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Uvarme si dovolenku
Stručný itinerár prípravy jednoduchých, no chutných domácich polotovarov
s ďalšími užitočnými informáciami na cestu a pobyt k “Slovenským“ moriam.
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Prečo táto kuchárka ?
Slováčisko je tvor šporovlivý a ešte dnes chodí na dovolenku k slovenskému moru s autom plným
predpiravených polotovarov, zaváranín a iných jedál, ktorými chce aspoň trošku ušetriť, aby si dovolenku
pri mori mohol dovoliť aj na budúci rok, prípadne ešte raz na konci leta. K moru (a späť) sa dá odviezť za
150€, ubytovanie pre 4 člennú sa dá nájsť aj za 35€ na deň a keď máme vlastnú stravu (ktorú by sme jedli
aj doma), tak za 500€ sa dá spraviť relatívne lacná dovolenka pre 4 člennú rodinu pri mori.
Mne osobne to trošku vadí, že na dovolenke sa takto musí „žgrlošiť“, avšak niekedy sa inak nedá a keď
vezmeme do úvahy, že obed, alebo večera v chorvátsku pre 4 člennú rodinu často vyjde toľko, ako
ubytovanie na jeden deň, tak pri reštauračnom, alebo hotelovom stravovaní nás dovolenka môže vyjsť aj
dvoj-troj násobok, tak je to ospravedlniteľné. Samozrejme treba vyskúšať aj miestnu kuchyňu, vždy si
zistite pred cestou, čo sa Vám v danej destinácii oplatí ochutnať a obetujte nejaký eurobalíček
z dovolenkového fondu aj na gastrozážitok.
Na šetrenie odporúčam pripraviť polotovary, ktoré stačí hodiť do hrnca a zohriať, prípadne k nim odvariť
cestoviny, varené zemiaky, pečivo, alebo ryžu. O polievkach sa baviť nebudeme, lebo raz do roka si
môžeme prehrešiť proti domácej strave aj sáčkovými polievkami. Existujú aj kvalitnejšie a aj menej
kvalitné. Ja by som pred čínskymi polievkami uprednostnil nejaké lokálne „domáce“, alebo Európske
značky. Na dovolenke je často dosť teplo a cez deň jesť až tak po výdatných raňajkách nechutí, preto na
obed stačí sáčková polievka a na večeru to potom môžete „roztočiť“ prinesenou domácou „kufrovou“
stravou ☺
Všetky recepty v tejto kuchárke sú odskúšané, nejedná sa o žiadnu publikáciu na zvýšenie návštevnosti
nejakého webu. Na zakonzervovanie polotovarov pripravovaných v tejto kuchárke budeme používať
metódu, na ktorú som prišiel náhodným použitím a neskôr som sa dozvedel, že sa ÚDAJNE volá SUCHÝ
DUNCT. Hovorme tomu teda suchý dunct a hneď si aj povieme v čom spočíva táto jednoduchá finta.

Skôr ako začneme variť
Suchý dunct:
Privedieme do varu a plníme (1 cm pod okraj) do zohriatych pohárov (môžeme zohriať vriacou
vodou, alebo v rúre). Po naplnení ihneď položíme vrchnák, ale nezatvárame, počkáme tak 20 sekúnd
(zatiaľ naplníme druhý pohár (tretí, štvrtý...). Za tých 20 sekúnd sa zohreje vzduch medzi obsahom
a vrchnákom a sám sa vytlačí. Až teraz zatočíme vrchnák a necháme prikryté pomaly vychladnúť (suchý
dunct).

