby uměli pohledem mrzačit, všichni bychom 

leželi na zemi a nemohli se hýbat. 
„Co to jako má bejt? Hrabem se snad u vás?“ vyjel vztekle Čingis. 
„Ne, ale Herbertovci nám vyrabovali klubovnu a možná vám dali něco do úschovy. Rádi bychom 

věděli, jestli bychom u vás něco nenašli.“ Byla to ode mě troufalost. Ale nic jiného se dělat nedalo, když 
jsem chtěl zabránit zbytečné rvačce. Byla to lest a Čingis se na ni přilepil jako moucha do medu. 

Čingisovo chování se – dle mého předpokladu – vmžiku změnilo. Jeho pohled by nás tentokrát 
spíš pohladil, ne-li pocukroval. 

„Máte pravdu,“ spustil sladce. „Hebertovci nám opravdu dali nějaké věci. Nevíme, co to je, takže 
to nejspíš bude vaše.“ 

Lhal. Pokud si myslel, že jsme vypatlanci, kteří ani neví, že voda bývá u nás v létě tekutá, tak se 
moc mýlil. Všichni jsme ho prohlédli skrznaskrz až do žaludku. Jen nevím, co měl ke snídani. 

Čingisháni nás uctivě poctili návštěvou ve svém tábořišti. Celá rozmluva se zatím odehrávala 
před ním. Nelíbilo se mi, že nás zvou dovnitř. Raději jsme se drželi na okraji poblíž lesa. Ale nebyla to 
žádná past. Čingis zvedl kámen. Objevila se okrouhlá půl metru široká i hluboká díra vystlaná po obvodu 
kameny. Kromě praků a sfouklého člunu zde ležela nějaká plátěná taštička. Čingis ji otevřel a na dlaň si 
vysypal část jejího obsahu. Před našimi zraky se objevila Vojtova mapa podzemí. Ještě že na ní nepsal 
žádná označení! A štěstí, že mapa Stínadel zůstala doma! To už by jinak Čingisháni všechno věděli. 

Vojta si vzal plánek k sobě. 
„Děkujeme ti, Čingisi,“ usmál jsem se opět mile a dal povel k odchodu. Asi deset metrů od 

tábořiště jsem se otočil a rozkřičel: „Jestli vás ještě jednou uvidíme jen na kopci, tak se těšte! Máme jiný 
starosti, než si s vámi dát bitvu, tak si dejte pozor! Už vás máme po krk vy zlodějové!“ 

A utekli jsme rychle po svahu pryč. 

18. Vzhůru do podzemí! 

Takže nakonec všechno dobře dopadlo. Zbytek dne jsme strávili nákupem nového zámku a jeho 
zabudováním. Čingisháni měli zatracené štěstí, že jsme na ně skutečně neměli čas. Ale jednou… 
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Až další den jsme mohli pokračovat v luštění zbytku Tleskačova deníku… 

17. srpen - pozdě - nadával - jedno - nemyslel - ale - vždycky - zase - kluci - prosili - naučit - 
ježka -  

18. - vrtule - vnitřní - převod - těžké - zatím dostatek - matheriál -  
19. srpen - v dílně - poměrně - klid - neobvykle - patentní zámky - u Votrubů - čekají - pomohl - 

zámkem - kuchyni - starý - dnes - to - ono - já - 

Zbytek strany byl nečitelný. Ne snad zčernalý, ale písmo se kamsi ztratilo. 
Do nekonečna… 

25. - udělal mnoho - závit - náčelník - delegaci - ulic - jestli - neřekl - plán - jinak - nevadilo -  
26. - mám už hodně - jde to - odhaduji - doba  - zkušební -  
2?. - hrůza - Em - málem deník - to - strašné - ještě - v dílně - vypadl - kapsy - naštěstí - zákazník 

- u pultu - rychle - práce - dobrá - kostelník -  
29. srpen - Em - pryč - venkov - smrt - rodině - dílna zavřena - celý - kůlně - naskočila - o tři - 

alespoň - klid -   
30. srpen - vrátil - peklo - nevadí - mi - brzy - a Jan Tleskač - někdo - mistr - nic! - rád - pohled - 

na kolo - svět - určitě - věřím - vyryl - zamyšlení - kresbu - kleci - ponk -  
31. - zase - ale - rozvoz - měl - Ramouz - a někdy - to kolo - brzy konečně! - kůlně - hodně - 

dřevěné -  
1. září - odpoledne - sirotčinci - kamarády - potěšit - peníze - opuštěné nechtěné děti - i já - 

jednou - až - létací kolo - pomohu - udělám -  
2. září - nešťasten - co - nevím - já - něco - proč - a - 
5. - jak - vypadat - po - objevu - vše - jiné - mám - obnos - pronájem - ale ještě - 
6. - a teď  - potkal - třeba - ale kdo - tehdy - a já - jak - práce - bojím - bez deníku - sám -  

Poslední list sešitu nešel vůbec číst. Byl rozmazán tím, jak se tuha dotýkala desek… 
Zaklapl jsem desky podivného sešitu. Několik listů se uvolnilo z měkké vazby. Zastrčil jsem je 

zpět a předal jsem deník do úschovy Vojtovi. Podle mě patřil deník do Stínadel… 
A Vojta byl Vícenáčelník a jeho děda slavný Velký Vont. 
...Koho volíš? Losnu, nebo Mažňáka?… 
...Ale třeba Bahňáka… 
Deník Jana Tleskače. 
Deník obdivuhodného člověka. Člověka, který nikdy nepoznal klid a vlastní rodinu. Nevěděl, kdo 

byl a odkud pocházel, netušil nic o ježku v kleci. A přece se dokázal postavit nepřízni osudu a vznést se 
vlastní silou do vzduchu… 

A někam do podzemí schoval i poslední plán. Ale ten bude po více než pětaosmdesáti letech v 
horším stavu, než celý první deník… 

Kubovi a Pavlovi rodiče nikdy nedovolili jet s námi do Stínadel. Ani dřív, ani později. Museli 
jsme se s tím smířit. 

Vystoupili jsme ráno z vlaku v jednom nejmenovaném českém městě a rozdělili se. Dohodli jsme 
se, že vše – až na nástroje a jeden batoh – necháme u babiček a odpoledne se sejdeme tam, kde jsme 
otevírali Ježka v kleci. 

„Máte všechno?“ zeptal se nás Vojta, když jsme přišli na místo srazu v Olihově ulici. 
„To víš, že jó,“ ujistil ho Olda. 
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Měli jsme s sebou kromě běžné výbavy Vojtův plánek podzemí, baterky, svíčky, sirky, kápézetky 
(spíš zásoby světla), křídy, kramle, dláta, a nože na seškrabování malty. A samozřejmě také kladivo na 
oťukávání stěn. 

Bylo 21. července. Vontové byli kdesi na jednom ze sportovišť na severu zbouraných Stínadel, 
kde se pořádala Vontská Olympiáda. Uličky a průchody byly takřka liduprázdné. Pohltil nás hluboký 

vlhký stín stínadelských 
zákoutí. Oceán domů a 
domků, kůlen a všelijakých 
nástaveb, točitých schodišť a 
polorozpadlých zdí. Pomalu 
jsme došli na malé 
náměstíčko, neobvykle 
ozářené slunečním svitem, 
který se jinde do úzkých 
uliček Stínadel nedostal. 
Kostel sv. Jakuba stál před 
námi. 

 
Vešli jsme skrz 

vyndavací desku dovnitř 
opuštěného chrámu. Ztuchlý 
vzduch nás ovanul. Nikdo 
zde nebyl, což Vojta s 
uspokojením konstatoval a 
dodal: „Neztrácejme 
zbytečně čas! Jdem do 
podzemí! Nechte zapnutou 
jen jednu baterku, je tam 
děsná tma.“ 

Dva kužely světla 
prořízly tmu a opřely se o 
kamennou stěnu. Vojta šel 
jako první. Naučeným 
pohybem otevřel zajištěná 
vrata do podzemí a vstoupil. 
Kamsi dolů do ještě větší 
temnoty vedly vlhké 
kamenné schody úzkou 
chodbou do podzemního 
labyrintu, který vytváří pod 
Stínadly druhé město. V dáli 
bylo slyšet šplouchání vody. 
Tudy kdysi utíkal tajemný 

Em s ježkem v kleci. Pak spadl do stoky, napil se otrávené hnijící vody, což byly vlastně městské splašky 
a zemřel na krysí žloutenku – leptospirózu. Zajímavé bylo, že jen o tři chodby dál ležel jiný plán létacího 
kola, o kterém neměl starý Mažňák ani tušení… O několik metrů dál ležela stejná smrt jako v jeho ruce… 

To jsme došli už dolů na chodníček při okraji smrduté stoky. Byla to jedna z podzemních říček 
ústících dohromady v jeden hlavní kanál, který ústil ve staré čistírně daleko za městem. Mimoto se 
pod Stínadly nacházely podzemní chodby. Zde pod kostelem se kdysi pohřbívali mniši a prý i zámožní 
měšťané. Snad byl tenkrát člověk nóbl, když se nechal pohřbít v podzemí… Ještě v době, kdy Jan Tleskač 
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ukrýval svůj plán, byly některé vzdálené chodby plné koster, které ležely dokonce i na podlaze. Jan měl 
velké štěstí, že nešel příliš daleko, to by už do podzemí asi nevkročil. Ale postupem času se podzemí 
vyklízelo, a tak se dnes (možná) už nikde nenarazí na žádné lidské ostatky. 

Ale v podzemí se jen nepohřbívalo! Chodby sloužily jako spojovací články mezi kostely a jinými 
stavbami. Uskladňovalo se v nich zboží. V dobách obléhání města sloužily jako úkryt a při požáru 
ochranu před ohněm. Některé domy byly a jsou propojeny sklepeními se složitým podzemním 
komplexem. Některé chodby vycházely ze Stínadel do jiných částí města, kde se napojovaly na chodby 
vedoucí do jiných měst a hradů… svět bez konce… bez konce… bez konce… 

A tyto chodby se často protkávaly se složitým systémem kanálů odvádějící městské splašky. Od 
nich se šířil nepříjemný zápach jdoucí až do žaludku. Krysy pištěly a utíkaly před světlem do škvír mezi 
cihlami a některé se potápěly do kalné břečky. Zde kdysi dávno vylovil neznámý Vont ježka v kleci 
utopeného zde Mažňákem, když zde hlavolam ležel asi čtvrt roku… Emil Hačiřík se málem otrávil, když 
se mu nepatrný kousek otráveného bahna dostal do úst. 

Naproti vchodu z kostela sv. Jakuba ústila stará zanedbaná podzemní chodba plná něčeho, co ve 
světlech baterky nešlo dost dobře rozeznat. Jen nahoře byla škvíra, kterou bylo možno vidět starou 
kamennou klenbu. Byla to Hřbitovní chodba, kterou kdysi utíkaly Rychlé šípy… Stoka se prodírala 
jakoby podél kostela a z míst, kudy přitékala zahybala se směrem od něj. Po jejích obou stranách vedly 
úzké chodníčky, při nichž tu a tam ústila podzemní chodba. 

