
Vážení a milí krotitelé duchů,

již na posledním republikovém nácviku naší skladby jsme probírali problém nedodržení odsouhlaseného střihu kalhot pro 
dospěláky v naší skladbě. Vaše zkušenosti z mnoha míst potvrdily,  že kalhoty bez kapes na předním díle kalhot naší skladbě 
nevyhovují. Ačkoliv jsme se pokusili vyvolat reklamační jednání, podařilo se nám po dlouhé době získat pouze dopis od bratra  
Těšitele, že se stala chyba. 

Ač neradi, museli jsme přistoupit k hledání náhradního řešení. Velice Vás prosíme o pochopení, nemáme z této situace 
radost, věřte nám, snažíme se prostě řešit problém.

Vymysleli jsme našívací kapsu, kterou si pro potřebu sletu každý dospělák našije na tu stranu, z  které potřebuje vyndávat 
čepičku pro trpaslíka. Po sletu ji pak bez problémů odpáře. Nemusíte se bát, kapsu jsme zkusili na kalhoty našít a pak odpárali,  
na kalhotách nezůstaly žádné stopy po šití.

Velikost kapsy jsme navrhli, vzorek nechali vyrobit a kapsu našili, abychom Vám mohli vyfotit obrázky ku pomoci, jak 
kapsu našít. Některé či někteří z Vás si jistě pomyslí, že dále uvedený popis nepotřebují, Ti ať jej použijí na „podložení nohy 
u stolu“ . Kapsa by měla být distribuována na župy nejpozději během příštího týdne.

Postup:

1. Na vnitřní straně kalhot si otočte spodní lem gumy v pase a našpendlete (viz obr.1) tak, aby nepřekážela při našívání 
kapsy, kterou je třeba šít pouze na rovnou část kalhot a ne prošívat gumu. Po našití je na obrázku vidět, že šev nezasahuje  
do gumy.
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2. Kapsu přišijte v ruce jemným zadním stehem, aby nedošlo k poškození látky po odpárání.  Šijte přibližně v polovině 
vzdálenosti mezi švem po zaobroubení a krajem kapsy, tedy tam, kde jsou na obrázku 2 vidět špendlíky

3. Spodní zašití na boku je 8 cm, horní 4 cm (obrázek 3 a 4). 

 

Obr.3 Obr.4

Věříme, že tahle improvizovaná kapsa pomůže lépe “prodat“ trpasličí překvapení a všechny 

Vás zdravíme     J+M+L