Ako uvaríme ryžu:
Do hrnca dáme 1 PL oleja, alebo masti (bravčová, kačacia, husacia). Ryžu (140g) mierne
opražíme a podlejeme 2,5-2,8 dl vriacou vodou. Necháme pomaličky vrieť 5 minút, potom prikryjeme,
stíšime plameň na minimum, necháme variť ešte 5 minút, plameň vypneme a necháme ju "dôjsť" ešte
aspoň 10 minút. Otvoríme, necháme odpariť prebytočnú vodu, trošku premiešame vidličkou a necháme
vychladnúť.
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Jablkové sušienky na cestu tam
Na 15 minútové chrumkanie pre 4 člennú posádku potrebujeme: :
• 170g cukor kryštál
• 1 vanilkový cukor
• 500g polohrubá múka
• 1 prášok do pečiva
• 250g klasické maslo (odporúčam vybrať niekoľko hodín pred prípravou)
• 4 vajcia
• 5 veľkých očistených nastrúhaných jabĺk
Postup:
Všetko (okrem jabĺk) spolu vymiešame a na konci pridáme očistené, nastrúhané jablká. Na plech s
papierom na pečenie ukladať malé kôpky (kľudne aj sáčkom na koláčiky) a piecť vo vyhriatej rúre pri
teplote 180 stupňov asi tak 10 minút. Na každých 500km odporúčam upiecť jednu dávku.
Použitie:
• Kedykoľvek dostanete chuť niečo chrúmať. Deti to milujú a dospelí majú tiež problém im odolať.
Dajú sa prestať jesť len keď sa minú. Odporúčam ich podľa toho baliť.

Rezne, ktoré nezamastia ruky (na cestu tam)
Nebudem tu písať, ako máte robiť rezne. Rezne vie robiť každý (klasický trojobal). Skúste ich ale mierne
upraviť. Namiesto soli ich ochuťte bio (domácou) vegetou a pred obaľovaním ich nakrájajte na menšie
kúsky (asi ako dva prsty dospeláka). Vyprážajte klasicky na oleju, ale použite nasledujúcu FINTU:
Na vedľajšom plameni nám vrie voda a keď vyberieme hotový rezeň z panvice, ponoríme ho na 2-3
sekundy do vriacej vody. Rezeň nám zašuští a zbaví sa prebytočnej masti oveľa účinnejšie, ako
papierovou servítkou. Vriaca voda sa z rezňa do pár sekúnd vyparí a neostanú mokré. Takéto rezne potom
nechajte vychladnúť a poukladajte do umelohmotných zatváracích krabičiek (všade sa dajú zohnať). Nie
sú ťažké a cestou domov sa dajú použiť na prenos sendvičov.
K rezňom odporúčam pribaliť klasické rožky rozkrojené na pol po dĺžke a ešte raz na pol po šírke (zmestí
sa naň jeden rezník) a celú reďkovku, alebo nakrájané jabĺčko, či kaleráb.
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Kuracie stehná na šťave
Na 1 zaváraninový pohár (7 dl) potrebujeme:
• 2 PL masla
• 1 cibuľa
• 1 čl mletej červenej papriky
• 1 bujón (Aký máte radi)
• 2-3 kuracie stehná dolné
Postup:
Surové kuracie stehná môžeme zbaviť kože (ale niekto ju má rád – tak nemusí). Cibuľu nakrájame
najemno, opražíme na masle, nech pekne chytí farbu takmer až do hneda. Odstavíme z plameňa, pridáme
papriku a zamiešame. Do prázdneho zaváraninového pohára dáme 1 kocku bujónu, opraženú zmes
z panvice, pridáme stehná, zalejeme vriacou vodou tak 1 cm pod okraj. Zatvoríme a takto aj s pohárom
vložíme do väčšieho hrnca, privedieme do varu a pomaly varíme (a zároveň tak sterilizujeme) na
miernom plameni 2 hodiny.
Použitie:
• Uvaríme ryžu a podávame len zohriate.
• Otvoríme, pridáme 100 ml sladkej smotany, 1 PL hladkej múky, privedieme do varu zohrejeme
a podávame s cestovinou (odporúčam fettuccine, alebo pappardelle)

