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1.
ČTVRTEK VEČER

Ta letošní zima byla opravdu zvláštní. Teploty se stále držely 
nad nulou a napadaný sníh se okamžitě měnil v břečku, která 
během několika hodin úplně zmizela. V rádiu hlásili, že za-
ječice vrhly mla dé, takže myslivci mají o starost víc – budou 
muset přikrmovat předčasný vrh a bát se o jeho přežití. Jestli 
uhodí mrazy, zajíci zmrznou do jednoho.

Šeříkům se nalily pupeny a objevily se první zelené lístky. 
Kosi po ránu zmateně zpívali: „Je jaro!“ Na různých místech 
ve Stínadlech rozkvetly žluté kvítky zlatic. A k dovršení všeho 
se k městu blížila první letošní bouřka. Byla to prazvláštní 
zima. Ani ti nejstarší obyvatelé ve městě nic takového za celý 
svůj život nepamatovali.

Kdesi v dáli, za mořem střech a stříšek, se vynořily těžké 
černé mraky. Měsíc s nimi sice svou matnou září chvíli zápasil 
o nadvlá du nad městem, ale svůj boj prohrál. Město vzápětí 
potemnělo ještě víc. Ani nazelenalý třpyt plynových lamp 
na takový příval tmy nestačil. Okna v domech se kvapem 
rozsvěco vala.

V dálce osvítil blesk černou clonu mraků, něco neví-
daného v tom to ročním období, a potom, o drahnou chvíli 
později, do ulic dorazil hluk hromu. Známka toho, že se bouře 
nezadržitelně blíží právě sem.
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Uprostřed jedné úzké a křivolaké uličky ve Stínadlech 
vyšlo z ma lého krámku asi dvanáctileté děvče. Zůstalo stát 
v otevřených dve řích a chvíli pozorovalo temnou oblohu. 
Potom se otočilo nazpět do krámku.

„Musím už domů, paní Málková. Nemám deštník a za 
chvíli bude pršet. Zítra vám přijdu zase pomoct. Dobrou noc.“

Z krámku se ozval hlas nějaké ženy, ale nebylo jí rozumět. 
Dívka zavřela dveře a přes clonu světla linoucího se výkla-
dem na ulici vykročila do tmy. Než si stačila uvědomit dusot 
běžících kroků, kte rý zanikal ve hřmotu blížící se bouře, 
prudce do ní vrazila nějaká postava. Měla přes hlavu přeta-
ženou černou kápi s vystřiženými otvory, v kterých se leskly 
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dvě zlé oči. Dívka ztuhla hrůzou. Ani nestačila vykřiknout, 
když se maskovaná postava s hlasitými nadávkami znovu 
rozběhla. Vzápětí kolem vyděšeného děvčete proběhly další 
dvě postavy a hrůza, měly na hlavách také černé masky. 
Dívka déle nečekala. Vběhla nazpět do krámku a s hlasitým 
bouchnutím za sebou přirazila dveře.

Mezitím všichni tři maskovaní výrostci běželi ulicí k nej-
bližší křižo vatce. Zdálo se, že ti dva vzadu pronásledují toho 
prvního, ale stej né maskování všech tří svědčilo o tom, že 
patří k sobě. Těsně před křižovatkou první zvolnil a dal vzty-
čenou paží znamení, aby dvoji ce za ním zůstala stát. Oba se 
zastavili a vtiskli se do výklenku nejbližšího domu.

První zakuklenec opatrně nahlédl za roh do sousední 
ulice. Chvíli pozoroval, jestli je v ní všechno v pořádku, po-
tom mávl rukou a zmizel za rohem. Byl to zřejmý signál pro 
ty dva za ním. Rozběhli se také. Vše se podobně opakovalo 
ještě na čtyřech dalších křižo vatkách, než se první výrostek 
konečně zastavil u domu s velkými zavřenými vraty. Jeden 
z maskované zadní dvojice se k němu opa trně přiblížil, za-
tímco třetí zůstal stát na dohled u ústí ulice.

