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Zvláštní vydání          20. března 2018 

Hoši a děvčata z Druhé strany, 

při našich výpravách do kostela sv. Jakuba, kde jsme hledali deník Jana Tleskače, jsme náhodou pomohli jednomu 

z uchazečů o velké vontství – Otakaru Losnovi - proti přesile přívrženců jeho rivala Štěpána Mažňáka a nabídli mu 

spojenectví. Poradili jsme mu s úkoly, které musel splnit, a on nám na oplátku prozradil, že ježek v kleci už léta slouží 

jako talisman Stínadel a symbol nadvlády nad nimi. Dnešní číslo proto věnujeme volbě Velkého Vonta, do které jsme 

vkládali velké naděje. Plánek převratného vynálezu jsme měli na dosah ruky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě dnes, když píšeme tyto řádky, nás mrazí: ve vzpomínkách se mísí naše zklamání se vztekem Vontů a děsem v očích 

starého Mažňáka. Před utopením jsme ho sice zachránili, ale zahnívající voda nad ním přeci jen vykonala svůj soud – 

Emanuel Mažňák se totiž ze stoky nechtěně napil a o několik dní později zemřel na krysí horečku. 

Tím ovšem neblahé události zdaleka neskončily - o nich ale více v zítřejším, závěrečném Tam-tamu.   

             Rychlé šípy 

VOLBA VELKÉHO VONTA a co z ní vzešlo 

 

Po dvou disciplínách – znalosti Stínadel a osobním souboji - byl stav nerozhodný. Rozhodnout měl proto třetí úkol – 
uchazeči měli přijít s nějakou novinkou o Stínadlech. K velkému překvapení všech napsal Losna i Mažňák na papírek 
stejný objev – Hřbitovní chodbu, která vedla z kostela sv. Jakuba na hranici Stínadel. O velkém vontství tak měl 
rozhodnout los. Jenže Losna měl v rukávu trumf – návod na vyjmutí ježka z klece, který jsme mu svěřili při našem 
seznámení. Byli jsme napětím bez sebe. Ztichlým kostelem se nesl Losnův šepot: 
 
„Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem, posuneme ježka do poloviny 

výšky klece. Pak točíme ježkem za vyčnívající osten, až na jeho protilehlé straně dostaneme do kolmé polohy nad 

sebou dva jiné ostny, nejdelší po tom, který už vyčnívá vpředu. Předním ostnem popostrčíme ježka tak, aby jeho dva 

ostny nacházející se kolmo nad sebou pronikly protilehlým otvorem co nejvíce ven. Potom za přední osten sklápíme 

celý hlavolam dolů, co zadní dva vyčnívající ostny dovolí, a trochu doleva. A pak stačí už jen ježkem kroutit za nejdelší 

vyčnívající osten střídavě sem a tam. Přitom se ježek stále víc svými ostny osvobozuje z klece, až je venku úplně!" 

A byl! Ti, co stáli nejblíž, předávali novinu zvědavcům za sebou a za chvíli se vzrušené hlasy přelily před kostel. Losna 

osvobodil ježka z klece! Losna bude Velkým Vontem! Podle dohody jsme teď měli ježka dostat do ruky my, abychom 

se podívali do jeho nitra – ale všechno dopadlo úplně jinak. Když odstupující Velký Vont spustil stínadelskou píseň 

beze slov, ke které se postupně přidali i ostatní, mihl se ztemnělými prostorami zrušeného chrámu černý stín a se 

zuřivým výkřikem vpadl mezi členy rady: „Nikdy! Jedině můj syn bude Velkým Vontem! Jedině on má právo na 

hlavolam mého bývalého učně!” Několika skoky se vrhnul k ohromenému Losnovi a dřív, než mu v tom mohl kdokoli 

zabránit, mu vyrval hlavolam a zmizel ve tmě. 

Vypukl strašlivý zmatek. Všichni jsme se opřekot hnali za neznámým zlodějem, který se slepě vřítil do Hřbitovní 

chodby. Desítky chlapců se marně snažily naráz vniknout do jejích dvířek. V příštím okamžiku se z hlubin sklepení 

ozval temný pád a podivný hluk následovaný výkřikem plným hrůzy. Volání o pomoc! Brali jsme vlhké schody po 

dvou, až jsme ve světle baterek uviděli topícího se muže – tajemného Em, Mažňákova otce. Za pomoci Vontů jsme 

ho vytáhli ze stoky – jenže bez hlavolamu. Tleskačův ježek v kleci byl i se svým tajemstvím navždy ztracen v 

bezedných nánosech kalu svatojakubské stoky!  
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