Hovädzie (alebo iné) chudé mäsko (alebo kuracie srdiečka)
Na 1 zaváraninový pohár (7 dl) potrebujeme:
• Cca 600g chudého mäsa z hovädzieho stehna (alebo iného zvera – aj divina)
• 1 čl soli
Postup:
Surové mäso nakrájame na kúsky veľkosti tak 2*2 cm, alebo trošku menšie. Naložíme do zaváraninového
pohára (tak 1 cm pod okraj). Dávame pozor, aby nám tam neostal vzduch. Pridáme soľ, zatvoríme,
vložíme do hrnca so studenou vodou, privedieme do varu a pomaly varíme (a zároveň sterilizujeme 2
hodiny). Na toto mäso netreba dávať žiadnu vodu, pustí dosť vlastnej šťavy.
Použitie:
• Zohriate s ryžou a sterilizovanými uhorkami
• Pridáme 50ml kyslej smotany a podávame s cestovinou (Penne, Fusilli, alebo kolienka)
• Pridáme konzervu (alebo pohár) leča, necháme prejsť varom a trošku zredukovať (10-15 minút)
a máme guláš (knedľa, cestovina, alebo len tak s chlebom – vtedy neredukujte, len nech zovrie)
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Špagetová klobásová zmes – domáca - najlepšia
Na 1 zaváraninový pohár (3 dl) potrebujeme:
• 1 pl masti
• 1 cibuľa
• cca 12-15 cm klobáska (najlepšia domáca údená)
• Kvalitný kečup z pravých rajčín (cca 1,5 dl)
Postup:
Cibuľku osmahneme na masti – do žlta. Pridáme najemno nakrájanú klobásku (0,5 cm). Trošku opražíme
(2-3 minúty) a zalejeme kečupom a plníme do pohárov systémom suchý dunct.
Použitie:
• Ideálne na špagety, alebo makaróny