„Zdá se, že máš čistý vzduch,“ řekl polohlasně ten první.
Druhý opatrně stiskl kliku malých dvířek umístěných na 

okraji vrat a vešel jimi do domu. Chodbu osvětlovala jen slabá 
žárovka. Černá maska zakuklence vypadala v tom příšeří 
neobyčejně hrů zostrašně. V celém domě panovalo naprosté 
ticho. Dveře na konci chodby byly otevřené. Vedly na dvůr. 
Maskovaný jimi prošel a opa trně je za sebou zavřel.

Na dvorku byla tma, že by se dala krájet. Tmavá postava 
vytáhla z náprsní kapsy bundy baterku a dvakrát krátce 
blikla na opačnou stranu dvora. Napjatě hleděla do tmy a po 
chvíli světelný signál zopakovala. Ze vzdálenosti asi třiceti 
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metrů proti ní vytryskl kužel světla a vzápětí pohasl. Světlo 
bliklo ještě dvakrát. Maskovaný vý rostek vteřinku počkal 
a potom vykročil potmě do hloubi dvora. Pohyboval se jistě, 
jako by to tu znal nebo se ve tmě už rozkoukal.

„Stůj!“ ozval se tlumený hlas ze tmy. „Heslo!“
Maskovaný se zastavil a také tlumeným hlasem řekl: 

„Moskyti!“
„Uctívači ginga!“ ozval se znovu první hlas proti němu 

a po chvíli pokračoval: „Podařilo se? Neseš?“
„Ano, nesu,“ řekl maskovaný z ulice. „Jen škoda, že se to 

nezdařilo už minule. Nemuseli jsme teď vymýšlet takovou 
složitou operaci.“

„Tak to sem dej a neřečni!“ přerušil ho velitelský hlas ze 
tmy. Od dřevěné kůlny stojící v rohu dvora se odlepila černá 
silueta. V oka mžiku, kdy došla k maskovanému výrostkovi, se 
v prv ním patře domu rozsvítilo světlo. Záře z okna dopadla na 
obě postavy. I postava ze dvora měla přes hlavu přehozenou 
černou kápi. Oba maskovaní uskočili před světlem do stínu 
kůlny, jako by je uštkl had.

„Pozor,“ sykl ten ze dvora. „Dej to sem, dělej, ať odsud co 
nejrychleji vypadneme. Už jsme tu příliš dlouho. Neproná-
sledoval vás někdo?“

„Nikdo! Nikdo za námi neběžel. Asi ještě nic nezjistili.“ Po-
tom vyn dal z kapsy bundy malý balíček a podal ho druhému.

Blesk udeřil docela blízko a na chvíli ozářil celý dvůr. Obě 
masko vané postavy stály u nějakých beden narovnaných 
u dveří kůlny. Zadní stěna kůlny přiléhala k vysoké cihlové 
zdi, která předělovala dvory mezi domovními bloky.

„Už je to tady!“ řekl maskovaný ze dvora a schoval balí-
ček do kap sy. „Jak jsem říkal, je nejvyšší čas zmizet, nebo ke 
všemu ještě zmokneme!“
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„To nevadí. Alespoň déšť smyje stopy. Jako v detektivce,“ 
zasmál se druhý. „Tak hodně štěstí!“

Skřípot otevíraných dveří je znovu přibil ke stěně kůlny. 
V osvětle ném rámu dveří stál muž. Z kapsy vytáhl nějaký 
papír. V ruce mu blikla baterka. Chvíli nahlížel do lejstra 
a potom se obrátil od dveří směrem do dvora.

„Kdo to může být?“ sykl jeden z maskovaných. „Co to 
má zname nat?“ Oba se vtiskli ještě hlouběji do stínu kůlny.

Muž na dvorku se choval podivně. Chvíli chodil kolem 
dveří, potom přešel na opačný konec dvora, cosi tam kutil, 
rozsvítil baterku a něco si zaznamenal do papíru. Pak se 
znovu vrátil ke dveřím. Cestou si pro sebe stále něco mumlal. 
Znenadání se otočil do dvora a rázným krokem vykročil ke 
kůlně.