„Žádné velké rozhlížení,“ řekl Vojta. „Musíme vykopat ten rozpadlý plán, dokud je čas. 
Nemůžeme tu být do půlnoci! Tak jdem na to?“ 

„Jdem,“ odpověděli jsme mu a bývalý Vícenáčelník vyšel po chodníčku ke třetí chodbě napravo. 

19. Tajná skrýš 

V podzemí byla tma, jakou jsem předtím viděl jen jednou v jeskyni, když průvodkyně na několik 
vteřin zhasla světlo. Nepředstavujte si, že jakmile vám dojde světlo, dojdete potmě k východu. Neuvidíte 
si ani na prst, když ho budete mít na nepatrňoučký milimetřík od oka. Neuvidíte nic. Měli jsme štěstí, že 
jsme s sebou měli světlo. 

Tma. 
Díky světlu Oldovy baterky jsme mohli vše spatřit. Rozsvítil jsem svoji baterku a zkusmo posvítil 

do ústí všech chodeb. Chodby obehnané cihlami i kamením končili v dálce černočernou tmou, jakou na 
malém prostoru vyhnaly do skrytých zákoutí naše světla. Ale hned jsem zhasnul. Nechtěl jsem plýtvat 
světlem. 

Není to rozhodně příjemný pocit jít podzemní chodbou, která tu je několik staletí a nad ní je 
několik metrů země. Kdyby se zřítila! Kdyby… ale co? Nijak tomu nezabráníš, tak na to raději nemysli! 

Navíc mě utěšovalo, že staré stavby dlouho vydrží… narozdíl od těch dnešních. Nebo snad ne? 
Další „povzbudivé“ zjištění pro nás znamenalo, že některé prostory nebyly prozkoumány ani 

Vonty a ani Velká rada o nich nemá ani páru. Mohlo to znamenat, že třeba jen metr od nás za zdí leží 
hromada koster. Než bych sám šel v téhle opuštěné tmavé děsivé chodbě, tak bych si snad sedl vedle 
jistého koše na půdě Kocouřího hrádku. Krysy a kosti… fuj! Někdy mám zajímavé myšlenkové pochody! 

Konečně se před námi objevila třetí chodba. Neváhali jsme a vkročili do ní. Byla dlouhá asi jen 
padesát metrů a na svém konci se napojovala na další, příčnou, chodbu. Tato chodba byla zřejmě o něco 
mladší, protože její stěny byly z cihel. 

„Co teď?“ byl Olda v rozpacích. 
„Odpočítáme dvacet kroků,“ řekl mu na to Vojta a pokračoval: „Měli bychom ťukáním po 

stěnách pak poznat ten zakrytý výklenek. Možná to bude vidět i okem, ale v tomhle světle o tom dost 
pochybuju. Počítejte se mnou!“ 

Dělal zhruba metrové kroky a baterkou svítil před sebe. Jedna, dva, tři… Tma před jejím světlem 
ustupovala dále do hlouby chodby, aby marně hledala útočiště v podivném podzemí. Patnáct, šestnáct, 
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sedmnáct – ještě kousek – devatenáct, dvacet! Vojta Losna se zastavil. Paprskem baterky obkroužil celou 
stěnu v okolí dvou metrů. 

„V tomhle světle to opravdu nejde moc poznat,“ řekl jen a vytáhl z batohu obě kladiva. Já dostal 
jedno, Vojta si nechal druhé a Olda nám svítil. 

Přilétl na mně zase jeden z těch geniálních nápadů, kterých se občas mé okolí děsí: „Co takhle se 
rozdělit? Já prozkoumám tuhle stěnu a ty támhletu.“ 

„Hlavička,“ pochválil mne potomek Otakara Losny a pustil se do hledání. 
Když zaťukal, rozezněl se podzemím hrozivý zvuk zvětšený ozvěnou, působil strašidelně a naše 

zneklidněné nitro ještě více rozechvíval. Ale nedbali jsme toho! Někde tady se nalézal snad zničený plán 
létacího kola Jana Tleskače a my jsme chtěli jeho tajnou skrýš najít ještě dnes. Nechápal jsem, kde sebral 
Tleskač takovou odvahu jít podzemím úplně sám. Já bych na jeho místě neměl moc náladu tady něco 
zazdívat (!). Asi bych utekl, kdybych tu musel být sám… 

Kam? K Emovi? K tomu člověku, co by mne jenom týral? Pravda… 
Vojta prozkoumával svojí část docela dlouho. Trvalo nám to dlouho. Snad minutu, snad deset. 

Tady v té tmě se čas nedal odhadovat. Ale nic jsme nenašli. 
„Musíme na druhou stranu,“ řekl Olda. 
To jsme věděli i bez něj. Další věčnost jsme tiskly uši na vlhké stěny a ťukali do nich kladivem v 

téměř beznadějné víře, že tu nalezneme po pětaosmdesáti letech něco, co je už dávno a dávno zničené 
všudy přítomnou vlhkostí a špínou… Najednou jsem zpozorněl. Zaslechl jsem jiný zvuk než při 
předchozích pokusech. Byl takový dutý… plný ozvěny… Zkusil jsem to znovu. Ozval se tentýž dutý 
zvuk. To už si mého počínání povšimli oba dva. Olda posvítil silnou čočkou baterky na místo, kde jsem 
stál a Vojta konstatoval, že malta je tady hodně vydrolena. Tady bylo určitě to místo! 

„Podej mi dláto,“ řekl Vojta a Olda sáhl do batohu. Nějakou dobu svítil dovnitř a pak ho vytáhl 
na denní tmu. Já vzal do ruky kapesní nůž a začali jsme vyškrabávat starou zvětralou maltu. Chodbou se 
ozývalo škrabání ušlechtilého kovu o tupou cihlu. Malta už ve spárách příliš nedržela a práce nám šla 
naštěstí rychle od ruky… První cihla je volná! 

Vojta ji položil dolů na zem. Na místě, kde pálená hlína odpočívala snad osmdesát pět let, se na 
nás šklebila černá díra. Olda do ní rychle posvítil baterkou. V záři světla jsme úzkým průzorem spatřili 
malý výklenek s cihlovými stěnami. To nás povzbudilo a práce šla zase o trochu rychleji. V tom nám 
pomohla i skutečnost, že po vylomení první cihly jsme u ostatních uvolňovali jen tři strany a ne čtyři…  

Asi za další půlhodinu jsme udělali tak velký prostor, že jsme jím mohli docela dobře prolézt. 
Olda s baterkou se otvorem uprostřed stěny protáhl jako první. Vojta jako druhý a já hned za ním, protože 
jsem nechtěl zůstat samotný v té ošklivé tmě. Bobříka odvahy bych v tomhle sklepení asi neulovil… 

V ostrém svitu baterky jsme spatřili prostor široký asi dva a dlouhý tři metry. Vysoký byl stejně 
jako chodba, kterou jsme sem vnikli. Stěny, jak už jsem řekl, byly z pálených cihel. Pod klenutým 
stropem jich ležela asi metr vysoká hromádka. Byla poskládána do komínu tak, že stěny celé stavby byly 
plné mezer a uprostřed byla vidět dutina procházející komínem. Na jeho vrcholu bylo cosi nechutně 
roztřepeného. Vojta nalezl jako první odvahu to blíž prozkoumat. 

„Je to děsně rozpadlý,“ hlásil po chvíli. „Takový starý a vlhký. Já nevim. Mohla by to bejt dost 
dobře tráva, ale to se mi zdá divný.“ 

V hlavě mi blesklo světlo poznání. 
„Tleskač přece psal v deníku něco o slámě, nebo snad senu. To mohlo nějaký čas posloužit jako 

izolace proti vlhkosti.“ 
„Tak to už nějakých osmdesát let neslouží,“ ušklíbl se Olda. „Je to celý vlhký a shnilý.“ 
„Tleskač taky vůbec nepočítal s tím, že zemře a teď že plán po takovej době najdeme my.“ 
Vojta si našeho rozhovoru příliš nevšímal a opatrně odstraňoval bývalou slámu. Nebylo jí naštěstí 

moc. Nejsem žádná outlocitná panička, ale asi by se mi z toho něčeho udělalo špatně. Raději jsem 
mezitím pokračoval v bádání: „Ten cihlovej komín to samý. Taky kvůli vlhku a myslím, že to je mnohem 
lepší, než ta sláma. A tak u – co to je?“ 
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Na vrcholu komína leželo cosi černého. Bylo to dlouhé asi půl metru a široké jen o několik 
centimetrů méně. Celé to čnělo do výšky asi čtyř, pěti centimetrů. 

Vojta byl tentokrát první, kdo zareagoval dřív: „To je guma! Tleskač o ní taky něco myslím psal v 
deníku! To je ta nejlepší izolace, jakou vůbec mohl sehnat! Ale ten plán už bude i tak zničený. No, naše 
pátrání kolem Tleskače je u konce… Vezmem to a prozkoumáme na zvonici.“ 

Kdyby tak tušil, že pátrání kolem Tleskače ještě není konec! A že už vůbec není konec dnešního 
dne! 

A ke všemu jsme netušili, že to bude tak těžké. Doslova… 
Vojta vzal gumu za jeden konec a já za druhý, lehce jsme ho nadzvedli. Nebo spíš… chtěli 

nadzvednout. 
Ta guma byla zatraceně těžká. Ne, že bychom byli nějaké papírové panenky, ale papír v tom 

určitě nebyl. 
„Tam je snad kovadlina!“ zapištěl Vojta a Olda se zasmál. 
„Ty se nesměj a radši nám pomoc vzít do chodby.“ řekl jsem nakvašeně a Olda vylezl ven na 

chodbu. Podali jsme mu plán, nebo co to vlastně bylo a prolezli dírou k němu. Položili jsme to něco na 
zem a pořádně se napili. 

„Než to dostanem na zvonici, tak to bude chvíli trvat,“ řekl Vojta a já jen kývl. 
„Ono to není ani moc těžký,“ promluvil Olda, „jako spíš dlouhý, ale zajímalo by mně, co uděláme 

tady stou dírou?“ 
„Nechal bych jí tak, jak je,“ odpověděl jsem mu. „Památce Jana Tlesk-“ Nedořekl jsem, protože 

mně Vojta přerušil: „Psst! Slyšíte to?“ A vypálil: „Zhasni, Oldo!“ 
Kolem nás se rozlila neproniknutelná tma. Odněkud zleva znělo šumění podzemní stoky. Jinak 

nebylo slyšet nic. Opravdu nic?  V nějaké vzdálené chodbě se ozývaly kroky a tlumené hlasy. 

