
 



 
 
V druhé polovině dubna 1913 byl 

založen 1. oddíl skautů v Prokopském  
údolí, který  tvořili čtyři kluci a profesor 
A. B. Svojsík, zakladatel českého 
skautingu.   
 
Téměř ve stejnou dobu, koncem  jara  
1913,  rozčisl  temnou  hladinu Velké  
řeky „ševčik"  -  prkenná  loďka 
jménem  NAUTILUS  pod černou 
korzárskou vlajkou se zářivě bílým   N   
a    vydal se na dalekou plavbu proti 
proudu. U   kormidla   stál   sám   
majitel   lodi   František   Němec - 
Frank, posádku tvořili muži z 
Konviktské čtvrti Tonda  Pik a 
František Procházka-Chanda. 
 
Byl to nejhistoričtější okamžik v historii 
českého trampingu, jehož tři aktéři 
neměli pochopitelně ani potuchy, co 
způsobí. Navíc už tenkrát zodpověděli 
později diskutovanou otázku, zda vznikl 
tramping ze skautingu. (Viz znovu první 
odstavec se zvláštní pozornosti pro rok 
1913.) Jeden z nich měl otce rybáře, 
který jim poradil o dobrém místě k 
táboření vysoko proti toku Vltavy. 
Praotec pozdější osady Frank a oba 
plavčíci místo našli; vysoké strmé 
břehy, porostlé lesem a divokými 
houštinami, mezi nimiž rozkvétaly 
kordony bílých vřících peřejí na 
podložkách záludných balvanů v řečišti, 
voraři zbožňovaní i obávané 
Svatojánské proudy. Kousíček pod 
nejvhodnějším tábořištěm byla písčina 
nad niž se tyčila vysoká skála, později  



 
 
pojmenovaná Mravenči, proti proudu pak trčel z vody balvan, který se stal Poradním  
kamenem. 
Divoké, drsné, málo navštěvované místo na Kletecku silně zapůsobilo svou divokou krásou 
na romantické duše tři pionýrů. Vůně dobrodružství se chvěla nad kolébkou z peřejí, lákala, 
sváděla. 
Koncem téhož roku si koupili společně loď ANNU, šarpii uzpůsobenou pro plachtěni i 
veslování, kamarádi Karel Drbohlav a Karel Amcirk - Amca, k nimž později přibyl Rudolf 
Moučka a další. Oblíbeným sídlem této party byl Schwarzenberský ostrov (nyní Veslařský), z 
něhož vyjížděli na vodní toulky proti toku Vltavy. Je zavedl na objevené tábořiště v Proudech 
Tonda Pik. 
V roce 1914 podnikla čtrnácťdenni tramp Praha - Karlštejn - Beroun - Jince - Dobříš - 
Svatojánské proudy skupina, kterou tvořili Amea,Plk, Karel Kalich a Josef Roscher - Píček. 
Opět se utábořili na stejném místě. Když se pak vraceli do Prahy,  pěšky,   protože na parník 
nebyly valuty, přečetli si ve Zbraslavi vyhlášku o mobilizaci. Začínala I.světová válka. Ale 
tábořiště už zůstalo  v   provozu. Ještě v roce 1914 zde přirazil s lodí Karel Drbohlav, v 
polovině roku 1915 tu tábořili Drbohlav, Amca, Josef Makovský  a  Karel Špilar - Krysa. 
Tábořiště také dostalo jméno Vydři tábor a malá  boudička z chvojí Vydři doupě. 
V letech 1915 a 1916 počínala už ruka c.k. odvodních komisi dosahovat i do řad táborníků z   
Proudů. Někdy v tu dobu se scházela na Střeleckém  ostrově  skupina  kamarádů,  v niž  opět 
byla   jména    Franta    Němec - Frank,  Karel  Spílat - Krysa, Vladimír Novotný, Franta   
Procházka - Chanda   a  druhý   Procházka - Próda  (slavný  závodník  za vodičem) a další,   
kteří   navštívili   tábořiště  znovu v roce 1917. O rok později se zde ukrylo několik dezertérů  
z francjosefské armády -  trampský "zelený kádr". 
 



