
 

Tam Tam 

 

Zvláštní vydání          18. března 2018 

Hoši a děvčata z Druhé strany, 

z minulého čísla Tam-tamu už víte, kdo byl Jan Tleskač, co vynalezl a kdo se ho snažil připravit o jeho hlavolam. Jenže 

Tleskačův příběh je tak napínavý, že by bylo škoda ho odbýt jen pár řádky. Proto se dnes s vámi podělíme o 

závěrečnou část Tleskačova deníku, který jsme po letech našli na půdě zvonice, kde Jan Tleskač zemřel. Tužkou psané 

zápisy nebyly úplně čitelné, ale i z těchto zlomků si určitě domyslíte, jak převratný vynález se Jendovi podařilo 

sestrojit, kdo mu úspěch nepřál a kdo nejspíše zavinil jeho smrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše výpravy do zvonice tenkrát nepřinesly jen rozluštění záhady Tleskačova vynálezu, ale také jsme na útěku před 

Vonty objevili Hřbitovní chodbu a dozvěděli se o chystané volbě Velkého Vonta. A protože jsme chtěli 
Druhostraníky informovat o všem, co se děje ve Stínadlech, nemohli jsme při ní chybět. Ale o tom až příště!
  

            Rychlé šípy 

z tleskacova deníku 

 
14. září Všude je taková tma – ale já svítím… ve své komoře … a nikdo … nemohu spát … Dnes se mně …stala podivná 
událost. Děsí mne to…. 
 
16. září Em je takový divný. Myslím, že mě tajně nenávidí. Jen když mluví o ježku v kleci, je jiný. Úlisný a naoko dobrácký. A 

pořád se ptá, jak dostávám ježka z klece ven. Ale já nepovím! Kdyby mě škrtil, tak nepovím! 

 

20. září …podivné obavy… kus železa, který po mně někdo předevčírem hodil, nebyl jen přízrak. Ránu stále nahmatám. 

Usiluje někdo o můj život?” 

 

21. září Konečně jsem dopravil do kůlny kolo… úžasným boháčem! Já, obyčejný učedník! 

 

30. září Dlouho jsem nepsal deník. Ležím… doma … se ani hnout … pustil mi na nohu těžký svěrák… celou rozbitou… 

třikrát doktor. Tolik času ztratit! Dnes jsem byl poprvé venku. V kůlně mě čekalo strašné překvapení: Někdo tam byl! … 
všechno přeházené! Dal jsem na dvířka jiný zámek. Teď už půjde práce rychleji dopředu! Tak hrozně se těším! Když si 

představím, že pak bude moci každý člověk kdykoliv a sám… 

 

10. října, úterý Někdo slídí před dveřmi mého pokojíku. Vím určitě, že je to Em! Ale nemůže sem! Dveře jsou dobře 

zamčené! Bojím se, abych nezapomněl, jak se dostává ježek z klece ven. 

 
14. října, sobota Em přišel za mnou až nahoru. Ptal se mě, kolik za zvonění dostávám a co si za ty peníze kupuji. Tuší asi 

hodně. Proboha, jak to skončí? 

 

15. října, neděle Prší už od rána. Skoro celý den … v kůlně. Potáhl jsem křídla plátnem a zítra nasadím vrtuli. Zničil jsem 

úsekové plány. Teď mně zůstal jen hlavolam. V tom je plán celý, na hedvábném papíře, složený do malé kuličky. Půjde-li vše 

dobře, … první zkušební let ... Létací kolo, udělané z obyčejného šlapacího! 
 

18. října, středa Dnes je nejkrásnější den mého života! Dovedl jsem kolo do Černého údolí a nasadil křídla … rozjel největší 

rychlostí… zapnul křídlovou páku… vrtule se rozbzučela a kolo se vzneslo... Napočítal jsem do čtyřiceti dvou vteřin! 

 

21. října, sobota Sedím nahoře ve věži a ruce se mně třesou rozčilením. Ten ničema Em! Dnes se se mnou začal v dílně 

hádat pro špatný úklid. Pak vysypal všechny bedny s nářadím, abych je hned znovu přerovnal. Odmítl jsem a utekl sem do 

věže. Starý dobrák kostelník mne uklidňoval. Teď dole bouchla dvířka. Vidím dole světýlko. Někdo jde sem ke mně nahoru. 

Asi kostelník. Ještě tam dolů dobře nevidím, svítilna mu málo svítí a on… 

 