20. Na střechách stínadelských 

Jestli si někdo myslí, že jsme byli překvapení, neměl by pravdu. My jsme úplně zkameněli, srostli 
jsme se zdí a tak všelijak podobně. 

První, kdo si vzpomněl na plán létacího kola, jsem byl já. Ale dřív, než jsem něco promyslel, už 
začal Olda rozvíjet plán: „Zpátky do tý skrýše! Narovnáme zpátky cihly a schováme se!“ 

„Dobře,“ zašeptal Vojta a uložil plán dovnitř výklenku, kde odpočíval několik desetiletí. Já s 
Oldou jsme dovnitř postupně skládali cihly. Nebylo vůbec snadné pracovat bez světla a zachovávat co 
největší ticho. V úpravě našeho úkrytu nám paradoxně pomáhalo čím dál tím větší světlo kohosi, kdo 
postupoval pomalu podzemím. I hlasy byly zřetelnější. Rozeznávali jsme i některá slova ve chvíli, kdy 
jsme zaklapli poslední cihlu a doufali, že zvenku celý výklenek vypadá normálně. 

„Uctívači ginga!“ zašeptal Vojta. „Poznávám jednoho z nich!“ 
Škvírami mezi cihlami jsme tak trochu mohli pozorovat osvětlený ruch v chodbě. Začal jsem 

počítat Uctívače, které jsem zahlédl. Mezi tím jsem poslouchal hovory. 
„...v kostele jo? To snad nemyslíš…“ Patnáct, šestnáct… 
„Náčelníku! Kluci z Ostrova jsou dvě minuty cesty za námi! Nemáme prý na ně čekat a jít napřed, 

povídal náčelník!“ 
„Dobře. Dojdeme tam jako…“ Dvacet pět, dvacet šest… 
„A co tohle? Já myslel, že…“ Třicet jedna, třicet dva… 
„Nevím, ale konečně jsme něco udělali! Ty podrazy už mi pěkně lezly krkem, co říkáte?“ Třicet 

šest, třicet sedm, třicet osm… 
Napočítal jsem na čtyřicet Uctívačů ginga, které jsem mohl spatřit. Co tu dělali, bylo jasné. 

Gingaři se rozhodli se vypořádat s Vonty v době, kdy stínadelští byli na sportovním utkání. Použili 
dokonce podzemních chodeb. Představa, že by tu našli nás – vyzvědače s bývalým Vícenáčelníkem – a 
k tomu s tím něčím, co tu zazdil kdysi Tleskač – mne děsila. Když Uctívači zmizeli za ohybem chodby, 
Vojta chtěl rychle vylézt ven. Zadržel jsem ho. 
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„Neblázni! Za dvě minuty tu je další skupina.“ 
Vojta se mi vyškubl: „No právě! Tohle byl předvoj! Zbytek Gingařů jde za nima! Rychle mi 

pomozte odstranit ty cihly, abychom mohli vylézt. Hlavně rychle a tiše!“ 
Nevím, jak to Vojta udělal. Řekl nám sice, abychom pracovali tiše, ale povedlo se mu splnit jen tu 

rychlost. To druhé ne. 
Při třetí vyndané cihle se totiž nasucho postavená zeď pod jeho rukama zřítila s pekelným 

rachotem do chodby. Kdesi se ozvaly zmatené výkřiky a dupot, který zkreslovala strašidelná ozvěna. Olda 
pronesl nadávku, kterou zde nebudu otiskovat. Vojta mi podal plán, on vzal baterky a Olda jeho věci. Vše 
se událo během tří čtyř sekund. Rozeběhli jsme se podzemní chodbou vpřed. Rozžatá baterka nám svítila 
na cestu. Na rohu chodby jsem zahlédl světlo Uctívačů ginga, kteří ještě nevběhli do chodby, která tolik 
let skrývala ono cosi zazděné zde kdysi nešťastným Janem Tleskačem. Ano, Olda měl pravdu, že to něco 
nebylo těžké jako spíš neforemné.  

Chodba, do které jsme vběhli, byla rovná jako přímka. Vojta nám přerývavě řekl, že chodba končí 
několika sklepy, do kterých ústí. Když to vydržíme, ještě dokážeme zmizet. Nechtěl jsem raději ani 
uvažovat o tom, jak jsou ty sklepy daleko. A Vojta nám to raději ani neřekl. Odhadl jsem, že jsme urazili 
asi sto metrů, když se daleko za námi ozvalo volání. Světlo baterek Uctívačů nás sice nemohlo ohrozit, ale 
my sami jsme si svítili na cestu, a tak nám byla veškerá opatrnost k ničemu. Na okamžik jsme se zastavili 
a vydýchávali se. Zaslechli jsme dupot. Uctívači už jdou tedy po nás! 

„Rychle pryč!“ velel Vojta a jako první se rozeběhl temnou chodbou vpřed. Její konec už nebyl 
daleko. V mihotavých záblescích vojtovy svítilny jsme zahlédli několik ústí dalších chodeb. Sklepy! 
Rychle jsme vběhli do druhé z nich napravo. Než Uctívači zjistí, že jsme neutekli první z nich, bude jim 
to chvíli trvat. 

Ukázalo se, že Vojta se vyzná ve Stínadlech jak na povrchu, tak i v podzemí. Vždyť i znalost 
Stínadel byla jednou z částí boje o Velké Vontství. 

Sklep ústil asi pět metrů dlouhou úzkou chodbičkou do velké podzemní místnosti, ve které ležely 
– kromě jiného – staré stoly, židle a sudy. Vojta nám později řekl, že tu byl kdysi hostinec. 

Vojta zhasl obě baterky a vyběhl nahoru po kamenných schodech. My hned za ním. Dostali jsme 
se k hlasitě skřípajícím plaňkovým vrátkům. Proletěli jsme průjezdem čpícím vlhkostí a rychle otevřeli 
masivní vrata vedoucí do ztichlé uličky. Olda zavíral. Průvan uhodil vraty o zeď a domem zněla strašlivá 
rána. Kdesi v podzemí se ozval vítězný křik a nad námi se otevřela okna, ze kterých vykukovali a řvali 
lidé. 

„Rychle za mnou, vím, kudy zdrhneme!“ volal Vojta a běžel co nejrychleji na roh úzké uličky. 
Nemohl jsem už skoro popadnout dech. Vícenáčelník si toho všiml. Vzal mi plán a předal mi obě baterky. 
Hned se běželo líp. 

Za rohem uličky jsme se na chvíli zastavili. Měli jsme toho už dost. A to ještě nebyl konec dne… 
Tekl z nás pot a měli jsme hroznou žízeň. Olda opatrně vykoukl a hned začal utíkat pryč. Uctívači si ho 
všimli! Vzali jsme nohy na ramena a běželi dále ztichlými letními odpoledními stínadelskými uličkami. 
Asi po dvaceti metrech vběhl Vojta do jednoho z mnoha pošmurných vysokých domů, kterých je ve 
Stínadlech všude plno. Tentokrát ale ne do sklepa, ale prý na půdu. Ach jo! Nahoru po schodech. Vyběhli 
jsme nahoru přes tři patra k půdě.  

Byla plná onoho neupotřebitelného krásného smetí. Mezi všelijak roztahaným nábytkem ležely 
bedny a truhly. Všude bylo plno prachu a temných stínů. Světlo sem pronikalo několika vikýři. Vojta už 
rovnal dvě tři bedny pod jeden z nich. Co nejrychleji vylezl nahoru po svých primitivních schodech a 
otevřel zaprášené okno. 

„Na nic se neptejte a lezte za mnou!“ Poručil nám a zmizel kdesi na střeše. Olda vylezl za ním a 
pomohl mi vytáhnout nahoru plán, který jsem zase nesl já. Hned nato jsem se protáhl nahoru. V tu chvíli 
jsem na schodech v domě zaslechl dupot. Uctívači ginga nás zahlédli sem vběhnout! 

Okno vikýře vedlo na můstek pro kominíky, který byl asi v polovině výšky střechy domu hned 
pod vikýřem. Od úděsné hloubky byl chráněn asi metr vysokým železným zábradlím. Jakmile jsem 
pohlédl dolů, měl jsem nutkání vrátit se na půdu, ale nic jsem neřekl. Vypadal bych jako zbabělec. Vojta 
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někam šel. Teprve teď jsem si uvědomil, že můstek vede doleva od nás nepřerušený po střechách domů 
kolem třetiny bloku. Končil u dalšího vikýře jiného domu skoro naproti nám. Šli jsme co nejopatrněji. 
Nechtěli jsme spadnout dolů a zabít se. Navíc jsme rychlejší chůzí působili velký hluk, který by upoutal 
Uctívače ginga. 

Bylo tak fascinující i neskutečné chodit nad hlubinou okolo komínů, hromosvodů i televizních 
antén. Na dosah ruky jsme měli střešní tašky i okapové roury. Mohli jsme vidět i vnitřek bloku, kterým 
nevedl žádný průchod (věc ve Stínadlech téměř nevídaná). Pod střechami a stříškami domů stály 
polorozpadlé zdi a mnohé kůlny a přístavky. Možná to bylo zde, kde Jan Tleskač pracoval na svém 
vynálezu. Nad hlavami nám létali poplašení holuby i rackové. 

Překonali jsme sotva vzdálenost třiceti metrů, když se za námi ozvalo volání. Uctívači ginga! 
Začali vylézat z půdního vikýře na můstek. Teď už jsme nemuseli chodit tiše. Začali jsme utíkat. 

Postupně jsme z něj přešli na co nejdelší skoky. Když si na to vzpomenu, klepu se ještě teď a teče ze mě 
pot. Ta hrozná výška! Nevím, jak nás mohlo napadnout udělat něco takového. Takový hazard! Každým 
okamžikem jsme mohli skončit dole na vlhké stínadelské dlažbě! Každou chvíli nás mohli dohnat 
Gingaři! 

Tu se nám do cesty postavila překážka. Můstek zahýbal ostrým úhlem doprava. Za ohybem vedl 
ještě dalších dvacet metrů, než končil zábradlíčkem u dalšího vikýře. Zpomalili jsme běh. V zatáčce mě 
trochu vynesla rychlost a těžký plán pod zábradlíčko. Skoro jsem přepadl dolů. Třesou se mi prsty, když 
tohle píšu! Naštěstí mně Olda stačil zachytit. To bylo to nejhorší, co mně ve Stínadlech potkalo! 

Uctívači to také jistě zahlédli. Přestali utíkat a skoro šli, ale za zatáčkou se zase rozeběhli. To už 
jsme otevřeli okno vikýře a Vojta vlezl jako první dovnitř domu. Pomohl Oldovi, který ode mne převzal 
plán, a mně se dostat na pevnou zem. Jak jsem byl v tu chvíli té dřevěné podlaze vděčný! 