Oba maskovaní spiklenci byli podivným chováním muže 
tak zauja tí, že na chvíli zapomněli, že bouře už dorazila nad 
město. Vítr zesílil natolik, že ve dvoře rozfoukal prach a loň-
ské listí. Když byla postava téměř v polovině vzdálenosti 
mezi kůlnou a domem, pro jel oblohou klikatý blesk a ozářil 
podivného muže v dlouhém čer ném plášti, splývající skoro až 
na zem. Na hlavě měl klo bouk s pomačkanou krempou. Jeho 
tvář v záři blesku vypadala jako tvář vzkříšeného umrlce. 
Celá levá polovina znetvořeného obličeje byla rozšklebena 
do příšerné grimasy. Mužovy zlé oči, tvr dé jako ocel, hleděly 
upřeně do místa, kde se ukrývali maskovaní spiklenci. Obou 
se zmocnila hrůza a panika.

„Ježíši Kriste, to je Kosatka!“ Výkřik zanikl v rachotu hro-
mu. Jeden ze zakuklených už na nic nečekal. Vyběhl z úkrytu, 
zakličkoval po dvoře a tryskem doběhl ke dveřím do domu. 
Za ním jako by se rozběsnilo samotné peklo. Blesky křižova-
ly oblohu a osvětlovaly Kosatku stojícího uprostřed dvora. 
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Maskovaný za sebou rázně při razil dveře, proběhl chodbou 
a vzápětí vyrazil na ulici a vydával u toho neartikulované 
zvuky. První těžké kapky dopadly na zaprášenou dlažbu a na 
obnaženou hlavu asi patnáctiletého chlapce, který si už tam 
ve dvoře strhl z hlavy černou kápi.

Další blesk už ozářil jen prázdný dvůr bez jediného ži-
vého tvora. Nade zdí dvora se mihla tmavá postava druhého 
zakuklence a vzápětí zmizela v temnotě.

Bouře se rozběsnila plnou silou.



16

2.
PÁTEK ODPOLEDNE – TAJNÝ ÚKOL

Velký Vont Otakar Losna vstal za stolem v klubovně Žluté-
ho květu, chvíli počkal, až vstanou i ostatní, a potom řekl 
zastřeným hlasem: „Buďme svorní!“

Ostatní členové Vontské rady téměř jedněmi ústy odpo-
věděli: „Žlutá je barva naše!“

A Velký Vont pokračoval: „Nevyzraďme nic, co víme!“
„Mlčenlivost chrání nás!“ odpověděli znova ostatní.
Po tomto tradičním zahajovacím obřadu se všichni čle-

nové Vont ské rady posadili na svá místa. Také Losna dosedl. 
Těžce, bez nadšení. Tak skleslého ho členové rady ještě nikdy 
neviděli. V klu bovně zavládlo napjaté ticho. Všichni očekávali, 
co jim Losna řek ne.

„Kamarádi,“ ujal se slova Velký Vont, „začal jsem praco-
vat v čele Stínadel před několika málo dny. Bláhově jsem se 
domníval, že volbou nového Velkého Vonta rozbroje a ne-
přátelství v našich řa dách skončily, ale už teď je zřejmé, že 
neskončilo vůbec nic a že cesta k míru a pořádku ve Stína-
dlech bude ještě dlouhá.“ Losna se odmlčel a rozhlédl se po 
členech rady.

Jeden z nich, kterému přezdívali Vlk, zvedl ruku, jako by 
se hlásil o slovo, a vzápětí skočil Losnovi do řeči. „Promiň, 
že tě pře rušuji, ale rada není kompletní. Chybí Laryk. Sice 
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nevím, proč jsi nás tak náhle svolal, ale pokud bychom třeba 
hlasovali, mohlo by dojít k nerozhodnému výsledku, protože 
je nás sudý počet. Ty plus pět členů rady.“

Losna netrpělivě mávl rukou. „Dnes žádné hlasování 
nebude. Svo lal jsem vás kvůli splnění mimořádného úkolu, 
který vám hned vy světlím. A Laryk už ten úkol plní.“ Losna 
se znovu odmlčel, jako by hledal slova, ale hned zase pokra-
čoval. „Doufám, že jste pozvali i poštovní jezdce?“

„Ano,“ přitakal robustní chlapík zajímavé tváře, sedící 
po Vlkově pravici. Měl přezdívku Bob. „Sehnali jsme jich 
narychlo celkem pat náct. Čekají na dvoře.“

Losna pokýval pochvalně hlavou. „K úkolu, který nás 
čeká, to bude stačit.“

Poštovní jezdci byli rychlí a obratní hoši, kteří zprostřed-
kovávali styk mezi náčelníky ulic a Vontskou radou.

