6 krokov, ako sa
efektívne zbaliť na
dovolenku iba do
príručnej batožiny
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TIP Staré oblečenie: Mojím súkromným trikom pri príprave na
cesty je zbalenie si starého obnoseného oblečenia, ktorému
dám ešte poslednú šancu vidieť svet. Tričká, spodná bielizeň či
uteráky. Uvedomila som si však akú ekologickú záťaž spôsobuje
jeho vyhadzovanie, a preto ho po poslednom použití ešte
operiem a darujem na miestnu charitu, alebo na domáce práce.
Vyhodené veci tak urobia miesto suvenírom či darčekom.

0 : Začína m e ...

Ako mi ľudia zvyknú pripomínať, cestujem dosť. Preto
som usúdila, že som preskákala už nejaké to balenie
kufra a mala by som sa podeliť o praktické tipy a triky.
Poďme teda na to...
~~~
Konečne, tvoja vytúžená dovolenka je konečne tu.
Nezáleží na tom, či budeš odpočívať pri mori, alebo
budeš spoznávať niektorú z európskych metropol.
Dôležité je, že sa musíš zbaliť do príručnej batožiny do 8 10 kg. (Pre predstavu ide o ten malý kufrík, prípadne
ruksak, ktorý ti letecká spoločnosť povolí vziať so sebou
na palubu.
Dovoľ mi preto previesť ťa peklom zvaným balenie sa do
príručnej batožiny, naspäť očistcom užitočných tipov, až
do raja v podobe tvojej cieľovej destinácie spolu s
efektívne zabaleným kufrom.
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Gratulujem!
Práve sa ti dostal do rúk eBook o tom, ako sa efektívne
zbaliť do príručnej batožiny, a to dokonca aj na 2
týždňovú dovolenku. V nasledujúcich 6 krokoch ti
odhalím svoje know-how nadobudnuté počas množstva
uskutočnených ciest, pričom efektívne zabalenej batožine
samozrejme predchádzali neúspechy a kufor preplnený
nepotrebnými vecami.
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1 : Po ča s ie
Podľa všetkých doteraz nadobudnutých skúseností s
cestovaním odporúčam si vopred
pozrieť predpoveď počasia v mieste tvojej dovolenky.
Rozdiel medzi nočnými a dennými teplotami ti tak dá
jasnú predstavu, z čoho by tvoj šatník mohol na
nasledujúce dni pozostávať.

2 : Zoz na m
Keď už máš jasný obraz o poveternostných podmienkach
a úhrne zrážok, začni so spisovaním zoznamu.
Určite sa teraz zdvihla vlna odporu, nesúhlasu a
vypálených hypermarketov, no napriek tomu verím, že
zoznam má zmysel.
Odporúčam ti priebežne spisovať, čo by sa ti hodilo, už
niekoľko dní, možno týždňov, predtým ako tvoja cesta
začne. Zaručene viem, že tie najlepšie nápady prídu ešte
pred reálnym balením sa na cestu.
Vďaka zoznamu tak vieš, čo už máš, čo ešte potrebuješ
pribaliť a čo prihodíš úplne pred odchodom. Takto sa
nakoniec vyhneš situáciám vo finálnej destinácii, kedy z
kufra vytiahneš 15 tričiek, ale žiadne nohavice...
Zoznam je teda základ a ja som ti jeden priložila na konci
tohto eBooku.

TIP Doklady: Z bezpečnostného hľadiska je dobré
mať pri sebe kópiu pasu, vodičského či občianskeho
preukazu. Odfoť si ho do mobilu či na fotoaparát a
pošli si ho na email.
Dôvod? V prípade, že o doklady počas tvojho výletu
či dovolenky prídeš, budeš mať ľahšiu cestu pri
vybavovaní nových či dočasných.

3 : K uf or
Stále opakujúcou sa otázkou, s ktorou sa neustále stretávam, je tá ohľadne
správnej veľkosti batožiny.
Tu platí jedno jediné pravidlo. Pred akýmkoľvek letom si treba skontrolovať
letenku či prepravné podmienky leteckej spoločnosti, s ktorou budeš letieť.
Tie sa totiž medzi spoločnosťami často líšia prípadne z času na čas menia.
Ver mi! Viem, o čom hovorím. Stalo sa to aj mne a 2 hodiny pred odletom
som musela prebaľovať obsah kufra do batohu. Celkom stres, ktorému sa do
budúcna radšej rada vyhnem.
~~~
Dobre. Kufor sme si zadefinovali, tak ho môžeš začať plniť. Viem si
predstaviť tvoje zdesenie v očiach: "Sem mám napratať všetko zo
zoznamu?" Veru tak! Neboj sa, zvládneš to!