Sotva jsme se ale chystali seběhnout po schodech dolů, uslyšeli jsme strašlivý, skoro až smrtelný 
výkřik, a rachot něčeho těžkého po střešních taškách. Nečekali jsme na nic a vyběhli i s plánem nahoru 
vikýřem na můstek. A tam venku jsme zahlédli něco, na co do smrti nezapomenu. Do smrti ne!  

Pod můstkem, na kterém stáli zděšení Gingaři, vedl dolů po střeše pruh vylámaných střešních 
tašek. Na nich ležel nějaký Uctívač a nohama se opíral o okap. Měl zatracené štěstí, jak jsme si později 
uvědomili! Rukama se křečovitě držel kousku trámu, který se objevil pod vylámanými taškami. Vypadal, 
že se dlouho neudrží a každou chvíli skončí na vlhké kamenné odpudivé stínadelské dlažbě. Na jeho 
vystrašený zničený pohled se nedá, opravdu nedá zapomenout a občas mne ještě straší ve snech. V jeho 
pohledu bylo něco jako odevzdání osudu, marnost všeho… Ani nevolal o pomoc a jeho ticho bylo tím 
strašnější. 

„Máte lana?“ zeptal se Vojta Uctívačů ginga, kteří ve zlomku vteřiny zapomněli na 
pronásledování. 

„Ne. Vy taky ne! Co budeme dělat?! Co budeme dělat?!“ zapištěl vystrašeně nejmladší Vont a 
rozeběhl se pryč dolů na ulici. Nikdo mu nebránil. 

Značně sečtělý jsem si vzpomněl na jednu záchranu v jistém opuštěném kraji, kde tahali jednoho 
kluka z jámy. 

„Svážeme k sobě pásky, tepláky a mikiny a tak vůbec,“ navrhl jsem – Vojtovi už došlo, o co mi 
jde a zatvářil se trochu nedůvěřivě: „Myslíš, že ti nápad z knížky pomůže? Co když to nouzový lano 
praskne?! Co pak?!“ 

„A vidíš snad jinou možnost?“ vykřikl jsem na něj naštvaně, což bylo poprvé a naposled, co jsem 
se k Vojtovi takhle zachoval, ale náčelník skupiny Uctívačů ginga se mně zastal. 

„Dobře!“ řekl Vojta a začal si sundávat mikinu (měli jsme všichni, protože v podzemí bylo 
chladno). 

„Drž se, Míšo!“ zavolal dolů na Uctívače náčelník. „Za chvíli seš nahoře!“ 
Míša se pokusil o chabý úsměv, že za chvíli bude opravdu nahoře, ale v nebi. 
Konečně se nám podařilo nepříliš povzbudivý provaz udělat. Jeden Gingař s ním co nejrychleji 

popoběhl co nejdál od nás a pořádně ho napnul. A ještě rychleji s ním přiběhl, i když hrozilo nebezpečí, 
že ho potká stejný, ne-li horší osud jako Michala, který se sotva držel a už mu pomalu sklouzávali ruce z 
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trámku. Ještě, že se alespoň zachytil tak dobře! Že se nohama opírá o okap a vlastně tak trochu leží na 
střeše! To bylo štěstí!  

Vzal jsem lano do ruky a pomalu ho celé provlékl v prostoru mezi zábradlím a kovovou 
podlážkou. Jeho volný konec ležel asi půl metru nad Míšou. 

„Je krátký! Je krátký!“ zašeptal zoufale Olda a několikrát za sebou použil jednu nepříliš slušnou 
nadávku. A v téhle situaci byl ještě moc slušný! 

„Vytáhnem ho!“ zařval jsem vzteky. „Musíme ho vytáhnout! Držte mě pořádně!“ 
„Co chceš dělat?! Zbláznil ses?!“ vykřikl Vojta. 
„Já vím, co dělám! Hlavně mě pořádně držte! To platí i pro tebe, Vojto!“ 
Vojta už mlčel. Pochopil, že mám pravdu… 
Lehl jsem si na můstek a protáhl se trochu na střechu s lanem v ruce. Vojta s Oldou a několika 

dalšími Vonty mně drželi. Jen tenhle chabý pocit jistoty mi dovolil udělat takovou ztřeštěnost. 
Nebo spíš takovou geniální věc? 
Oběma rukama jsem svíral lano namotané kolem mého pravého zápěstí. Druhý konec lana si už 

přivazoval dole Míša. Byl už, chudák, u konce se silami. Jen naděje na záchranu mu dodávala alespoň 
trochu síly. 

„A teď mě pořádně držte!“ vykřikl jsem a začal tahat nahoru lano s Michalem. Bylo to nad mé 
síly. Byl jsem unavený z kopání i honičky a ta mizerná gravitace tentokrát stála proti mně… Když jsem 
ho vytáhl na lanu napjatém k prasknutí asi tři metry daleko od můstku, zasípal jsem vyčerpaně, jestli by 
mě nemohli vytáhnout nahoru a vystřídat. Držel jsem vší silou provaz, když mně vytahovali. Přitom všem 
jsem si odřel trochu břicho. Nedbal jsem toho a společně s Vojtou a náčelníkem jsme tahali Michala 
pomalu nahoru. Sedl si na zem, když se nám ho podařilo vytáhnout nahoru a jen unaveně zašeptal: „Díky! 
Díky moc!“ Ruce se mu třásly a potil se. 

Začal jsem organizovat další akci. 
„Nevím, jak vy, ale já bych radil zdrhnout! Vidíte tu rozbitou střechu? Za chvíli tu budou lidi. 

Budeme platit opravu a ke všemu bychom měli spoustu potíží, o které asi nestojíme, nebo jo? Rychle pryč 
dolů a vykašlat se na pronásledování… stejně na to už nemáme náladu.“ 

Náčelník se nepatrně usmál a ustanovil jednoho Gingaře, aby pomohl Michalovi v chůzi. 
Vydali jsme se spěšně na cestu. Prolezli jsme potichu vikýřem i s Tleskačovým plánem na půdu a 

odtud jsme potichu prošli po chodbách a schodech dolů na ztichlou stínadelskou uličku. Jaké překvapení, 
když jsme spatřili oddíl Uctívačů ginga. Nejdřív mysleli, že jsme zajatci, ale náčelník Ostrova jim vše 
vysvětlil a poslal Kurýra jedničku od Uctívačů, který zde byl, aby vyřídil Pětiradě a Náčelníkovi zastavení 
výpravy. Ručil ve zprávě svým sesazením z náčelnického místa, kdyby se jeho výzva ukázala zbytečná a 
Kurýr zmizel na svém kole ve směru Svatyně Uctívačů ginga… Po jeho odjezdu odešlo několik dalších 
Vontů oznámit zastavení boje ostatním skupinkám.  

Náčelník se k nám obrátil a řekl: „Díky, že jste nám pomohli! Nebýt vás, tak už Michal leží zabitý 
někde na dlažbě toho plesnivého dvorku. Děkujem moc! A poznali jste náš útok. Víte, my neradi 
bojujeme proti Vontům, ale co se dá dělat?! To vy jste nás provokovali a dívali se na nás skrz prsty! 
Kdoví, kam by to vedlo, kdybychom nedali dnes znát, že se umíme bránit! A taky za to můžete trochu i vy 
tři! Ale určitě vám to odpustíme, zvědové! Jen se ti, Vojto, divím, že jsi porušil vícenáčelnický Slib?!“ 

Vojta se zašklebil: „Teď ti povím něco já, Davide! Já porušil Slib jen proto, že jsem chtěl najít 
Odkaz a obnovit s ním Organizaci! Tihleti dva, které tady vidíš, jsou v partě, která toho už hodně 
dokázala, což jsem si zjistil – znáš přece vontské metody, ne? No, a jen proto jsem se rozhodl s nimi 
spojit. Ale stali se z nás dobří kamarádi. A že Odkaz podařilo najít asi víš, nějak se to po Stínadlech 
rozkřiklo, snad to někdo viděl, nebo ne… to nevím, ale není to moc důležité. Jen, co jsme všechno našli ti 
neprozradím.“ 

„Aha. Ještě není mír. To chápu,“ odvětil David a zamyšleně odkopl kamínek doprostřed silnice. 
„Ale co jste dělali v tom podzemí? A co je tohle?“ Ukázal na Tleskačovo cosi. 

„To je zatím tajné,“ řekl Vojta. „Ale tomu bys stejně asi vůbec neuvěřil…“ 
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21. Nezničitelný plán 

Ten večer, kdy jsme zachránili Michala od jisté smrti, vzal k sobě plán Vojta. Domluvili jsme se, 
že ho společně otevřeme zítra dopoledne ve zvonici svatojakubského kostela, který nám začal sloužit jako 
naše stálá stínadelská základna. Co jsme ten den všechno zažili! Cesta do Stínadel, podzemí, vykopání 
toho něčeho, pronásledování Uctívači ginga a konečně záchrana života na střechách.  

Tu lávku už nechci ani vidět! 

Když jsem ráno přišel s Oldou na zvonici bývalého kostela, Vojta Losna už tu byl. Stál u stolu, na 
němž ležela Tleskačova guma údajně skrývající plán létacího kola… 

„Vítám vás, plantážníci,“ začal zvesela Vícenáčelník hlasem pouťového vyvolávače. „Budete 
svědky něčeho úchvatného! Dámy a pánové, tleskačův plán už čeká na vaše schlédnutí! Jen dále, jen dále! 
Sami dobře víte, jak byl těžký, takže papír v tom asi nebude! Dámy a pánové, všechny vaše otázky 
zodpoví tento nůž! Račte si ho prosím prohlédnout! Tento nůž řeže tu gumu jako nic! Ano, přátelé! Je to 
skutečně neuvěřitelně, protože teď už je guma rozříznuta na dvě poloviny a stačí ji jen nadzvednout, račte 
se – co to je?“ 

Jak Vojta říkal, tak i prováděl. Rozřízl nožem gumu po stranách na horní a dolní polovinu. A pak 
sundal horní část toho, co bylo izolací tomu, čemu říkal Jan Tleskač „Můj plán létacího kola“. 

Vojta měl určitě pravdu v tom, že v tom žádný papír nebyl. A taky ne! Byl to tenký měděný 
plech… Kupodivu byl jen na několika místech pokryt měděnkou, což je zoxidovaná vrstvička kovu.  

Skutečně neskutečně trvanlivý plán! 
Ve světle baterky jsem si všiml, že je na plechu cosi vyryto. Byly to rýhy dohromady tvořící 

křídla a ocasní plochy, vzorce pro výpočet nosných ploch, ale… Kde je vrtule? Převody? Kormidla? 
Křídelní páka? A vůbec kolo jako takové? Kde to všechno je?! 

