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Vyrobeno v Edenu:
Naučte se, jak na domácí pivo, 

chléb nebo třeba kosmetiku
Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem se o víkendu 

25. a 26. července stane rájem kurzů a workshopů. Chce-
te se naučit, jak se vaří pivo nebo jak upéci domácí chleba 
a jiné pečivo?  Jak profesionálové dělají ty nejlepší marme-
lády a sirupy? Nebo jak vyrobit domácí mýdla, pomády na 
rty a jinou bylinkovou kosmetiku? V tom případě neváhej-
te a přihlaste se na jeden z připravovaných kurzů. O zábavu 
pro děti bude postaráno v dětské dílničce, takže tatínkové 
budou mít dostatečný prostor na vaření piva a maminky na 
pečení domácího chleba. Nebo obráceně.  Více informací 
naleznete na www.centrumeden.cz. 

Co dělat, když nás na túře od 
těžkého batohu bolí záda, ramena 
necítíme už po pár hodinách a tak-
hle máme vydržet ještě několik dní? 
Pokud máme kvalitní batoh, který 
nám opravdu sedne, mohlo by sta-
čit jediné – jednoduše si ho přebalit. 
I ten nejlépe padnoucí batoh se totiž 
pronese, pokud si ho špatně zabalí-
me.

Kam dáme v batohu těžké věci, 
kam lehké, a jak si na sobě batoh 
dopneme ovlivní výrazně komfort, 
se kterým se nám ponese. Správné 
zabalení batohu je proto téměř stej-
ně důležité, jako to, aby nám sednul. 

Naštěstí se však nejedná o žád-
nou velkou vědu. Stačí se v podsta-
tě řídit jednoduchou fyzikou – těžké 
věci, které budeme při každodenním 
pohybu s batohem nejvíce cítit, je 
dobré si dát zhruba doprostřed výš-
ky batohu co nejblíže zádům. Tady 
nás nebudou vyvádět z rovnováhy, 
jako kdybychom je daly příliš od těla 
či úplně nahoru. 

Pod lopatky tak umístníme stan, 
bombu na vaření, potraviny i veške-
ré hygienické nezbytnosti. A lehký-
mi věcmi, jako je spacák a oblečení, 
pak vycpeme spodek batohu a zbý-
vající prostory. Oblečení můžeme 
přitom stejně jako spacák sbalit do 
praktického kompresního vaku, a 
ušetřit tak nějaké místo. Určitě je 
dobré si ale nechat nějaké kousky 
šatstva volně na docpání prázdných 
rohů a krajů. 

Dalším pravidlem, které se vypla-
tí mít při balení na zřeteli, je nechat 

si potřebné věci po ruce. Díky tomu 
nebudeme muset pokaždé vybalo-
vat celý batoh, když si potřebujeme 
obléknout rychle větrovku. Mapa, 
sluneční krém, nepromokavá vrstva 
oblečení, svačinka, čelovka, to vše 
si proto dáme do víka batohu, nebo 
těsně pod něj, či to vhodně rozmístí-
me do postraních kapes.

Pozor však při upevňování věcí na 
postraní popruhy batohu. Nic by se 
kolem nás nemělo za chůze bimbat, 
vychylovat nás tak do stran a nemo-
torně se zachycovat za okolní větve. 
Bundy, fotoaparát i láhev s pitím by-
chom proto měly přitáhnout pevně, 
a navíc tak, abychom je při každém 
otevírání batohu nemusely nepoho-
dlně sundávat.

Důležité je, brát si do s sebou sku-
tečně jen potřebné věci. Zbytečnosti 
nejenže zabírají místo v batohu, ale 
také se brzy pronesou. Krom toho, 
i když máme batoh velký, nezname-
ná to, že si jej můžeme naložit plný. 
Váha sbaleného batohu by nemě-
la překročit 25 – 30 % naší tělesné 
hmotnosti.

Takže dámy, dvě trička na den a lak 
na nehty je na túře zbytečný luxus, 
který nechme raději doma. Jinak 
tam budeme s krásnými nehty, ale s 
těžkým batohem a zpocené a vyčer-
pané.

Teď, když už máme batoh správně 
naložen i zabalen, nezapomeneme, 
pořádně dotáhnout všechny kom-
presní popruhy, aby se nám věci uv-
nitř případně zbytečně nehýbaly a 
nesesouvaly níž. -lm-

Špatně sbalený batoh potrápí