Placaté syrové fašírko-burgre z mletého hovädzieho mäsa na šťave
Na 1 zaváraninový pohár (7 dl) potrebujeme:
• 500g mletého hovädzieho mäsa
• 1 čl soli
• 100 Cheddar (majú aj v Lidli)
• 2 vajíčka
• 1 PL strúhanky
• 0,5 litra silný vývar (1 čl soli + kilo kuracích krídel varíme celé ponorené na veľmi pomalom ohni
3 hodiny)
Postup:
K pomletému mäsu pridáme soľ, nastrúhaný cheddar, vajíčka a strúhanku. Pomocou okrúhleho tvorítka
(alebo veľký vykrajovač) robíme priamo na plechu (papier na pečenie je nevyhnutný) presné okrúhle
placky – burgre s výškou tak 7 mm. Priemer by mal byť taký, aby vošiel do pohára čo najtesnejšie.
Pečieme v rozohriatej rúre pri teplote 200 stupňov kým nezačnú chytať farbu (10-15 minút). Vajíčko sa
upečie už pri 45-50 stupňoch a mäso je hotové pri 65 stupňoch, tak sa nemusíte báť, aby celé prešlo
varom. Kľudne ale nechajte nech chytí trošku farbu do hneda. Upečené dáme do pohárov (mesto sa ich
tam dojne), zalejeme pripraveným vriacim vývarom, zavrieme a sterilizujme pri 90 stupňoch ešte 20
minút.
Použitie:
• Otvoríme, zohrejeme aj s pohárom a máme hamburger. Treba už len žemle, syr, zeleninu a nejaký
dressing
• Ak spravíme okrúhle (3d) fašírky, môžeme ich po zohriatí podávať so zemiakovou kašou.
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Dovolenková plnená paprika pre kuchárov – amatérov
Na 2 zaváraninové pohár (7 dl) potrebujeme:
Kurací nárez (cca 180g)
paradajkový pretlak (cca 21g)
4-5 PL oleja
2 litre studenej vody
140g ryže
1 vajce
100g cukru
2 menšie papriky
soľ
Postup:
Najprv si uvaríme ryžu (návod na začiatku kuchárky)
Pripravíme si guľky:
K vychladnutej ryži pridáme kurací nárez, 1 vajíčko, 1/2 čl soli a vypracujeme hmotu, ktorou naplníme
papriku, ktorú sme zbavili jaderníka. Zo zvyšku spravíme guľky nami požadovanej veľkosti (aby sa nám
zmestili do zaváraninových pohárov). Keby sme mali veľmi vlhkú zmes a guľky slabo držia, môžete
pridať trošku strúhanky, ale ja som naposledy vôbec nepotreboval.
A teraz dokončiť.
Na spodok hrnca dáme 4-5PL oleja a 2 kopcovité PL hladkej múky. Spravíme zápražku - pražíme až kým
zmes nezačne žltnúť - hnednúť by už nemala. Keď zápražka zažne chytať farbu, podlejeme ju
STUDENOU VODOU (2 litre) a dôkladne rozmiešame (zápražka sa v studenej vode dá zamiešať. Keby
sme podliali horúcou vodou, spravilo by sa z nej haluškoidné varené cesto - bŕŕŕŕ. Do tejto vody pridáme
pretlak, cca 10 gramov soli (1,5 čl), 100 gramov kryštálového cukru (5 kopcovitých PL) a privedieme do
varu. Teraz je ten čas vložiť plnené papriky a guľky. Papriky a guľky nám šťavu zachladia, ale znova ju
privedieme do varu a na miernom ohni necháme za občasného miešania POMALIČKY vrieť (len
pobublávať) ešte tak 10 minút. Ide už len o to, aby sa spravilo vajíčko. Všetko ostatné už je v poriadku.
Výhodou je, že z papriky nemáme zvädnutý "vecheť", ale ešte cítiť trošku chrumkavosti a je celkom
dobrá. Guľky a po jednej paprike za neustáleho varu naložíme do pohárov, zalejeme vriacou
paradajkovou šťavou a sterilizujeme systémom suchý dunct (popis na začiatku kuchárky)
Použitie:
• Otvoríme, zohrejeme a podávame s čerstvým lokálnym pečivom, alebo verenými zemiakmi
(knedľa je na dovolenku príliš pracná – ak sa nedá kúpiť)
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SEGEDÍN na takmer okamžité použitie
Na 2 zaváraninové pohár (7 dl) potrebujeme:
• cca 1 kg dobrého mäsa (bravčové stehno, morčacina, chudé jahňacie, ...)
• 300g vyžmýkanej kyslej kapusty (bez šťavy)
• 2 PL hladkej múky
• 1 čl soli
• 1 väčšia cibuľa
• 3 PL masti (alebo oleja)
• 1 PL červenej papriky (samozrejme mletej)
Postup:
Na masti (oleji) opražíme nadrobno nakrájanú cibuľu. Nepražíme na "plný plyn", stačí tak na 70% (aby to
zase nebolo veľmi pomaly). Necháme cibuľu sfarbiť do žltohneda. Neverte tým, čo tvrdia, že stačí do
sklovita. Už len tá vôňa do žltohneda opraženej cibule Vás presvedčí, že ste spravili dobre. stíšime
plameň, pridáme 1 PL mletej červenej papriky (tu treba miešať a nenechať papriku spáliť) a po zamiešaní
(5-6 sekúnd) pridať nakrájané mäsko. Ja uprednostňujem čisté - chudé mäso, žiadne mastnoty - ŽIADEN
KOMPROMIS. Mäsko zamiešame, necháme trošku zatiahnuť (minútku) a zalejeme vriacou vodou tak,
aby sme ho úplne nezakryli, 2-3 milimetre môže trčať nad vodu. Prikryjeme, pridáme soľ (1 čl) a na
pomalom ohni dusíme tak 40-50 minút. Mäso ešte nebude po tomto čase úplne hotové, no my tam
pridáme vyžmýkanú kyslú kapustu (odporúčam ju dobre nakrájať ostrým nožom). Premiešame a dusíme
ešte minimálne 30 minút. No a tu vstupuje ďalší parameter: Kvalita a vek mäsa a kvalita kyslej kapusty.
RADŠEJ NECH JE ROZVARENÁ KAPUSTA, AKO NEUVARENÉ MASO. Skúste mäsko, ak sa Vám
rozpadá už na jazyku, je hotové, ak nie skúste o 10 minút. (toto opakujte, až kým mäsko úplne
nezmäkne). Duste prikryté a pomaličky, aby sa neodparila všetka tekutina. Ak by jej bolo málo (menej,
ako hladina mäsa s kapustou), kľudne dolejte VRIACU VODU. Hotový Segedín (ešte bez smotany)
naložíme ešte vriaci do zaváraninových pohárov systémom SUCHÝ DUNCT.
Použitie:
• Zohrejeme dva poháre, pridáme 100-150 ml kyslej smotany (smotanu pred pridaním môžeme
rozriediť polovičným množstvom vody), privedieme do varu a podávame s 3D cestovinami (pene,
fusilli kolienka), alebo si kúpime čerstvé lokálne pečivo a je to ešte lepšie, ako s knedľou