 
Když konečně I.světová válka dodoutnala na posledních spáleništích bojišť, rozhořívaly se 
daleko častěji táborové ohně pod Mravenčí skálou,začínalo se sem jezdit pravidelně, byli zde 
už i bratří Beranové, dr. ing. Karel Kuthan - Švec a Zdeněk Nosberger - Kanice, Ota Brejla, 
Kraus - Sajnek, Václav Kramář, Standa Šalda - Martin Eden a další, návštěvnost dosahovala 
pomalu ale jistě vysokých čísel. Na jaře roku 1919 objevili se v tábořišti dva ze žofínské party 
Čeněk Kopáček -Páček a Jarka Mottl, o nichž lze právem tvrdit, že se stali zakladateli 
táborové kultury, což jest míněno naprosto pochvalně, neboť „jejich básnivi duchové mnohé 
plody vypustili". Ostatně písničky Jarky Mottla zaznívají u všech táborových ohňů a nejen v 
Československu, nestárnou, zpívají je staří i mladí, a o totemy Čendy Páčka se zajímá ba i 
televize. 
Vydři tábor po válce změnil své jméno. Po uvedení amerického dobrodružného filmu Červené 
eso ztrácela se v pražských kavárnách a hospůdkách z karetních her červená esa a objevovala 
se jako turistické značky na cestě do Proudů. Avšak navržený název Červené eso se neudržel 
a vystřídal jej název Ztracená naděje, zkráceně pak ZTRACENKA. Dlouho však ještě 
osadnici říkali, že jedou „do Proudů", než se pojmenováni   ZTRACENKA  vžilo. 
První trampští pionýri Pik, Frank a Chanda spali na tábořišti pod širákem, zabaleni pouze do 
přikrývek a snů, zatímco Amcik se o něco později    stal   již    vlastníkem    stanu,    
vyrobeného 
 



jeho mámou. Ale adeptů 
kvalitního revmatismu, 
hýčkaného peřejemi 
Svatojánských proudů, bylo 
ještě dlouho dost. Teprve někdy 
v roce 1916 byl táborníky 
učiněn pokus o boudu z proutí a 
chvojí, jejíž návštěvníci si 
vázali na hlavu Šátky, aby na ně 
nemohly housenky, padající z 
chvojí. Byla to zatím neurčitá 
předzvěst pozdějšího zanícení 
pro stavbu chat s roztodivnými, 
ale přiléhavými jmény jako 
Kadič, Bungalow, Stará, Domek 
nad osadou, Brabčárna, 
Zemljanka, Reprezenťák atd. 
Příklad pionýrů však ještě 
dlouho táhl následovníky, kteří 
raději spali v „zimní zahradě", 
kde si každý vyznavač volnosti 
nasel svůj kousíček místa pod 
stromem mezi kořeny, na 
kořenu svíčku jako na nočním 
stolku, pod hlavou jehličí a nad 
hlavou větve stromů a široké  
volné nebe. 
Osadní život na tábořišti se 
opravdu začínal rozvíjet až po 
ukončeni války. Předtím bylo 
místo na Kletecku pouze méně 
či více navštěvovaným 
romantickým koutem. Proto 