Každý si nejspíše představí náš jásot nad nalezeným plánem. Omyl! Tiše jsme zírali na trvanlivý 
nezničitelný plán létacího kola. Něco takového by nás nenapadlo i v tom nejdivočejším snu! A že už jsem 
toho zažil! Ale proti téhle chvíli, tomuto nálezu a Stínadlům pro mne byla Osoblaha a celá honba za 
pokladem něco vzdáleného. Vždyť už to byl taky rok! Stárneš, chlapče, uvědomil jsem si. Zatímco před 
rokem bych se ještě bez problémů plížil trávou a jezdil načerno na zadní plošině vlaku na Osoblaze, dnes 
už bych toho použil asi je v nouzi… Holt strárnu… Se zaujetím jsem si prohlédl vzorce pro výpočet 
nosných ploch. 

Všude jen samé tajemství a záhady. Něco jsem prozradil a něco si přimyslel. Ale všechno jsem 
vám rozhodně neřekl. Vojta by mě přerazil… Tolik tajemství… 

Tajemství Stínadel. 
„Já to nechápu!“ vypravil ze sebe jako první Olda. „Proč tu jsou jen křídla a – tó…“ 
„VOP a SOP,“ pomohl jsem mu. 
„Cože?“ zděsil se Vojta. 
„No, VÓPéčko a SÓPéčko je zkratka pro Vodorovné a Svislé ocasní Plochy. Chápeš?“ řekl jsem 

a dával přitom důraz na počáteční písmena zkratky. 
„Aha,“ na to Vojta. „Nějak se vyznáš!“ 
Jak by taky né! Měl jsem za sebou první ročník Letky. Ten čas tak utíká… někdy si říkám, že 

tímhle tempem budu za chvíli pod drnem. 
„Jenže mně není dost jasné, proč vůbec ten plech, guma, podzemí…“ vypočítával Olda. 
Vojta tentokrát začal vysvětlovat místo mě. 
„Víš přece, že se Tleskač znal se spoustou lidí – Votrubou, Štysem, Ramouzem a snad i někým 

dalším. Přes tyto kontakty mohl plech i gumu docela dobře získat. Možná na menší dluh, to samozřejmě 
nevím, ale vždyť i u Votrubů mu nějakou dobu schovávali plátno, než si mohl koupit. Plech i gumu použil 
proto, že chtěl, aby plán dlouho vydržel v podzemí – o tom jsme si už povídali v kůlně na Čánkově. V tom 
vlhku a špíně by se ti každý papír zničil i přes důkladnou izolaci, než bychom ho našli, s čímž ale Tleskač 
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nepočítal. Deník vydržel tak trochu jen díky skříňce a suchu na věži. To mi připomíná, že tu skříňku taky 
někdy musíme odvézt domů!… Kde jsem to přestal?“ 

„U toho, že papír vydrží…“ 
„Jo, aha, díky! No a… jo, a zapomněli jsme na to, proč tu jsou jenom ty nosné plochy a tó… 

séčko?“ 
„SÓPéčko,“ pomohl jsem mu rychle. 
„Já tě jen zkoušel,“ zakrýval legračně neznalost Vojta a pokračoval: „Zkrátka plech i guma stály 

moc peněz, které Tleskač potřeboval jinde. Udělal tedy jen tenhle jeden jediný plán. A to ke všemu 
obětoval jeden večer zazdíváním v podzemí… to musela být teda odvaha! Zapomněl jsem na něco?“ 

„Já myslím, že ne,“ zamyslel jsem se, ale Olda nás tentokrát přetrumfnul. 
„Jo, zapomněl!“ ušklíbl se. „Co uděláme s tímhle plánem?“ 
Tahle maličkost nás zatím vůbec nenapadla! 
Vojta se po mně podíval: „Taky myslíš, že-“ 
„Ne!“ zakýval jsem hlavou. „Nikdo nám neuvěří! Plán by nám sebrali a zašantročili někde 

na úřadech. Ledaže-“ 
„Co ledaže?“ nechápal Olda a vzápětí se mu rozsvítilo: „Aha. Takže ty myslíš… to… já nevim… 

Z plánu nám chybí vrtule, kormidla a převody… s tím nikdy nemůžeme vzlítnout.“ 
„Můžeme!“ srazil jsem ho na kolena. „Křídla a ocas máme. To jsou u letadla nejdůležitější 

součástky. Kormidla snadno uděláme přes lanka a převod s vrtulí můžeme udělat taky. Vrtuli si necháme 
udělat v truhlářství – nebo alespoň listy vrtule a kormidla uděláme z obyčejnejch převodů od starých kol. 
Já mám pocit, že na podobných kolech se podařilo přeletět někdy dokonce La Manche! Ale neměli dobré 
převody, a tak sériová výroba ztroskotala! A my máme plán křídel i se vzorci pro jejich rozměry! Proč 
bychom to nemohli zkusit?“ 

„Ale to je fakt!“ souhlasil Olda. „Já bych do toho šel!“ 
„A já taky!“ přidal se Vojta. Chtěl ještě něco říct, ale dole vrzly dveře vedoucí nahoru na zvonici 

kostela. A světlo nějaké baterky se marně pokoušelo vyšplhat k nám nahoru. 
„Jste tam?“ ptal se nějaký povědomý hlas zkreslený podivnou ozvěnou. 
Vojta se okamžitě ocitl u zábradlí a už hlásil dolů do hlubiny: „Pojď nahoru, Dvojko!“ Otočil se 

k nám: „Kurýr Dvojka! Ten, co odvážel ježka v kleci.“ 
Ježek v kleci! Pro různé jiné okolnosti jsem na něj už skoro zapomněl! Jaká to byla chvíle držet 

ten podivný hlavolam v ruce… 
„Rychle dejte plán do skříně,“ sykl na nás Vojta. Panty zaskřípaly. Ale skříň byla moc malá. 
„Na stůl!“ zašeptal jsem. „Nahážeme na to nějaké věci!“ 
Položili jsme opatrně plán do dolní poloviny gumy a zakryli ho zbytkem zpuchřelé hmoty. Navrch 

jsem naházel pár drobností. Že jsme mohli dát plán pod stůl je sice od bystrého čtenáře dobrá připomínka, 
ale tam se mohl snadno poškodit… 

Kurýr zatím vystoupal k nám nahoru. 
„Nazdar, Vícenáčelníku – teda bývalý Vícenáčelníku. Zdar, pátrači!“ řekl na uvítanou. „Ta vaše 

včerejší záchrana na střechách se roznesla po celých Stínadlech – samozřejmě jen mezi Vonty a Uctívači! 
Nechceme, abyste za zachráněný život platili prachy za tu střechu! Mlčenlivost chrání nás! Cha chá! Ale 
díky tomu jsme se smířili s Uctívači ginga. A tady,“ sáhl do kožené brašny, kterou vzal s sebou, „tady je 
depeše od Vícenáčelníka, Náčelníka, Velké rady a Pětirady pro vás.“ 

Podal nám zapečetěnou obálku. „Mám čekat na odpověď,“ řekl na vysvětlenou, když neodcházel. 
„Kde máš kolo?“ zeptal se ho Vojta. 
„Dole u vchodu do kostela. Hlídá mi ho kamarád.“  
Vojta roztrhl obálku. Světla tří baterek se zabodla do papíru a vnuk Otakara Losny mohl začít 

číst. 

Bývalému Vícenáčelníkovi Vojtovi Losnovi a dvěma pátračům po Odkazu Velkého Vonta Otakara 
Losny 
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Dnes odpoledne se bude konat porada Pětirady, Velké rady, Vícenáčelníka Vontů a Náčelníka 
Uctívačů ginga. Díky vaší záchraně se bude rozhodovat o míru, další spolupráci a konečně spojení obou 
rozdělených částí Stínadel zase v jeden celek. Chceme slyšet váš názor na věc. Přijďte tedy na Velkou 
radu všech Vontů. Pošlete po Kurýrovi Dvojce odpověď, zda vás máme čekat odpoledne ve dvě hodiny 
v kostele svatého Jakuba 

Za Pětiradu, Velkou radu a Náčelníka Uctívačů ginga 
Vícenáčelník 

No, to jsem tedy opravdu nečekal! My dva, kteří ani nejsme z tohoto města… 
„Řekni, že určitě přijdem. Psát nic nebudu. Není čas! A jeď co nejrychleji!“ řekl chvatně 

s náznakem radosti v hlase Vojta. 
„Vyřídím!“ ozvalo se ze tmy na schodech, které pod Kurýrem Dvojkou hrozivě skřípaly. 
Vojta byl poté první, kdo našel ztracenou řeč. 
„Jestli to všechno dobře dopadne, tak bude Volba Velkého Vonta! Stínadla budou možná zase 

jednotná! Škoda, že se toho nedožil děda… ale… co uděláme s plánem? Přece ho tu nemůžeme nechat! 
Ještě by nám ho mohl někdo ukradnout.“ 

„Necháme tady jednoho z nás, aby ho tu hlídal?“ navrhl jsem zoufale. 
„Ne. Ne. To nejde. Co teď? Ale přece… proč ne?“ zamyslel se Vojta a pak nám vysvětlil svůj 

nápad: „Budeme ho hlídat dole v kostele. Budete ho hlídat vy dva a dám k vám ještě někoho ze Stráže. 
Stejně tam toho asi moc nenamluvíte. Pokud vůbec! To spíš já budu hodně hovořit! Souhlasíte s tím?“ 

Bylo na něm znát, že kdysi – ani ne tak dávno – byl opravdu hlavou části Stínadel. Byl rozhodný, 
energický a autoritativní. A přitom všem úžasný člověk, na kterého se narazí jednou za život… Ale 
v městečku jsem měl samozřejmě hlavní slovo já. 

Souhlasili jsme. Jak by taky ne! A zbytek dopoledne jsme strávili v hovoru na zvonici. A bylo o 
čem povídat! 

Nebyl to už jen Odkaz a Tleskačův první deník s plánem. Bylo to také znovuzrození vontské 
Organizace, která se jistě znovu postaví na nohy.  

22. Velká rada Vontů 

Seděl jsem s Oldou na kamenné podlaze u dveří zvonice. Mezi námi ležel plán tleskačových 
nosných ploch zakrytý ve staré gumě. Vojta odešel před chvílí se domluvit se Stráží na nenápadné pomoci 
při hlídání. Asi za půl hodiny měla začít Velká rada Vontů. 

Palčivé sluneční paprsky dopadaly skrz skleněné tabulky oken dovnitř kostela na kamenné stěny a 
dlaždice. Bedničky, na kterých sedávala Velká rada s Vícenáčelníkem v čele, působily ještě 
slavnostnějším dojmem než jindy. Celý kostel jakoby čekal na onu velkou chvíli. 

Konečně jsme uslyšeli zaklapnutí desky ve dveřích. Chodbou k nám přišel Vojta se Stráží. 
K hlídání plánu jsme dostali k dispozici tři nejspolehlivější členy Stráže. Stráž ve Stínadlech hlídala 
kostel v době, kdy se konaly porady. Také se starala o klid a pořádek mezi Vonty. Do řad Stáže se mohli 
dostat pouze nejspolehlivější a nejvěrnější Vontové. Vždyť Stráž musela často hlídat i Vontskou 
pokladnu! Stráž měli i Uctívači ginga, kde zastávala podobné funkce, jako u Vontů. 