4 : K ozm e t ik a
Moje prvé odporúčanie znie: nepokúšaj sa pri bezpečnostnej kontrole na
letisku tváriť, že v batožine nemáš žiadnu (tekutú) kozmetiku. Scanner tam
nie je len tak na srandu a hlavne, je to až neuveriteľne podozrivé, že máš so
sebou natrieskaný kufor či batoh vecami a tvrdíš, že v ňom nemáš žiadnu
kozmetiku.
Bez ohľadu na leteckú spoločnosť, všeobecne platné predpisy povoľujú
prevážať v príručnej batožine maximálne 1l tekutín, rozdelený maximálne do
100 ml nádob. Matematika nepustí, 10 fľaštičiek!

TIP Nabíjačka: Ak by sa ti náhodou stalo, že si zabudneš adaptér na nabíjanie
telefónu, skús sa pozrieť či TV na (hotelovej) izbe nemá USB výstup.
Odtiaľ by sa mohol dať tvoj telefón pohodlne nabiť.
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Často sa tiež stretávam s otázkou, čo ešte tekutina je a čo
už nie. Zo skúsenosti viem, že s paštétami ťa na palubu
pustia. Všetko, čo je od nej redšie, je už tekutina. Avšak,
naposledy mi na letisku v Aténach vyhodili pistáciovú
Nutellu...
Začíname teda baliť. Zo svojich kozmetických zásob
povyberaj všetko, čomu už vidieť dno. Tam ostalo trocha
telového mlieka, tam na spodku trochu čistiaceho gélu.
Osobne tak nestrávim 30 minút rozmýšľaním, ktorý sprchový
gél si mám zobrať.
V IKEA, Marrionaud či DM drogerie majú cestovné plastové
fľaštičky, do ktorých spomínané zbytky vieš poprelievať.
Podotýkam, že chceš čo najmenej tekutín, takže z každého
druhu po jednom!
Následne prehrab svoje zásoby testerov a vzoriek a pridaj
ich k už pripraveným zbytkom na kopu.
Ak ti stále niečo chýba, bez problému si vieš
dokúpiť kozmetiku v cestovných baleniach (napr. v DM
drogerie).
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Veľmi sa mi na cestovanie osvedčili tzv. netekuté riešenia.
Možno ti to bude znieť až príliš BIO, no prepadla som "tuhej“
kozmetike. Tuhé mydlá namiesto tekutých, či šampónov a
kondicionérov. Tablety na umývanie zubov namiesto zubnej
pasty. O multifunkčnosti vlhčených obrúskov by som vedela
písať básne.
Keď už máš kozmetiku nachystanú, prejdi k jej baleniu.
Rozdeľ ju na 2 kôpky - tekuté a tuhé. Tie tuhé pôjdu do
kozmetickej tašky. Tie tekuté, ako káže letenka a
medzinárodné pravidlá, pôjdu do priehľadného
uzatvárateľného sáčku, ktorý si hodíš do kabelky. Realita je
totiž taká, že okrem príručného kufra môžeš často
cestovať ešte aj s kabelkou či menším batohom.