www.sefkuchari.sk

Najjednoduchšia smotanovo piškótová torta bez pečenia (“varíme“ na mieste)
Aj najhoršie miestne zmrzliny sú často oveľa lepšie ako najlepšie domáce, no môže sa stať, že pestrá
ponuka ovocia Vás podnieti pripraviť si chladený dezert priamo na mieste. Príprava tohto dezertu zaberie
tak možno 10 minút a chladenie niekoľko hodín, no môže to byť celkom dobrá zábava počas
najhorúcejších chvíľ, keď sme všetci schovaní v klimatizovaných izbách apartmánov.
Na 1 porciu potrebujeme (vynásobte počtom stravníkov)
• 1 kyslú smotanu (alebo tvarohový krém)
• 1 vanilkový cukor (ak použijeme tvarohový krém, tak netreba)
• 10 okrúhlych piškót
• Lokálne ovocie (broskyňa, figy, banán, ...)
Postup:
Ak použijeme smotanu, tak ju vymiešame s cukrom a dáme 1/3 do misky. Pridáme polovicu piškót,
ovocie Najprv si uvaríme ryžu (návod na začiatku kuchárky). Postup zopakujeme a na konci dáme
zvyšok smotany (krému). Necháme v chladničke na horúce chvíle.

A čo cestou domov ?
Cesta domov je trošku náročnejšia, ako cesta tam, ale bohatý sendvič - spoločne a vlastnoručne vyrobený
„čízburger“ ho spríjemní. Palacinky tiež nie sú zlý nápad a dajú sa pripraviť veľmi rýchlo. Trošku Nutely
ešte možno zostalo – alebo lekvárik – pozor, jedzte ich len na odpočívadle. Základná zmes na palacinky
(12 ks): 2 vajcia, 1 vanilínový cukor (20 gramov), 220 gramov hladkej múky, 0,5 litra mlieka, štipka soli
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Kde čo kúpiť (stráviteľné suveníry)
Taliansko
Taliansko sa môže pochváliť najlepšími olivovými olejmi. Snažte sa ich kúpiť na trhu, kúpte si menšie
množstvo skorej, dajte do chladnička a keď stuhne, ako maslo, tak neváhajte a kupujte – je to super
kvalita. Nemusíte sa báť, keď sa olej ohreje na izbovú teplotu, znova skvapalnie.
Taliani sú samozrejme známi aj cestovinami. Taliani na výrobu cestovín používajú väčšinou semolinu
(múku z tvrdej pšenice) a vajíčka. Stroje, ktorými ich pripravujú majú vložky na lisovanie a rezanie
cestovín z kovu (meď, bronz), ktorý zabezpečí, že cestoviny na povrchu nie sú super hladké (ako u nás),
ale majú jemne zdrsnený a členitý povrch a tak sa na nich omáčka oveľa lepšie drží – a to ešte nehovorím
o kvalite cestovín. Nebuďte však prekvapení, keď k cestovinám dostanete menej omáčky. U nás
cestoviny väčšinou utopíme, no Taliani ich len jemne ochucujú.
Víno. Hádam nikomu netreba predstavovať ROSSECO. Patrí medzi tie lepšie talianske vína. Ak budete
vína kupovať naslepo, tak Vám môže pomôcť jednoduché pravidlo: čím viac alkoholu vo víne, tým menej
chémie. Víno má samo konzervačnú vlastnosť od 13,5% alkoholu. Takže ak je toho alkoholu viac, ako
14%, tak neváhajte ☺. Slovenské vína majú od 9,5 do 12,5, výnimočne aj viacej. Môže za to cukornatosť
a za cukornatosť môže slnko, ktoré je v Taliansku štedré k vinohradom.
Syr: Taliani majú svoje lepšie syry. Patria medzi ne GRANA PADANO a PARMIGIANO REGGIANO.
Grana Padano je vyrábaný z mlieka kráv, ktoré žerú seno a Parmigiano Regiano zase od kravičiek, čo sa
pasú na zelenom. Preto je Parmigiano asi o polovicu drahšie (aj kvalitnejšie). Odporúčam však skúsiť
OBA syry. Veľmi dobrý je však aj ovčí zrelý tvrdý syr PECORINO, ktorý podľa pôvodu sa delí na 4
druhy (1: Siciliano, alebo aj Romano, 2: Sardo, 3:Toscano a 4: di Filiano).
Limoncello: Je to v podstate citrusový likér, ktorý sa pije z extrémne vychladených (zmrazených)
pohárikov. Nie každý tomu príde na chuť, ale je to pre Taliansko asi tak typické, ako pre nás borovička.
Rozhodne nevynechajte príležitosť vyskúšať taliansku zmrzlinu (GELATO), Sicílske ARANCINI, sladké
CANNOLI a TIRAMISU a samozrejme čerstvú MOZARELLU. A keď budete mať príležitosť, určite
ochutnajte ich paradajkové chlebíčky – BRUSCHETTY.

