INVENTÁŘ POSÁDKY

„Inventář v pořádku je polovina vítězství!“

Starost o družinové vybavení je velmi důležitou činností každé
správné posádky. Váš inventář, který je buďto v pořádku či ne,
většinou rozhoduje o vašich vítězstvích nebo naopak porážkách.
Dbejte především ty posádkový inventárníku a také
ty kormidelníku na to, aby tvá družina nemusela nikdy utrpět
porážku jen z důvodu nenabroušených, zničených seker,
nefunkčních pil, ztracené lopatky, a mohl bych pokračovat dále.
Není nic horšího, když máte chuť po vítězství, jste skvělým týmem,
ale přesto ten strom ne a ne pokácet a pořezat. Většina z vás ví,
o čem zde píšu.
Co dělat, chybí-li vám v inventáři něco ze seznamu?
Nejprve zkuste popřemýšlet, jestli sami nedokážete tuto situaci
vyřešit. Jestli se například jako posádka dokážete složit na novou
sekeru, jestli si dokážete sehnat provaz na laso a vyrobit hondu.
Pokud to není ve vašich silách, je na tobě, kormidelníku, abys
navrhl na lodní radě řešení. Tedy chybí vám něco? Dobře lodní
rada jistě pomůže, ale počítejte s tím, že to nebude jen tak :-)

Seznam věcí, které by měl obsahovat inventář posádky:
Nutné:
2x sekera
1x pila
2x laso
1x KPZ
1x signálky
1x lopatka
1x v. kotlík
1x m. kotlík
1x mapník
2x buzola
1x palubák
3x zápalky
1x lékarnička

(s obalem, nabroušená, nevyviklaná)
(s obalem, nabroušená)
(v pořádku musí být honda)
(viz dále za seznamem)
(látkové praporky)
(s obalem)
(s víčkem, s obalem)
(s víčkem, šušu)
(viz dále za seznamem)
(tedy palubní deník)
(tedy 3 krabičky zápalek)
(viz dále za seznamem)

Další možnosti, které již však jsou jen na vás:
3x vázačka
(stavba jehlanu, prostě se hodí)
pastelky
(skvělá věc)
1x blok
(vždy se hodí)
třísky
(k rychlému rozdělání ohně)
březová kůra
(k rychlému rozdělání ohně)
1x píšťalka
3x šátek
1x družinová baterka
+ další věci, na které sami přijdete

Pár slov k některým věcem:
Družinová KPZ:
Každý z vás vlastní malou krabičku, která se vejde do kapsy.
Je plná velmi užitečných drobností. Tato krabička poslední
záchrany se do kapsy nejspíše nevejde, ale její význam zůstává
stejný. Je na vás, jak tuto družinovou KPZ vybavíte. Měla by
obsahovat tytéž věci, jaké obsahují vaše osobní KPZetky. Záleží na
vaši fantazii :-) K čemu to? Sami víte, že se vám stává, že své
KPZetky věčně nemáte, necháváte je doma. Družinová KPZ je při
hrách opravdu asi tou poslední záchranou všech nepořádných
Hraničářů :-)
Družinový mapník:
Vaše posádka by měla vlastnit tyto mapy: Karviná, Moravskoslezské Beskydy. Čím aktuálnější, tím lepší. Dále by měl váš
mapník obsahovat propisku a obyčejnou tužku.
Družinová lékárnička:
2ks obinadla různých velikostí, tlakový obvaz č. 3, trojcípý šátek,
2ks sterilního čtverce, rouška pro dýchání z úst do úst, termo fólie,
náplast 10ks, leukoplast bez polštářků, vata, paralen, ibalgin 200,
kynedryl, zyrtec, černé uhlí, dezinfekce – septonex, framykoin,
kalciová mast, nůžky, tužka, papír, zavírací špendlíky 6ks,
rukavice, teploměr.
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