TIP Testery: tie daj pokojne do kozmetickej tašky do kufra. Ešte sa mi nestalo, že ich niekto
považoval za tekutiny a prehľadával mi kvôli nim batožinu.

V prípade, že máš tekutej kozmetiky viac
ako 1l, skús uprosiť svojho
spolucestujúceho či by ti niečo nezobral k
sebe s prísľubom, že sa s ním o
kozmetiku podelíš.
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Do kategórie kozmetika by
som ešte rada pridala 3
veci, ktoré trápia pri balení
na dovolenku nejednu
ženu:

Lak na nechty:
Životné skúsenosti ma
naučili, že ak chcem
ísť na dovolenku s
peknými nechtami,
spravím si ich sama 1
deň pred odchodom.

Dodá mi to pocit, že dovolenka je už
konečne tu. Potom si ku kozmetike len
pribalím odtieň práve nalakovaný na
nechty a v prípade potreby či
nehody pretriem ďalšou vrstvou.
Odlakovač už preto nepotrebujem. Z tohto
dôvodu volím vlastný lak, lebo ak sa
ulakomím na manikérku, nebudem
môcť napraviť prípadné chyby sama.

Manikúra:
Všetky ostré predmety ti budú vyhodené, preto pozor na
nožničky, pilníky, rôzne špachtličky atď. Vec sa má tak,
že pokiaľ čepeľ nožničiek nie je dlhšia ako 6 cm,
nevyhodia ti ich. Pinzety sa neboj a pokiaľ máš
pochybnosti ohľadne pilníka, zober si radšej plastový.

Fén:
Viem, že sú ženy, ktoré ho potrebujú každý deň. Dokonca sú ochotné
používať výhradne len ten svoj a žiadny iný. Tu sa treba zaťať a spoliehať sa
na veľmi veľkú šancu, že sa na vašom hoteli či inom ubytovaní určite nejaký
ten fén nájdeš. Ak ovšem neideš stanovať.
Zober si šatky, sponky, čelenky, ktoré už tak dlho máš nakúpené, ale vťdy ti
chýbala odvaha použiť ich.

5 : Topá nk y
Považujem za rozumné zobrať si so sebou na cesty
aspoň 2 páry topánok. Ak ťa jedny otlačia, môžeš si
obuť tie druhé. V prípade neblahých poveternostných
podmienok by ťa mali aspoň jedny ochrániť pred vodou či
chladom. Ak nastane úplná teplotná katastrofa, vylepši
ich výraznými hrubými ponožkami.
Na odľahčenie batožiny si obuj ťažšie topánky na cestu.
Tie ľahšie vypchaj ponožkami či menším oblečením, čo
okrem ďalšej úspory miesta zabráni topánkam stratiť svoj
tvar.
Aby sa oblečenie nezašpinilo od podrážok, vlož topánky
do sáčku. Ak ti náhodou pri balení chýba, použi hotelové
kúpacie čapice.
Topánky ukladaj tak, aby podrážka smerovala ku strane
kufra, najlepšie do jej spodnej časti, aby sa kufor
neprevážil.

6 : Oble če nie

Keď už máš topánky vložené v kufri, veci na oblečenie
nachystané v komínkoch, začni s jeho ukladaním.
Potrebné je šetriť miesto, a preto použi techniku
rolovania, ktorá sa mi veľmi dobre osvedčila. Takto sa ti
oblečenie tiež menej pokrčí.
Nezabudni si objemnejšie veci radšej obliecť na seba na
cestu. Osobne nemám rada klimatizáciu v dopravných
prostriedkoch, preto teplé ponožky a mikina či šatka vždy
splnia svoj účel.
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Tu prichádza na scénu opäť zoznam. Ten môj máš pre
inšpiráciu priložený na konci eBooku.
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Najväčším problémom u mňa býva situácia, kedy sa
jednoducho neviem rozhodnúť či danú vec potrebujem alebo
áno. Stále sa s tým učím pracovať a nie vždy sa viem
rozhodnúť správne. Zvolila som preto jednoduchú metódu,
pri ktorej odstránim 3 náhodné veci, ktoré považujem na
moju cestu za najmenej potrebné.