Chorvátsko
V Chorvátsku je toho viacej, čo by sa oplatilo zobrať domov. V prvom rade je to ich domáce víno –
PROŠEK (nemýľte si s PROSSECOM), prípadne ich silnejší alkohol RAKIJA, alebo čerešňový likér
MARASCHINO, no určite by ste si mali zobrať ručne lisovaný olivový olej, ktorý kúpite od miestnych
(často ani nie na trhu). Spýtajte sa majiteľa apartmánu, či Vám vie zohnať maslinovo ulje. Liter môže
stáť okolo 100 KUNA, čo je v prepočte necelých 14€, ale je to naozaj kvalita, ktorú Vám odporúčam do
studenej kuchyne. Nepokazte si ho tým, že ho budete tepelne upravovať. V chorvátsku sa dá zohnať aj
AJVAR, čo však už je Srbská záležitosť, ale čoraz častejšie sa dá zohnať aj v Chorvátsku. Ajvar je
neskutočne fantastická papriková pomazánka a nech jej vezmete koľkokoľvek, bude to málo.
V Chorvátsku majú tiež pivo (Karlovačko a Ožujsko), ktoré sa všeobecne nepovažuje za extrémne dobré,
tak ak máte radi pivo, dajte si ho tam a domov si radšej vezmite olivový olej, alebo Ajvar.
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Preboha, len nie MENO – MESTO (zábava na ceste)
Prerušovanie pesničky
Väčšina áut má CD(mp3) prehrávač. Zoberte na cestu obľúbené pesničky detí. V nestráženom momente
stlačte na autorádiu PAUZA a deťúch musí doplniť aké slová nasledujú – môžeme hrať na body –
odmena bude dve žuvačky (porazený dostane len jednu). Môžeme hrať na 20 bodov – zabavíme sa tak 30
minút – dlhšie nevydržia.

Audiorozprávky
Audiorozprávky dokážu deti aj uspať, púšťajte im ich preto po parkovacej pauze, ba ste ich nebudili hneď
ako zaspia. Dajú sa zohnať legálne za pár centov. Sú súčasťou detských časopisov a určite máte pár
kamarátov s deťmi vo veku Vašich detí, ktorí majú bohaté zbierky rozprávok. Toto dokáže deti zabaviť aj
na niekoľko hodín. Dávajte ale pozor na to, že po jednej rozprávke musí nasledovať iná aktivita, lebo inak
rozprávky začnú nudiť.