Seznámili jsme se. Měl jsem pocit, že nás Vontové přijali mezi sebe. Vůbec jim nevadilo, že zde 
v kostele svatého Jakuba jsou vetřelci. Vojta mi později řekl, že ještě tak před třiceti lety bychom s Oldou 
dostali pořádný výprask. 

Vojta u nás zůstal do té doby, než přišel zbytek Stráže. Postavila se podél přední poloviny vnitřku 
kostela v místech, kde kdysi býval oltář. Nedlouho po nich přišel Vícenáčelník s Velkou radou. Vojta se 
k nim přidal do skupiny. Všiml jsem si, že je zde o bedničku víc, ta byla určena pro Vojtu. Seděl vedle 
Vícenáčelníka po jeho levé straně. Za Velkou radou přišlo ještě několik Vontů nesoucích bedničky 
pro Pětiradu a Náčelníka Uctívačů ginga. Postavili je do půlkruhu tak, že všech třináct bedniček tvořilo 
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uzavřený kruh. Uprostřed stála další – nižší – bednička. Zatím jsem vůbec netušil, k čemu by mohla 
sloužit. Nově příchozí skupinka Vontů zase odešla. 

Za několik málo vteřin doslova vlétl do kostela Kurýr. Pokud jsem si toho stačil v tom chvatu 
všimnout, měl na kole číslici 1. Ostrým smykem zabrzdil těsně před půlkruhem a během výkřiku: „Už 
jdou!“ stačil obrátit kolo směrem k otevřeným dveřím. Nezdržoval se zastavením před asi deset 
centimetrů vysokým prknem oddělujícím desku od země. Nejdříve v rychlosti nadzvedl přední kolo a 
nadskočil s celým strojem do otvoru, jakoby měl křídla s vrtulí a převody.  

Kurýr se jako vždy nemýlil. Do kostela vstoupil Náčelník Uctívačů a Pětirada s deseti členy 
Stráže. Vybavil jsem si chvíle, kdy jsem tajně poslouchal poradu u Ginga. Znovu jsem se zastyděl. Snad 
si toho nikdo nevšiml! 

Zatímco se Pětirada s Velkou radou posadila, vstal Vojta, Vícenáčelník a Náčelník Gingařů ze 
svého místa. Šli k bedničce uprostřed oválu. Vojta první. Nesl v ruce ježka v kleci. Začínal jsem pomalu 
chápat smysl té bedničky… 

Vojta Losna položil hlavolam doprostřed bedničky a odstoupil. Náčelník Uctívačů ginga položil 
na „vontskou“ stranu bedničky list posvátného stromu. Totéž učinil se žlutým špendlíkem Vícenáčelník. 
Položil ho tak, aby ho viděli všichni Uctívači ginga. Pak se vrátili na svá místa. V tu chvíli vstala Pětirada 
s Velkou radou. 

„Buďme svorni!“ pronesl Vojta, ztichlým kostelem zněla ozvěna jeho hlasu. 
„Žlutá je barva naše!“ odpověděl mu kostel sborově. 
„Nevyzraďme nic, co víme!“ řekl Náčelník Uctívačů ginga. 
„Mlčenlivost chrání nás!“ Znělo z mnoha úst. Vojta se při posledních slovech zahajovacího 

obřadu na nás podíval. Mělo to být asi něco v tom smyslu, že kdyby nezradil, Vontové by se nesjednotili, 
nebyl by nalezen Odkaz a Tleskačův plán létacího kola… 

Všichni se posadili na menší z bedniček sloužících za sedátka. Velká rada všech Vontů mohla 
začít. 

Chvíli bylo trapné ticho. Každý čekal, kdo promluví jako první. Nakonec vstal Náčelník Uctívačů 
ginga. 

„Všichni dobře víme, proč jsme tady. Nebudu nijak zdržovat,“ promluvil a ukázal postupně na 
mně, Oldu a Vojtu. „Nebýt tady přítomného bývalého Vícenáčelníka a dvou pátračů – eh…“ 

„Olda Branec,“ pomohl mu Olda. Taky jsem se představil a Náčelník mohl pokračovat. 
„Díky. Nebýt jich, tak už je jeden z Uctívačů ginga po smrti. Díky tomu jsme si uvědomili, že by 

bylo lepší mezi sebou spolupracovat, než se podezřívat a dívat se na sebe skrz prsty. Nebo se navzájem 
špehovat, jestli proti nám ten druhý něco nepodniká. K tomu všemu se hlásí čím dál tím víc lidí, kteří by 
se rádi stali Vonty. Uvažuje se i o dívčí vontské organizaci! Bylo by nejlepší se spojit a zvolit Velkého 
Vonta a Vontskou radu. Na co čekat?“ Posadil se a čekal na odezvu ostatních. 

Vojta něco zašeptal Vícenáčelníkovi. Snad to bylo něco jako „Přijmi, přijmi tu nabídku,“ jak to 
kdysi říkal Jindra Hojer. 

Vícenáčelník povstal. 
„Souhlasíme s vaší nabídkou a rádi ji přijmeme. Nemůžeme ale udělat všechno naráz. Musíme 

nejprve udělat nové seznamy Vontů i Uctívačů ginga. Pak další náčelníky jednotlivých ulic, Kurýry a 
zvýšit počet Stráže. Pak teprve můžeme mluvit o Volbě Velkého Vonta a Vontské rady.“ 

Krajní člen Pětirady povstal: „Vícenáčelník má pravdu. Ale seznam Vontů nemůžeme dělat 
donekonečna. Musíme stanovit pevné datum, kdy končí nábor nových Vontů. Potom budeme moci zařídit 
Volby. My, Uctívači ginga, budeme souhlasit pouze za předpokladu, že naše sdružení zůstane zachováno. 
Rádi budeme poslouchat Velkého Vonta, pokud nebude mít přemrštěné požadavky.“ 

Tentokrát promluvil Vojta. 
„Ano. Souhlasím, aby Uctívači ginga jako sdružení zůstalo tak, jak je. Nemám nic proti vám ani 

gingu a myslím, že většina Vontů smýšlí stejně. Ale musíme si navzájem rozdělit úlohy. Někdo musí psát 
seznamy Vontů i Uctívačů ginga. Dále se musí zaučovat noví Kurýři a vybírat další členové Stráže, 
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protože Vontů bude o mnoho víc, než v této chvíli. A k tomu musíme řešit obyčejné denní problémy. 
Zvládneme to jen s dobrou organizací, o ničem jiném to není. 

Kdo z vás si tedy vezme co na starost?“ 
Začal menší zmatek, který se jen pomalu uklidňoval. Každý si vzal na starost něco. Už teď začala 

vzájemná spolupráce mezi Uctívači ginga a ostatními Vonty. Vše nasvědčovalo tomu, že Stínadla budou 
opět svorná a mocná. 

Náčelník Uctívačů ginga si zjednal klid a promluvil: „Všechno je tedy rozděleno. Už zítra 
budeme moct začít s přípravami na znovuzrození Organizace. Navrhuju se znovu sejít za dva dny tady 
v kostele a všechno si ještě jednou srovnat. Souhlasíte?“ 

„Ano,“ ozvalo se dvanácti ústy. 
„Můžeme tedy zakončit Velkou radu všech Vontů…“ řekl Vojta a vzduchem se nesli ozvěnou 

další přepodivné formule vyřčené jen a jen Vonty. Ne už snad Uctívači ginga a těmi ostatními. Teď, 
v tuhle chvíli, byli všichni Vontové, kteří budou mít v úctě Žlutý špendlík a vědět, proč ho vlastně nosí ve 
svém myšlení a ne na oblečení… 

23. Dopis ze Stínadel 

Sotva jsme se vrátili domů, začaly horečné přípravy. 
Plán měl u sebe Vojta. Kůlna – klubovna se musela zabezpečit proti stálým špiónům z řad 

Herbertovců. Museli jsme překreslit plán z plechu na několik papírů se zvětšenými úseky důležitých míst. 
A další celé tři dny jsme jen dopočítávali a domýšleli – za pomocí různých příruček o létání a pilotáži – 
systém kormidel, vrtuli a jednoduchý převod, který by nám nedal příliš práce. Bylo nám z toho už skoro 
špatně a v noci se nám o počítání i zdálo, ale dělali jsme vše proto, abychom stihli postavit létací kolo co 
nejdřív. 

Jakmile jsme měli hotové plány, začali jsme shánět materiál. Kuba našel staré kolo a rozebrali 
jsme z něj všechny řetězy a kolečka. Já s Oldou jsme domluvili u místního truhláře zakázku na tři listy 
vrtule, kterou jsme nemohli vyrobit sami bez dostatečného nářadí a nápadů (o to víc mne udivovalo, kde 
Tleskač vyrobil některé součástky). Divil se hodně, ale nakonec si dal říct a do konce týdne byla vrtule 
hotová. Mezitím jsme hledali bambus a plátno. 

Bylo nás pět a práce nám šla rychle od ruky. Každý den jsme pracovali od rána do večera a 
za šera jsme vozili vše na vypůjčeném vozíku do kůlny k Oldovi. Hafa jsme na takové cesty brali vždy 
s sebou, protože jsme ho jednak vyvenčili a byl to ten nejlepší hlídač, jakého jsme vůbec mohli sehnat. A 
ráno jsme znovu vyráželi nahoru na kopec, což byla sama o sobě strašná cesta, natož s naloženým 
polorozpadlým žebřiňákem, který někde půl století hnil ve stáji. Byli jsme špinaví, zpocení, měli jsme 
modřiny a puchýře. Jestliže se nám při výpočtech zdálo o číslech a vzorcích, tak teď se nám zdálo o hlíně, 
kterou se máme každý den vyhrabávat nahoru na světlo jako Sysifos. 

Alespoň, že Herbertovci se o nás přestali zajímat. Měli jsme trochu klidu! 

Když jsme potahovali s Oldou a Kubou levé křídlo plátnem (Pavel byl pryč na nějaké svatbě), 
dorazil konečně do klubovny Vojta. Zamkl náš nový zámek patentním klíčem a přiběhl k nám. Ukazoval 
nám přitom nějaký list papíru. 

„Nechceš nám to raději přečíst?“ zoufal si Olda nad kusem plátna a okrajem bambusu. „Máme 
práci, jestli sis nevšim… Přidrž mi to, dík.“ 

„Je to dopis,“ vysvětloval Vojta. 
„Neříkej!“ ušklíbl jsem se. „To jsem fakt nepoznal.“ 
„Je ze Stínadel od Vícenáčelníka!“ zavrčel vnuk Otakara Losny. 
„To je fajn,“ řekl jsem. „Tak nám to přečti… Teď to přehni, Oldo, jo, dobře a podrž tenhle rákos, 

fajn, takže…“ 
„Nechcete přestat chvíli mluvit?!“ rozčiloval se naoko Vojta. „Jak vám mám něco číst, když ani 

neposloucháte!“ Ruka s papírem mu poletovala, jakoby s ní odháněl mouchy. 
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„Tak dobře,“ klidnil jsem ho. „Už jsme zticha a posloucháme.“ 
Vojta se na nás ještě letmo podíval, posadil se na stůl a začal číst. 

