
K tomu jsou dlouhé zimní ve�ery nejlepší. 
Když pak bereme do ruky v�ci, o kterých 
víme, že nám dob�e poslouží na tábo�ení, 
za�ínáme se t�šit na jaro. A kde se vyrábí 
nejlépe? Ve spole�nosti kamarád�! Každý 
n�co d�lá, p�itom se dá tak skv�le povídat. 
Ale i doma u televize se dá bez problém� 
t�eba sešívat koženým �emínkem.

Tak ahoj na ja�e. Já te	 práv� dokon�uji 
indiánskou tane�ní peru�. A co vy?
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Až se jaro zeptá...
V jednom ze starých �eských r�ení se 

nás jaro ptá, co jsme d�lali o dlouhých 
zimních ve�erech.

To je tak. Vyjedete na první jarní tábo-
�ení, hrozn� se t�šíte, už už chcete cítit tu 
v�ni ohn� a �eknete si: „Ach jo, to jsem si 
cht�la ud�lat, to by se te	 hodilo.“ Ane-
bo: „To je skv�lé, to je dob�e, že jsem si to 
v zim� vyrobila.“ Vyberte si, je to jen vás.

Ješt� n�jakou dobu potrvá zima, s dlou-
hými ve�ery, kdy stejn� býváte doma. Tak 
pro� si n�co nevyrobit, co mi na ja�e nebo 
v lét� ud�lá radost. N�kdy sta�í mali�kost, 
jindy se pustíme do v�tších projekt�.

Krásn� se dají za pár hodin ušít indi-
ánské šaty nebo v�ci, které každý wood-
crafter pot�ebuje stále na tábo�ení. Sta�í
bavln�ná látka se vzorem nap�íklad ma-
lých kyti�ek, dv� stuhy a šicí stroj (a ani 
ten není vždy pot�eba). Tyto šaty jsou jed-
noduché tím, že mají jen rovné švy, takže 
to opravdu není t�žké.

Anebo pytlík na k�esadla. Krásná práce
s k�ží a korálky. Nejprve vybereme korál-
kový vzor, který pak na jednu �ást vyko-
rálkujeme. Oba díly sešijeme, nast�íháme
t�ásn� a dozdobíme. A p�i každém roz-
d�lávání ohn� budete mít radost z dob�e
odvedené práce.

A co teprve obal na n�ž! T�eba z nevyd�-
lávané k�že. Pomaluje se tuší a hlinkami, 
pak jen k�ži ohneme a spojíme �emínkem. 
Uprost�ed je pot�eba dovnit� všít prou-
žek k�že, aby nám n�ž nepro�ízl švy. Pár
korálk� na ozdobu nakonec. Také nic p�e-
hnan� složitého.

Ale n�kdy sta�í i n�co opravdu jednodu-
chého a už to ud�lá radost. Co pytlík na 
misku nebo na lžíci? Pytlí�k� totiž není 
nikdy dost – a jak pak v týpí p�kn� vypa-
dají! To už zvládne každý a p�ece to ud�lá 
velkou radost.

Nejd�ležit�jší na tom je, že si n�co vyro-
bíme sami. Ten pocit: tohle jsem si vyro-
bil vlastníma rukama! Samoz�ejm� každý 
neumí všechno, ale každý z nás umí n�co. 
Jen n�kdy musíme p�ijít na to, co. Snažme 
se n�co vyrobit, snažme se prost� za�ít.
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