Červená – Zelená
Každé dieťa si vyberie svoju farbu a budete počítať protiidúce autá tejto farby – kto skôr napočíta 100 (10
krát 10), získava bod. Na tento účel im môžete dať predtlačenú šachovnicu s rozmerom 10x10 okienok
a za každé auto si dá X. Na zaškrtávanie im dajte voskovku zvolenej farby – tá neublíži. Toto vydrží tak
40 minút.

Čo si dám do ruksaku ?
Hru začína víťaz predchádzajúcej hry. Povie: Do ruksaku si dám (a doplní jednu vec. napríklad MOBIL).
Druhý po ňom zopakuje a pridá ďalšiu vec (napr. NOŽÍK). A takto to pokračuje. Mamina sedí na mieste
spolujazdca a má čas všetko zapisovať a používať ako ťahák. Môžeme hrať na 10 bodov – resp. do 10.
Hra vydrží tak pol hodinku.

Hračka
Skoro som zabudol. Deťom na cestu rozhodne zoberte obľúbeného plyšáka – figúrku. Dieťa mu môže
porozprávať, kadiaľ idete, kam idete, čo tam, budete robiť. S hračkou sa dieťa dokáže zabaviť veľmi dlho.
Ideálne je pripraviť pre dieťa novú hračku a dať mu ju v kritickom okamihu. Bolo by dobré, keby ste
hračke vymysleli príbeh. Ako sa dostala do auta, že cestuje po svete a teraz pôjde s Vami a keď bude
dieťa poslušné, tak už u Vás ostane navždy. Pridajte legendu, že tento macko je špeciálny macko – je to
indiánsky macko, ktorý deťom dáva pozor na sníčky a keď sa im sníva niečo nepekné, tak odoženie
škaredý sen a vymyslí pekný – dajte hračke príbeh a vdýchnete jej dušu. My máme SOBÍKA z kampane
jednej nadnárodnej spoločnosti propagujúcej sladený čierny sýtený nápoj a moja 11 ročná dcéra s ním
spáva stále. Ostatné hračky prišli a odišli, ale táto iná – má dušu.

Ako bude (ako bolo)?
V papiernictve kúpite tvrdú podložku (kartón) na písanie. Diaľnice sú rovné a netrasú, deti môžu
nakresliť, čo si myslia, že ich na dovolenke čaká a cestou naspäť zase čo bolo najlepšie. Túto aktivitu si
odložte na diaľnicu – kresliť voskovkami – najlepšie na šnúrke – padajú ☺
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Lieky na dovolenku
Neprepadajte panike. Na to, aby ste prežili dovolenku v zdraví, nepotrebujete vyrabovať lekáreň a ani si
zo sebou brať obvodného lekára každého člena rodiny. V prvom dare si nabaľte lieky, ktoré beriete (aj
ostatní členovia rodiny) pravidelne. Ostatné lieky si zabezpečte podľa nasledovného zoznamu. Nepoviem
Vám ktorý liek si máte zobrať, bolo by to porušením zákona, poviem Vám, ktoré lieky brávame my ☺
a zatiaľ sa nám nestalo, že by nám nejaký liek chýbal. Máme v rodine dvoch lekárov a jedného lekárnika,
takže zostavenie zoznamu sme nechali na nich. Prekvapivo sa až na malé rozdiely tieto zoznamy
zhodovali a tak tu máte ich sumár, ktorý schválili všetci traja:

Cestovanie:
•

Nie každý znáša dobre cestovanie, preto myslite na Kinedryl. Treba ho ale dať niekoľko hodín
pred odchodom – pozrite si leták.

