
 

Tam Tam 

 

Zvláštní vydání         15. března 2018 

Hoši a děvčata z Druhé strany, 

je toho hodně, co byste o nás a o našich dobrodružstvích měli vědět, ale času je málo, a tak jsme se rozhodli vám 

v dnešním čísle našeho věstníku představit geniálního konstruktéra Jana Tleskače a obyvatele tajemných Stínadel, 

kteří si říkají Vontové. Kdo se chce dozvědět víc, může sáhnout třeba po komiksu Rychlých šípů nebo některé z knih 

ze stínadelské trilogie Jaroslava Foglara - Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My ale mlčet nechceme a nebudeme – už v pondělí se můžete těšit na další pokračování našeho Tam-tamu!
     
            Rychlé šípy 

Kdo byl 

jan tleskac 

a jak to bylo 

s ježkem v kleci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Tleskač byl mladý vynálezce a majitel 
kovového hlavolamu - ježka v kleci – který jako 
jediný znal způsob, jak dostat hvězdici z klece 
ven. S ježkem souvisel převratný Tleskačův 
vynález – létací kolo. 
Jan Tleskač vyrůstal nejprve v dětském domově, 
od čtrnácti let pak žil a pracoval u zámečnického 
mistra Mažňáka zvaného Em. 
Mistr mu hlavolam i vynález záviděl a snažil se 
ho o ně připravit. Tleskač proto plánek létacího 
kola ukryl do hlavolamu a návod na vyjmutí 
ježka z klece svěřil jen svému deníku, který 
pečlivě opatroval. 
Pronásledování Tleskače mělo tragický konec – 
chlapec se zabil pádem z věže, když na něj Em 
jednoho dne zaútočil ve zvonici kostela. Přesto 
se mistr deníku nezmocnil – Jan Tleskač jej 
v poslední chvíli ukryl. 
 

Kdo bylI 

Vontové 

 

Vontové byli chlapci z části města zvané Stínadla. Název si 
zvolili na památku Vojtěcha Vonta, který stínadelské hochy 
sjednotil a vedl do boje proti posměváčkům z jiných čtvrtí – 
mnozí se totiž Vontům posmívali, že bydlí na bývalém 
popravišti nebo že jsou potomci katů. 
Pak Vojtěch Vont vyrostl, ale jím vytvořené bratrstvo 
stínadelských přetrvalo, protože za sebe vybral schopného 
nástupce - Velkého Vonta. 
Z volby se stala tradice - zájemci o pozici náčelníka spolu 
vždy soupeřili v různých disciplínách a plnili náročné úkoly. 
Velká vontská rada pak vybrala nejlepšího z nich a 
propůjčila mu na dobu jeho vlády odznak velkého vontství – 
ježka v kleci. 
Po odchodu Vojtěcha Vonta už Vontové s chlapci z jiných 
čtvrtí tolik nebojovali, ale tajemství a strach je obklopoval 
dál. Uzavřeli se do sebe a přísně střežili své záležitosti, takže 
mimo Stínadla o jejich organizaci a zákonech proniklo jen 
málo informací. Navenek je mohl prozradit jen žlutý 
špendlík, který nosili zapíchnutý na tričku nebo v límci 
košile. 
Rychlé šípy měly to štěstí, že se nejen staly očitými svědky 
jedné z voleb Velkého Vonta, ale dokonce v ní pomohli 
jednomu z uchazečů – Otakaru Losnovi - k vítězství. Hlavní 
roli při tom sehrál Tleskačův hlavolam. 

vontská Slavnostní 

formule 

Velký Vont: „Buďme svorní!“ 
Vontská rada: „Žlutá je barva naše.“ 
Velký Vont: „Nevyzraďme nic, co víme!“ 
Vontská rada: „Mlčenlivost chrání nás!“ 

 