„Zavolej je, Brouku!“
Vont, který seděl nejblíže dveřím, se zvedl, otevřel je 

a zavolal na několik hochů postávajících na dvoře. Rychle 
a ukázněně vešli do klubovny.

„Posaďte se, kde je místo,“ řekl jim Losna, „a protože to 
spěchá, přejdeme hned k věci. Úkol, který nás nyní všechny 
čeká, jak vás jezdce, tak i všechny členy rady, je přísně tajný. 
Budete ho plnit ve městě. Po jeho splnění se okamžitě vrátíte 
sem do klubovny a po dáte mi o splnění úkolu zprávu. Zdůraz-
ňuji, že své poslání musíte splnit za každou cenu a nesmíte 
o něm s nikým mluvit! Ani slůvko!“

Všichni přítomní Vontové se na sebe napjatě a trochu 
nejistě podí vali. Co se to děje? A proč se Losna tak divně 
chová a pořád zdů razňuje zachování tajemství. Vždyť přece 
zachovat tajemství je pro každého z Vontské rady samozřej-
má povinnost.
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A Losna pokračoval. „Každý z vás dostane zalepenou 
obálku, v níž je část důležité zprávy. Vašim úkolem je dopra-
vit ji co nejrychle ji na Druhou stranu do klubovny Rychlých 
šípů. Obálku jim předá te a zase se co nejrychleji vrátíte. Na 
odpověď nemusíte čekat. Obálku musíte doručit Rychlým 
šípům sice rychle, ale obezřetně. Kdyby vám hrozilo nebez-
pečí, kdyby vám třeba chtěl někdo obál ku sebrat, tak ji prostě 
zničte! Obálka se smí dostat pouze do ru kou Rychlých šípů. 
Nikoho jiného! Několika prvním poslům dám ještě falešné 
obálky, které byste v krajní chvíli mohli odhodit a tím byste 
snad odvrátili případné nebezpečí. “

Vontská rada i poštovní jezdci hleděli na Losnu celí vy-
jevení. „V případě nebezpečí zničit? V případě jakého nebez-
pečí? A kdo by nám měl v plnění úkolu zabránit?“

Losna pokrčil rameny. „Ani přesně nevím. Mám jen takové 
neblahé tušení. A abychom co nejvíce snížili riziko přepadení, 
půjdete s obálkou každý sám. Nesmíte jít ani ve dvojicích.“

Všichni z toho byli ještě víc překvapení. Losna dnes nebyl 
viditelně ve své kůži. Co se asi přihodilo, že ho to tak vzalo? 
A Laryk už podle Losny nějaký úkol plní. Že by už byl také 
s nějakou obálkou na cestě?

Losna zatím rozdal všechny obálky s tajemným obsahem. 
Ty vzá pětí zmizely v kapsách kalhot nebo bund přítomných. 
Všech se už dávno zmocnilo napětí z nastávající cesty. Bylo 
to zvláštní. Ještě nikdy se nestalo, aby členové Vontské rady 
museli jít s nějakým tajemným posláním mimo Stínadla do 
jiné části města.

„Z klubovny budete vycházet postupně v krátkých ča-
sových od stupech, abyste nebyli nápadní,“ vysvětloval Los-
na. „Na Druhou stranu nechoďte přímo, ale různými směry, 
i když budete muset jít oklikou!“
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Ke dveřím z klubovny přistoupil Vlk. „Šel bych třeba 
první,“ navrhl a ostatní byli celkem rádi, že se našel dobro-
volník, který to začne. Co začne, nikdo přesně nevěděl. Ale 
že se něco semele, nebo dokonce už semlelo, teď cítil každý.
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3.
BOJ V ULICÍCH MĚSTA

Dva strážci, kteří stáli u dveří klubovny, sledovali bezděčně 
Vlka celou cestu přes rozsáhlý dvůr až k průjezdu. Tam jim 
zmizel.

