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Uvnitř KPZ

1.    Sirky     
V průšvihu jsou sirky nedocenitelným 
pomocníkem. Ať už potřebujete oheň 
na usušení mokrého oblečení, uvaření 
oběda nebo průzkum temných míst. Sirky 
máme vždy neprodyšně zabalené do 
igelitu, nebo hlavičky ponořené do vosku, 
aby nezvlhly. Škrtátko je vždy přibaleno 
samostatně, aby krabička nezabírala 
místo. 

 
2.    Provázek
Divili byste se, jak dobrý pomocník takový 
provázek dokáže být. Hodí se skoro ke 
všemu, od stavby obydlí po chvíli, kdy to 
vaše opravdická tkanička nadobro vzdá.  

3.    Svíčka
Není vůbec neobvyklé, že „posvítit si 
mobilem“ někdy prostě nejde. Třeba 
proto, že jste s ním spadli přes palubu, 
nebo jste už pět dní nepotkali zásuvku. 
Světlo je ale mnohdy opravdu potřeba  
a proto s sebou nosíme svíčku.



4.    Dvacetikoruna
V průšvihu může být obyčejná „dvacka“ 
přesně tím, co vás ušetří dlouhé štreky 
po svých, potmě a v dešti tam, kde 
se s trochu štěstí dá pohodlně frčet 
autobusem.

5.    Drátek
Drátek je další tajnou zbraní. Třeba  
s rozbitou přezkou na batohu daleko 
nedojdete, s rozbitou přezkou na 
plovací vestě si koledujete o malér. 
V ten moment se drátek ukáže jako 
nedocenitelný!  

6.    Jehla a nit
Divili byste se, ale takový žralok vás 
může dostat i v našich končinách.  
My jsme naštěstí k boji s ním připraveni, 
a když se nám udělá žralok na botě, 
přemůžeme ho pomocí jehly a niti!

7.    Tužka a papír
Často se říká, že pero je mocnější 
než meč. V našem případě je to spíš 



tužka, ale co byste dělali s mečem, když si 
rychle potřebujete zapsat telefonní číslo, 
adresu nebo obkreslit mapku, abyste se 
neztratili?

8.    Náplast
Na záchranu života to není, ale drobné 
poranění zachrání spolehlivě. Když se vám 
první puchýř na noze udělá po prvních 

pěti a máte před sebou ještě dvacet, budete si blahořečit, že máte náplast u sebe.  

9. Vata/podpalovač 
Představte si: je tma, jste promočení od hlavy k patě a právě jste vystoupili z lodi. 
Už se nemůžete dočkat, až se ohřejete u ohně a uvaříte si na něm čaj.  
Jenomže… je všude mokro. Chtělo by se vám v dešti utíkat do lesa a někde pižlat 
kůru (a ještě k tomu březovou) na podpal? To asi nikomu. Proto máme v KPZ něco, 
co chytne na první škrtnutí, třeba vatu.