TIP Tablet: Ak potrebuješ počas tvojho výletu pracovať, alebo
byť pripojená, zober si namiesto notebooku tablet. Tiež ho
vieš nabiť rovnako ako telefón.

www.lenkasays.com
www.lenkalukacova.com
Facebook: @LenkaSaysBlog
Instagram Travel: @lenka_says
Instagram Food: @lenka_says_food

B onus :
Zozna m
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KOZMETIKA

▢ Mydlo (tuhé, malá kocka ako býva v
hoteloch)
▢ Dezodorant (tuhý)
▢ Vlhčené obrúsky (na ruky, tvár, WC či
očistenie špiny)
▢ Parfum (malá vzorka)
▢ Paličky do uší
▢ Vatové tampóny
▢ Žiletka
▢ Papierové vreckovky
▢ Tampóny + vložky
▢ Čistiaci gél na tvár + tonik (cestovné
balenie do 100 ml)
▢ Krém na tvár, telo a ruky (cestovné
balenie do 100 ml)
▢ Šampón + kondicionér (cestovné balenie
do 100 ml alebo tuhý variant)
▢ Sprchový gél (cestovné balenie do 100
ml alebo tuhý variant)
▢ Balzám na vlasy / olej (cestovné balenie
do 100 ml)
▢ Krém na / po opalovaní (cestovné
balenie do 100 ml)
▢ Make-up
▢ Dentálna niť + zubná kefka
▢ Zubná pasta + ústna voda (cestovné
balenie do 100 ml alebo v tabletách)
▢ Hrebeň + gumičky + sponky
▢ Manikúra (ostrá čepeľ nesmie mať viac
ako 6 cm)
▢ Balzám na pery + rúž
▢ Kontaktné šošovky + voda + púzdro +
pinzeta + kvapky do očí (cestovné balenie
do 100 ml)
Lieky (žalúdok, horúčka, bolesť)
Náplaste

▢
▢

OBLEČENIE

▢ Spodná bielizeň +
ponožky (vypchať nimi topánky)
▢ Tielka, tričká, košele (rolovať, ušetrí to
viac miesta)
▢ Sukne, kraťasy, šaty +

pančuchy (namiesto niekoľkých kusov
nohavíc + rôzne hrúbky pančúch)
Nohavice (najhrubšie použiť na
cestovanie)
Sveter / mikina (pre pokojnejší spánok a
voľnejší manévrovací priestor narôzne
módne kreácie)
Bunda / kabát (univerzálnu - cez deň
ľahká, v noci so svetrom / mikinou a na ňu
šál)
Sarong / šatka / šál (na zakrytie nôh,
proti zime, na pláž)
Šľapky (do sprchy, do wellnessu, k moru,
na verejne WC na pláži, ako papuče)
Pyžamo (dá sa použiť aj ako oblečenie
na doma)
Legíny (dobré na cestovanie, spanie,
nezaberú veľa miesta)
Plavky 2x (aby ste nebehali v mokrých)
Topánky (do dažďa)

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

OSTATNÉ

▢ Doklady / dokumenty: pas/OP, poistenie,
vodičský preukaz (odfotiť do mobilu +
poslať na email)
Okuliare (slnečné, dioptrické)
Nabíjačka na mobil / tablet, PowerBank
Dáždnik / pršiplášť
Cash / kreditné karty
Zámok (na kufor či skrinku)
Šperky
Uterák (cestovný)
Taška / ruksak (na pláž, na výlet, na
prechádzku) + malá kabelka
Čelovka
Cestovný vankúšik
Pero
Bedeker / kniha / časopis
Štuple do uší + páska na oči

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