Nazdárek Vojto, 

doufám, že tě moc neruším. Ale napsat ti rozhodně musím.  
Ve Stínadlech jsme právě dokončili seznamy Vontů. Jsou už určeni náčelníci ulic, Kurýři a Stráž. 

Všechno klape a na Volbu Velkého Vonta je vybráno několik lidí, včetně mně, kteří obdrželi nejvíc hlasů. 
Volby se mají konat za týden. Datum je na druhé straně papíru. Úplně jsem ho zapomněl napsat a tyhle 
dvě věty píšu mezi řádky, jak vidíš. Jsi na Volbu pozván ty a oba pátrači. Promiň, ale pamatuju si jen 
Oldu jménem, toho druhého ne. 

Dokonce se zakládá Dívčí Vontská organizace! Má asi dvě stě členek! To je něco neuvěřitelného! 
Snaží se od nás přiučit. To víš, máme skoro osmdesát let zkušeností a ony ne. Velká Vontka se bude volit 
za týden po Volbě Velkého Vonta. Dohodli jsme se, že se budou scházet pro další doby v kostele v čase, 
kdy tam nejsme my.  

S Uctívači ginga jsme jedna ruka. Škoda, že se to nestalo už dříve. Já vím, že jsi to na poradách 
vždycky říkal. A tvůj děda kdysi dávno taky… To mi připomíná, že ježka v kleci se snažíme pečlivě střežit. 
Stejně tak kroniky. Je jen dobře, že jste je našli. Poslyš: Co nebo kdo je ten Kráteň? Ještě jsi nám to 
neprozradil. 

Volby se tedy blíží a my nemáme čas se nudit. Píšu ti až někdy kolem půl desáté večer, z čehož 
jistě vidíš, jak máme málo času. Ale jsem rád! Ještě, že tu máme Kurýry! 

Je spousta nových ulic. Přidalo se k nám tolik nových Vontů, že nás je dohromady třikrát víc, než 
před dvěma týdny! Neuvěřitelné! Vontové po několika letech znovu vstali z mrtvých! 

Ať se daří tam daleko. Třeba si na nás alespoň někdy vzpomeneš. Doufáme, že nás ještě někdy 
navštívíte. A na tu Volbu určitě přijeďte! 

Michal – Vícenáčelník 

To byl gól! Díky tomu že jsme zachránili jiného Michala tam na střechách, jsme vlastně dodali 
energii na obnovení Organizace. 

„Co na to říkáte?“ ptal se nás Vojta Losna. 
„Je to rozhodně úžasný!“ vydechl Olda a napnul plátno, které připevnil k žebru křídla. 
„Kdy že je ta Volba?“ podíval jsem se na bývalého Vícenáčelníka. Vojta mi beze slova ukázal 

datum. 
„Aha. Takže za týden. Asi za čtyři dny dostavíme kolo… a pak provedeme tady na Čánkově 

na Velký louce zkušební let.“ 
„Není to nebezpečný?“ strachoval se Vojta. „Já vím, že jsme to už sice probírali a zkoumali 

ze všech stran, ale přece jen…“ 
„Proč by to mělo bejt nebezpečný?“ divil jsem se. 
„Křídla se můžou utrhnout, když budeš ve vzduchu,“ rozvíjel svojí katastrofickou vidinu Vojta. 
„Já?“ divil jsem se podruhé. 
„Tys byl jenom příklad… Může se něco stát!“ 
„A co jako?“ divil jsem se potřetí. 
Vojta se zamyslel. 
„Nevím, ale ta možnost tu je.“ 
Na pozdější obhajobu Vojty, na kterou nebude čas, musím říct, že měl tak trochu pravdu. Ale 

nikdo to neuhodl… 
„Když se nevzneseme, nevadí,“ řekl jsem. „Alespoň uvidíme, že naše snaha byla i přes plán 

docela zbytečná. A když vzlétneme, změníme svět. To je docela slušná vyhlídka, nezdá se ti?“ 
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Vojta se ušklíbl: „Úžasná. Novináři budou šílet poprvé, že létací kolo je vynalezeno, a podruhé, 
když se dozvědí, že v partě, která čirou náhodou postavila šlapací lítací bicykl, je jakýsi Vojtěch Losna! 
Představ si, co udělají, až tohle zjistí.“ 

 Snazší bylo si celou situaci představit, než popsat. A tak potrápím i vás namáháním mozkových 
buněk (nebo pilin). 

Vojta po vteřině ticha pokračoval ve svých čím dál větších katastrofických představách. 
„Celá Organizace, kterou se nám podařilo se skoro nadlidským úsilím znovu obnovit, bude 

v troskách. Novináři, lovci senzací a sběratelé Stínadla po stránce materiální, myšlenky i tajemna 
rozkradou. To bych se snad musel oběsit. Celá Stínadla se vším budou prozrazena a legenda – i když 
trochu smyšlená – bude prozrazena! Každý bude vědět, kde, kdo, jak a nakonec objeví i – no nic.“ Tady 
se zarazil a trochu zděšeně se po nás rozhlédl. Zřejmě nám málem prozradil největší (?) stínadelské 
tajemství, o kterém nemělo příliš mnoho lidí ani páru…  

„Ale pátrači ti nevadí?“ nechápal Olda. 
„To je přece něco jiného!“ zoufal Vojta. „Víš, ti lidi, ti všichni lidi, co po tom všem pátrali, to 

hledali často i několik let. Něco je zklamalo, něco vzrušilo a něco neví dodnes. Ale i tak pro ně bude mít 
ohromnou cenu vše, co se vůbec kdy dozvěděli. Do konce života… a kdoví, jestli i po něm… A věř, že 
jen tak někomu to neřeknou. Ukážou, neznačí, ale neprozradí. Každý to musí najít sám. To je to kouzlo 
lidem, kteří pátrají po Stínadlech…“ 

Chápal jsem ho víc než dobře. 
Chápal jsem ho úplně. 
„Ale s tím nic nenaděláš, Vojto,“ upozornil jsem ho. „Ledaže bychom tě vyškrtli ze seznamu 

objevitelů.“ 
„Uvidíme…“ řekl nejistě Vojta. 
Vložil se do toho Olda. 
„Hele, Vojto, my přece ani nevíme, jestli se nám vůbec podaří vzlétnout! Když se nám to 

nepodaří, nic nikomu kdákat nebudem!“ 
„Máš vlastně pravdu,“ souhlasil jsem a Vojta jen přikývl. 
Ten samý den jsme za neutuchajícího hovoru dokončili potah všech nosných ploch lehkým 

plátnem. Zítra nás čekají převody. 
Dali jsme většinu své práce na starý vyřazený žebřiňák. Když jsme si ho půjčovali, sehnali jsme 

staré pneumatiky a půl dne jsme celý vozík spravovali pro tvrdý horský terén čánkovský… protože tohle, 
co možná bylo kdysi žebřiňákem, nemuselo vůbec vydržet. 

Na západě usíná den. Hodiny, které začali tikat od chvíle, kdy jsem poprvé spatřil Vojtu Losnu, 
který mi někoho připomínal, se rozletěli na chvíli vpřed velkou rychlostí a neměli se zastavit už nikdy… 

24. Zkušební let 

Ani Herbert se svojí partou, a už vůbec ne Čingisháni, nás nemohli ohrozit ve stavbě létacího kola 
– z poloviny Tleskačova. 

Jediný důsledek chabých pátracích snah našich odvěkých soupeřů, na které jsme v důsledku 
Stínadel neměli příliš čas, byl, že jsme byli o mnoho, mnoho ostražitější. Ještě, že jsme s sebou na večerní 
cesty brali Hafa! To bych se ven s věcmi neodvážil. V takovou chvíli bych si přál mít po ruce alespoň 
polovinu Stráže, nebo oba Kurýry – vynikající střelce prakem. Ne, že bych se bál Hebertovců. Z toho 
věčného, po letech tak trochu úsměvného soupeření jsem si už dávno nic nedělal… Ale létací kolo 
stavíme my, ne oni! 

Ale nic se kromě dalších výbojů Čingishánů na rybníku Mořeplavců nedělo. 
Tikot stínadelských hodin se blížil k dvanáctce. 
Ale půlnoc byla ještě daleko… 



 61 

Než jsme kolo postavili, trvalo to přibližně ještě asi pět dní. Tleskač ho stavěl po večerech – a to 
ne vždy. On byl k tomu všemu sám a ještě si musel dávat pozor na Ema. My stavěli celý den v počtu pěti 
lidí a jen občas jsme vyhlédli z okna, jestli nás někdo nepozoruje. 

Ráno jsme ještě vyzkoušeli kormidla a převody. Ačkoli běželi slušně, vypadalo to, že asi 
nevzlétneme… 

Bylo pozdě odpoledne kolem čtvrté hodiny. Obloha byla hluboce modrá a při pohledu na ni se 
člověk vznesl zdánlivě do vzduchu i bez kola. Herbertovci nikde nebyli, jak hlásil zvěd Olda, a tak jsme 
potají vynesli kolo před klubovnu, kde jsme namontovali křídla s kormidly a lanky. Vrtule už byla i 
s převodem namontována. Mohli jsme si to docela dobře dovolit, protože těch několik málo lidí, co zde 
teď bylo, pracovalo ve stájích u koní. 

Pak jsme dopravili kolo za palčivých slunečních paprsků a poletování much po polní cestě 
vedoucí těsně pod hřebenem kopce na Velkou louku. Tráva byla nízká, protože ji včera celý den sekal 
Olda s Kubou vypůjčenou sekačkou, což jim dalo kvůli osmdesáti metrovému převýšení prudkého svahu 
nadlidskou práci. 

Louka zaujímala v těchto místech úplně celou stráň. Po levé straně jsme měli malý lesík, který 
končil dole loukou, na které byla pastvina pro koně. Napravo další, mohutnější, les, ve kterém se skrýval 
již nefungující lom. Nad tímto lesem se ještě táhla část Velké louky. Za námi, asi o metr výš nad cestou, 
se táhl opuštěný sad. 

V zimě zde často jezdili lyžaři i běžkaři, sáňkovali tady malé děti s rodiči, ale v létě tady bylo 
kupodivu prázdno. Daleko pod námi ležela malá vesnička skrytá za borovicovým lesem. 

Postavili jsme stroj přesně k vysekanému pruhu. Drželi jsme ho, aby nesjel dolů po svahu. 
O stabilitu při rozjíždění se starala námi vyrobená malá stabilizační kolečka.  