stanovili osadníci rokem založení Ztracenky rok 1918, rok, jímž začínala žít osada. 
Ze sportů se zde kupodivu mezi prvními usadil tenis. Na malém nezpůsobilém hřišti mezi 
dvěma břízkami natažený provaz a jakési praporky, to byl mistrovský dvorec. Zato rakety 
byly originální   a hřiště travnaté, takže se lze   důvodně domnivati, že soudobé trávnaté 
dvorce pro světová mistrovství byly okopírovaný podlé Ztracenky. Ostatné na osadním hřišti 
pestovala tento tehdy panský šport prý jen osadni šlechta. Ale první šerif Ztracenky Chanda se 
mohl pochlubit sportovní zdatností svých svéŕencú i ve volejbalu, plávaní, pri némž byI 
zneužíván hlavně Vašek Kramáŕ - Kramle k přeplavaní peřejemi pro pitnou vodu, kterou na 
svém břehu osadníci neměli, později nohejbalu, hodné se také střílelo z pistoli,   ne   ovšem   
do   terče   jako   spíš   „do   luftu". 
Totiž založit trampskou kulturu, to není jen tak, vždyť všechno musí prožít svá dětská a 
učednická léta. A tak i jedna z prvních tehdy nejoblíbenějších písniček Generál Laudon byla 
provázena    klukovinami,    k    nimi    patřila    „kanonáda" jako o poutí. Naštěstí jen při této 
písni, další písničky, zpívané u táborového ohně, tak hřmotný doprovod nepotřebovaly, k těm 
stačily kytary Kaničky, Ševce,Tondy Berana, Ladí Hoch-manna, které vystřídaly foukací 
harmoniky, hřebeny   a   jiné   rámus-nástroje. 
 



 
 
K prvním písničkám patřily mnohé z repertoáru Červené sedmy, Hašlerovy písničky, ale brzy 
už i z dílny osadních autorů Kuthana - Ševce, Tondy Berana, Čendy Kopáčka a Jarky Mottla. 
Ostatně, chce-li někdo poznat důvěrněji život na Ztracence za všechna léta jejího trváni, stačí 
když si pročte těch „pár stovek" Mottlových písňových textů. Mottl měl a stále ještě nalézá 
svou inspiraci právě v osadě, v jejím dechu a životě. Proto budou znít jeho písničky u všech 



táborových ohňů, dokud neumře poslední tramp. A to tak brzy   nebude,   jak   věří   celý   
trampský   národ. 
 
 
V březnu 1924 uspořádali Ztracenkáři první Trampský večer s vlastními písničkami, 
melodiemi, prologem i aktovkou. Vznikl první trampský časopis Proudnik, měsíčník, 
přinášející nové písničky, verše, osadni zprávy, rébusy, inzeráty i kresby v originálech, 
protože vycházel jen v jednom vydání. Psával jej na stroji Čenda Páček,   dokonce   na   
„vzácném"   stroji,   v   senátě. 
Natočili dobrodružný film Buffalo Bili, jehož herecké, režisérské i jiné obsazeni tvořili 
osadníci, Mottlova parta hlásala slávu osady na pódiu Osvobozeného divadlo i na 
gramofonových deskách, na osadu jezdili mnozí významní umelci, mezi nimi i Jaroslav Ježek, 
Ljuba Hermannová, Jindřich Plachta, po 2. světové valce přišli bratři Vichové „Kača sisters", 
začala dětská představení   přímo   na   osade   atd.,   atd. 
 
Dnes už běhá na březích Velké řeky po stezkách nové Ztracenky, když ta původní odpočívá 
ve dvacetimetrové hloubce přehradní vody, třetí generace. Jen kůl zemřelých na Mravenčí 
skále ŕekne, kolik osadníku chybí z té první. Zrozena v kolébce z peřeji, dožila se pramáti 
trampů již jedenapadesáti let. Je příliš málo místa na této stránce na tak dlouhou historii, ale 
ještě dosti mista na kamarádské ahoj všem Ztracenkářům   a   jejich   šerifovi   V.   Soukupovi 
- Táckovi. 
 
 
Slávek Ostrezí 
 
 

 
 
 
 
Poznámka a doplnenie z trampského archívu v Bratislave: 
 
Autor článku KOLÉBKA Z PEŘEJÍ 
 
Stanislav Ostrezí – Slávek (* 23. 11. 1923 - † 22.  4. 2001) – publicista, šéfredaktor 
Slovanský svět Přerov 1945 - 1948, 
redaktor Pacifik Expres 1968 - 1969, hudebník, skladatel, básník, textař (písně Hezkej 
Billy, Pod irským nebem) 
 
/údaje poskytol kamarát Vokoun z T.O. SUCHÉ STUDÁNKY  Plzen/. 