Další dva strážci stojící u vrat před domem Vlka upozor-
nili, že „vzduch je čistý“. V okolí klubovny nezpozorovali nic 
podezřelého. Vlk se rozhlédl na všechny strany a potom se 
vydal podle Losnovy rady opačným směrem, než kde ležel 
cíl jeho cesty.

„Vypadne ti z kapsy nějaká obálka, nebo co tam máš!“ 
zavolal za ním jeden ze strážců. Vlk si automaticky sáhl na 
zadní kapsu kal hot a obálku do ní hlouběji zasunul.

„Díky!“ zavolal na strážce a mávl na něj.
Na nejbližší křižovatce zatočil vpravo do úzké uličky. 

Vozovka i chod ník zde byly ve stejné rovině a bez obrubníků. 
Tato část Stínadel nepatřila k nejrušnějším ve městě. Ani teď 
tu nebyla živá duše. V oka mžiku, kdy se Vlk chystal rozběh-
nout, necelých dvacet kroků před ním vystoupily z výklenku 
vrat tři postavy. Všechny měly přes hla vy černé masky, které 
jim zakrývaly hlavu i krk. Vlk se zarazil, ale jen na okamžik. 
Několika rychlými kroky dostihl nejbližší dveře do domu 
po pravé straně ulice, prudce je otevřel, proklouzl jimi jako 
lasička a zabouchl je za sebou. Maskovaní útočníci, kteří 
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doběhli ke dveřím o něco později, slyšeli už jenom spěšný 
klapot kroků a prásknutí dalších dveří kdesi v domě.

Největší ze zakuklenců prošel do chodby domu. Hned 
za dveřmi ležela na zemi otevřená dopisní obálka. Hbitě ji 
zvedl, jako by se bál, aby to neudělal někdo z jeho společníků. 
Podle jeho rázného chování se dalo usuzovat, že je velitelem 
skupiny.

V obálce byl malý lísteček. Velitel si ho chvíli prohlížel, 
a to tak, aby ostatní dva neviděli, co je na lístku napsáno. 
Vzápětí lístek několi krát v ruce obrátil a potom zklamaně 
řekl: „Nic tu není. Napálil nás! Zatímco jsme si to prohlíželi, 
bůh ví, kde je mu konec.“ Složil lístek a vložil ho nazpět do 
obálky. Naslinil okraje a obálku zalepil. Pak ji podal nejmen-
šímu se slovy: „Stejně s tím zaběhni k náčelníkovi. Ať vidí, 
že jsme se snažili.“

Nejmladší zmizel ulicí dál do Stínadel, zatímco zbylí dva 
opět zaujali místo ve svém úkrytu s výhledem na dům s klu-
bovnou Vont ské rady.

Mezitím se na cestu vydali další dva členové Vontské 
rady, Bob a krátce po něm Brouk. Losna nakonec rozhodl, 
že prodlevy mezi jednotlivými vyslanci budou co nejkratší. 
O dvě ulice dál na razil Bob na čtyři maskované výrostky, 
a i když byl vyhlášený silák, přesila ho přemohla a i přes jeho 
stálý zoufalý odpor ho vtáhla do nej bližšího domu.

Brouk, který šel těsně za ním, mu chtěl nejdřív přispěchat 
na po moc, ale potom ho napadlo, že by měl na nebezpečí 
raději upozor nit Vontskou radu. Než se však rozhodl, co pod-
nikne, vyřítily se na něho z domu, u kterého pravě stál, tři 
další maskované postavy. Dva zakuklenci mu chytili ruce, 
bolestivým chvatem mu je zkroutili za záda, že se nemohl ani 
pohnout, a třetí mu bleskurychle prohledal kapsy.
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„Mám!“ křikl maskovaný chlapík, když se obálka Vont-
ské rady ob jevila v jeho ruce. Odskočil od zajatce a zmizel 
s obálkou v nejbliž ším domě. Oba zakuklenci do Brouka 
prudce strčili, až upadl na zem, a než se zvedl, také vběhli 
do domu. Brouk se opřel o zeď a bezmocně si třel rameno, 
které ho citelně bolelo.