„Kdo poletí?“ ptal se Olda a rozhlížel se po nás. 
Nikdo se ale nehlásil. Ne snad ze strachu, ale abychom nevypadali jako lakomci, kteří chtějí pro 

sebe sebrat největší kus. 
„Měli bychom losovat,“ rozhodl Pavel. Vytáhl z kapsy krabičku od sirek, jednu zlomil asi 

v polovině. Za zády je zamíchal a dal každému vybrat. 
První šel Olda a vytáhl si nezkrácenou zápalku. 
Kubovi se vedlo stejně. 
Vojta se slovy „To jsem teda zvědavej“ si vybral další dlouhou sirku. 
Vnímavý čtenář jistě pochopil, že jsem zbyl já a Pavel. A samozřejmě, že zrovna já vytáhl 

zlomenou sirku. Jako bych to tušil!  
Prolezl jsem napjatý a přitom podivně klidný pod kormidelními lanky a vylezl nahoru na sedlo. 

Olda s Kubou a Vojtou seběhli dolů z kopce. Pavel si rovnal nervózně sirky v krabičce, když jsem si 
nasadil starou motocyklovou kuklu i s brýlemi a naslinil prst, abych zjistil směr větru. Fouká do zad, 
pomyslel jsem si a zase uslyšel onen podivný hlas, který mě pronásledoval už ze svatojakubské zvonice. 

„Jeď, ale pozor…!“ 
Sešlápl jsem smířený s nastávajícím šílenstvím (protože v tu chvíli jsem si nepřipadal vůbec 

normální) a kolo se rozjelo dolů z kopce. Lehce naskočilo na hrbolu ve svahu. Vítr se mi opřel do zad. 
Cesta se hluboce svažovala, rychlost se zvětšovala, ale ještě jsem převody nezapínal. Ještě chvíli a…! 
Zdálo se mi, že slyším Vojtu něco křičet. A měl proč. 

Aniž jsem si to uvědomil, kolo se zvedlo do vzduchu. Nejprve předek s vrtulí a hned na to zadní 
kolo. Teď a nebo nikdy! 

Pravou rukou jsem zacvakl převodní páku. Řetězy se rozeběhly. Vrtule se roztočila… ale zoufale 
pomalu… a to jsem šlapal ze všech sil. 

Letěl jsem asi dvacet centimetrů nad zemí a tato vzdálenost zůstávala skoro neměnná. Každou 
chvíli jsem se mohl zabít o nějakou nerovnost na svahu. Už teď jsem pochopil, že tohle kolo nikdy 
nepoletí jako běžné letadlo, ale jen jako větroň, kluzák. Vypnul jsem převod a vrtule se přestala točit 
úplně. Přestal jsem šlapat nohama. Rozhodl jsem se přistát dole na louce. 
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Pohnul jsem výškovou pákou směrem k sobě. Lanko se posunulo dozadu. Výškové kormidlo se 
svezlo trochu dolů a kolo začalo stoupat. Asi v metrové výšce jsem srovnal let. Vítr svištěl a nastal 
typický čánkovský blizard. Zvedl mne ještě asi o dva metry výš, a čím víc jsem pod sebou ztrácel v těhle 
místech prudký svah, tím jsem letěl výš. Tohle mohlo špatně skončit. 

Odtáhl jsem páku od sebe a začal trochu klesat.  
Kdybych ztrácel výšku příliš strmě, kolo by získalo velkou rychlost, a to mohlo být nebezpečné 

při přistání. Zabít jsem se opravdu nehodlal. 
Znovu se do mne opřel vítr. Tentokrát zprava. Pravé křídlo se nadzvedlo a stroj se začal stáčet ke 

straně smykem. Použil jsem řídítka a snažil se vyrovnat směrovkou pozici. Marně, zatraceně marně. 
I když byla naše kormidla jiná než Tleskačova, měl jsem takový pocit, že ani on nebyl takový génius, 
protože se mu zasekla přesně ta samá lanka co mě. 

Dva metry nad zemí. 
Vítr se naštěstí utišil. Ale stroj letěl stále trochu smykem doprava. Dobře! Když to nepůjde 

kormidly, půjde to možná jinak! 
Naklonil jsem se trochu 

doprava a to jsem neměl dělat.  
Nejen, že se křídla 

nenarovnala, ale zadní část kola 
se stočila doprava a já letěl 
částečně bokem. Zvedl jsem 
páku a trochu vyletěl nahoru za 
ceny vysoké ztráty rychlosti. 

Kopec pomalu končil, 
začínala louka – jeteliště. 
Pokusil jsem se naklonit doleva 
a vyrovnat alespoň záď. 

Nic. 
Země se rychle blížila a 

pomyslel jsem si, že všechno 
skončilo. Ne, pomyslel jsem si 
něco jiného, co zde nebudu 
opakovat. Takové slovo by 
Mirek Dušín nikdy nevypustil z 
úst. 

Odsunul jsem páku a 
začal klesat smířen s osudem do 
jeteliště. 

Letěl jsem pořád 
smykem nakloněn doleva. To 
nemohlo dobře skončit! A taky 
že ne… 

Když jsem byl těsně 
nad zemí, všiml jsem si staré 
uschlé hroudy bláta. Špička 
levého křídla se k ní nebezpečně 
blížila. Držel jsem se pevně 
řídítek a pokusil se naposled 
zacukat kormidly. Zbytečně. 
Zatáhl jsem rukou přímo za levé 
lanko. Ani se nepohnulo. 
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Zaseklo se v očku na křídle. Zakryl jsem si levou rukou obličej a očekával náraz. 
Křach! Levé křídlo se skoro celé utrhlo a vzduchem létaly kusy plátna a bambusové třísky. 

Nějaká mi vletěla do hřbetu ruky. Ucítil jsem štiplavou bolest, ale téměř jsem ji nevnímal. Kolo se prudce 
nasměrovalo doleva, ale protože byla pravá strana těžší, stroj se na okamžik vyrovnal… a vzápětí se pravé 
křídlo přiblížilo k zemi a kolo se skoro dostalo do vývrtky. 

Křach! Vzduchem letělo pravé křídlo i s jednou vzpěrou a cáry plátna na něm vlály v silném 
větru. Hlína by mne oslepila nebýt leteckých brýlí. Kolo poodletělo ještě trochu smykem doprava. Pravé 
zadní stabilizační kolečko se zabořilo do jetele a to byl konec. 

Kolo sebou cuklo a já proletěl okolo řídítek kamsi do hlubin. Ještě jsem si stačil zakrýt lokty 
obličej. Někde vzadu jsem matně slyšel praskot a volání… zabořil jsem se do jemné rozdrolené hlíny… a 
to bylo štěstí. Jel jsem ještě asi metr po loktech na prachu a hlíně a zastavil se až o další slepenou hroudu 
hlíny. Cítil jsem, jak jsem si odřel ruce. Zkusil jsem se postavit, ale motal jsem se jako opilec. Ale přitom 
jsem si uvědomil, jaké jsem měl štěstí, že se kolo vyrovnalo, zbrzdilo a já dopadl do zvětralé vrstvy hlíny. 
Jinak bych měl v lepším případě těžké zlomeniny. 

Takhle mi jen tekla trochu krev na obou loktech a směšovala se s prachem. 
Uviděl jsem stroj. Zadní kolo leželo urvané v hlíně. Zbytek kola ležel na zemi. Jeden list vrtule se 

zlomil. Kus lanka se ještě drželo jedním koncem výškové páky a třepotavě se zmítalo v oblaku prachu a 
písku, který jsem zvířil. O něco dál ležely trosky pravého křídla a někde v jeteli se bělalo plátno levého. 
Ocasní plochy mi ležely zborcené u nohou. 

Sedl jsem si na zem a kapesníkem otíral krev.  
Jako první přiběhl Vojta. 
„Ukaž ty ruce!“ vykřikl. „Ještě že jsem na všechno myslel a vzal s sebou lékárničku z domova! 

Zavážu ti to!“ 
A jak řekl, tak taky udělal. Za chvíli jsem měl zafačované ruce a lokty jako mumie. To už přiběhli 

ostatní. Nevím, kde se toulali. Asi ohledávali trosky létacího kola… 
„Co se stalo?“ 
Tak jsem jim všechno vyprávěl. 

Vojta se mnou ještě zašel ten samý večer k doktorovi. Pochválil Vojtu za jeho prozíravost a dobře 
zavázané ruce a mě, že ve svém věku bych už mohl mít rozum. Nic jsme mu neřekli a vymluvili se na pád 
na betonu. Dal mi ještě nevím jakou injekci a vydali jsme se zpátky na Čánkov. 

Kolo – nebo to, co z něj zbylo – už bylo odvezeno do klubovny a Olda s Pavlem se tahali na 
svahu se zbytkem levého křídla. Kuba vláčel zdeformované ocasní plochy. Vojta mu skočil na pomoc a já 
šel do kůlny otevřít dveře.  

Ještě za hodinu kluci nasoukali druhé křídlo. Nějaké ty drobnosti sem dopravíme zítra. Mezitím 
jsem v klubovně uklízel rozbité kolo a dával věci trochu do pořádku. 

„Jak to tak vypadá,“ řekl smutně u stolu za západu slunce Olda, „tak Tleskačovo kolo už opravdu 
nikdo neudělá.“ 

A jen já v tu chvíli věděl, že ani Tleskač možná nebyl dokonalý a udělal chybu v kormidlech, ale 
nechtěl jsem jim to říkat… 

„Ale letěl jsi,“ promluvil Vojta. 
„Jó, letěl! A skoro se zabil!“ ušklíbl jsem se. „Ale nechme toho. Ten let dokázal, že Tleskač měl 

dokonale postavená a vymyšlená křídla. Jen díky nim jsem vůbec vzlétl. Naše vrtule i s převodem byla k 
ničemu… jenže s tím už nic nenaděláme! S létajícím kolem je už asi opravdu konec…“ 

Vojta ale nezaváhal. 
„Ano, s létacím kolem a Tleskačem už je asi opravdu konec se vším… ale copak to je všechno? 

Kolik práce nás ještě čeká ve Stínadlech! A je to jen naše zásluha! Zachránili jsme lidský život! A bylo to 
vlastně jen díky Tleskačovi! Kdybychom nebyli v tom podzemí… A co ježek v kleci, kroniky a to další? 
To je málo? Podařilo se nám obnovit Organizaci! Našli jsme první Tleskačův deník a jeho nezničitelný 



 64 

plán! Postavili jsme kolo! A ten let? Já vím, že se nepovedl, ale nebyl úžasný? No, není toho nakonec 
dost?“ 

A já musel uznat, že málo toho za ten měsíc rozhodně nebylo… 

Konec 7. dílu Hlavního hrdiny (prvního stínadelského), jež pokračuje v příběhu Mezi Vonty. 
13. srpna až 6. října 2007 v Městečku. 


