
 



 
 
 
Těch, o kterých nebude řeč, těch jsou desetitisíce. Od Velké, Zlaté a vlastně každé řeky. 
Táborového ohně je přece kamarád každý tramp. Pár desítek z nich si jménem pevného pouto 
kamarádství člověka a táborového ohně, pojmenovalo i svoji osadu. 
Těch, o kterých řeč bude, je o jednoho víc než pár. Tedy tři. A jméno K.T.O. (kamarádi 
táborových ohňů) převzali jako soubor právě z té legendární osady. Dneska už se jim to 
směje. Zná je kdekdo ze „Ztracenkářských kamarádů" právě tak jako pardi z Údolí děsu, 
osady Červánek, zná  je pan  Pomahač, vedoucí občerstvovací stanice „U Kalendů", v 
Riegrových sadech vykouřili už mnohé dýmky Míru. Sborové UMÍ, se týden co týden ozývá 
přeplněným sálem Domu strojírenství na Smíchově, když dohrají svoji Shady lady, Martu, 
Posázavského Dano či Trampa kapitána. Dneska už se jim to směje. Spolupráce na velké LP 
desce Jardy Mottla ZTRACENKA zpívá jim definitivně otevřela dveře do studia, první malá 
EP deska se čtyřmi úspěšnými písničkami je připravena k lisování, v kapse mají smlouvu se 
Supraphonem. Láďa Morava nosí upravený vous k vůli fotografům, Franta Hacker si 
pravidelně leští kytaru přípravkem RENOVA (nakupujte u odborníků), Franta Turek si 
konečně dal říct a dal si ušít nové kalhoty a vestu, aby byli všichni tři  na  jevišti  jednolitým  
celkem. 
Přes všechny ty desítky hodin, které zasvětili zkouškám a aranžmá nových písniček, přes další 
a další, které tráví v autobuse na zájezdech a vystoupeních, najdou si vždycky alespoň den, 
aby zajeli za kamarády do osad, „píchli" na Třebsíně při oslavě osadního jubilanta, nalodili se 
u Jiráskova mostu do vltavské parolodi a jeli se podívat, jestli už na Ztracence Jardovi 
Mottlovi, či šerifu Táckovi rostou u chaty konvalinky. 
Když se objevili před čtyřmi lety na pódiu pražské Lucerny v pořadech „12 nových k 
táboráku" získali si během deseti minut celý sál. Když o rok později zazpívali televizním 
divákům z obrazovky v pořadu Až zmlknou tranzistory, byl s nimi určitě mimo režiséra 
Noska spokojen i ten bernardýn, který je doprovázel. Od té doby je nasvítila televizní světla 
už nejméně osmkrát. 
Dneska   už se jim  to směje.  Ale  ať  si. 
Důležité je na tom především to, že kousek toho svého úsměvu přenáší i na nás na všechny a 
že svým osobitým přednesem a bezprostředním „kumštem" pomáhají i na tom svém malém 
písečku stavět pevný hrad kamarádství, bez kterého by náš dnešní svět byl jako ovocný strom 
bez vláhy...                      
 
Rony   Kraus 
Foto:  Pavel Vančura 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



 


