
Rychlé šípy v Brumově-Bylnici - úkol č.2 
Po objevení nákresu ježka v kleci měly Rychlé šípy další téma do svého časopisu. Rozhodly se tedy 
zjistit co nejvíce o tajemném ježku v kleci a začaly se v okolí ptát kolemjdoucích.  

„Ježka v kleci si dobře pamatuji, znal jsem i jeho majitele,“ vypráví chlapcům kostelník z kostela 
Svatého Jakuba. „Jmenoval se Jan Tleskač a pomáhal mi zvonit v našem kostele. Byl to sirotek, rodiče 
neznal. Pamatuju si, že měl svou dílničku, kde stále něco kutil a všechno si zapisoval do svého deníku, 
který s sebou pořád nosil. Jednou šel zase zvonit na zvonici, ten svůj notýsek měl v ruce - a byl strašně 
rozčílený. Pohádal se prý s mistrem v dílně. Zvon se ale ještě ani pořádně nerozezněl a hned utichl - a 
my jsme našli chlapce na dlažbě věže zabitého. Chudák, ježka měl ještě u sebe, ale ten notýsek už 
ne.“  

„To budou zprávy pro Tam-tam!“ Radovali se chlapci při cestě do klubovny. Nebyly by to ale Rychlé 
šípy, kdyby se do Stínadel nevydaly pátrat znovu. V noci se tedy kluci vypravili tam, kde vedly 
poslední stopy majitele ježka - do kostela svatého Jakuba.  

 

„ Kluci, asi jsem našel Tleskačův deník!“ Vykřikl Mirek. „Prásk!“ „To jsou Vontové, rychle pryč!“ 
„Rychle ke dveřím, než nám odříznou cestu…“ „Kam jsme se to dostali? To je asi nějaká tajemná 
podzemní chodba z kostela.“  

„ Ten objev tajné chodby je úžasný. Teď už domů a zítra přijďte do klubovny,“ rozkázal vedoucí party 
Mirek Dušín. 
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 A jak najít další schránku se symbolem ježka v kleci? Pokud správně projdete podzemní chodbou, 
najdete ji snadno… 

 

 

 

 

U vstupní brány do 
městského muzea 
z ulice Podzámčí 

Za třetí lavičkou v jámě 
na cyklostezce směrem 

od koupaliště k 
pivovaru 

U blízkého stromu u 
této značky cestou na 

Blizákovce 

Zde se 
nacházíte 

Při další dobrodružné cestě se nezapomeňte řídit pravidly! Hodně štěstí při hledání tajemné chodby! 
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