Hlava a krk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieky od bolesti a teploty - PARALEN 250. Dospelák zvládne 2-3, dieťa 1,
Ibalgin a Panadol (sirup) pre deti
Bolesť hrdla - Tantum Verde, Septolete a BIOPAROX – sprej
Kašeľ - Mucosolvan na vlhký kašeľ a Robitusin na suchý kašeľ
Oči – Visine, alebo Opthalmo Septonex
Uši – Burow kvapky
Nos – najlepšia je slaná morská voda, ale do rezervy: Olynth, Nasivin
Pleť – Panthenol Spray – tohto budete potrebovať asi viac,
Popáleniny a štípance – Fenistil

Žalúdok a trávenie:
•
•

Hnačka a zvracanie - Hylak, Smecta, Horká čokoláda, živočíšne uhlie, Coca Cola
Zápcha – Guttalax, Fenolax, Cukríky TIC-TAC (dáme si zo 10 až 20 – laxatívum)

Končatiny:
•
•
•

Sťahovací obväz
Octanová masť
Veral gél

Ostatné:
•
•
•
•
•
•

Opaľovací krém - pri mori faktor 60
Rýchloobväzy (náplasti)
Teplomer
Dezinfekcia na odreté kolená a lakte (Septonex, Detol)
Auto lekárnička
Ak je to vážnejšie, aj tak treba ísť na pohotovosť, alebo domov a neriskovať.
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Dôležité čísla na dovolenke
Chorvátsko:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medzinárodná predvoľba do Chorvátska: +385 (00385)
Veľvyslanectvo SR: 00385 1 4877 070, 00385 1 4877 073, MT: 00385 98 278 182 (stav núdze)
Jednotné číslo pre všetky núdzové situácie: 112 (Hovoria aj po slovensky, česky a maďarsky)
Záchranná zdravotná služba: 94
Záchranná a pátracia služba (na mori) 9155 (DAN), VHF kanály 16, 10, 74
Hasiči: 93
Polícia: 92
Pomoc na ceste: 987
Národné námorné pátracie a záchranné centrum: 9155
Horská záchranná služba: +385 1 4821 049
Chorvátsky autoklub (HAK): +385 1 66 11 999

Nezabudnite na to, že aj keď voláte z mobilu (teda hlavne keď voláte z mobilu, ste v ROAMINGU
a preto pred vytočené číslo dajte aj predvoľbu 00385 (Chorvátsko), 00421 (Slovensko), 00420 (Česká
Republika).

Taliansko
•
•
•
•
•
•

Prvá pomoc: 118
Karabinieri: 112
Polícia: 113
Hasiči: 115
Pomoc motoristom (autoklub): 116
Veľvyslanectvo SR +39 0636715200, +39 0636715201, MT: 0039/338/5432071 (stav núdze)
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Na záver:
Cieľom tejto publikácie je trošku zjednodušiť dovolenku a cestu tam a naspäť. Aktivity sú popísané
pomenej, lebo hry typu meno-mesto-zviera-vec, alebo hádaj na čo myslím sú notoricky známe a nie je
potrebné ich niekam zapisovať. Snažil som sa pridať hry a aktivity, ktoré sme vymysleli počas našich
ciest, ktoré tiež neboli krátke. Nám neskutočne pomohli, verím, že aj Vám skrátia čas.
Niekto tvrdí, že najlepšie je cestovať v noci, deti spia. Má to ale jednu nevýhodu. Šoférovi trvá aj dva dni,
kým dobehne vynechaný spánok. Ja tvrdím, že pre šoféra aj celú posádku je podstatne lepšie cestovať cez
deň. Najlepšie je vyraziť okolo 3:00 ráno. Deti sú ešte nevyspaté a rýchlo zaspia. úžasný vynález do auta
je deka a ozajstný vankúš. Skoro ráno je človek ešte svieži, oddýchnutý a nie je pre neho problém
„potiahnuť“ aj 5-6 hodín. Pred jazdou myslite na to, aby ste mali plnú nádrž (zastavenie natankovať deti
zaručene zobudí). Úplne najlepšie je, keď máte dopredu zakúpenú diaľničnú nálepku pre Rakúsko. Dá sa
zakúpiť na benzínových pumpách v BA a v blízkosti hraníc. Je dobré mať zaplatený diaľničný poplatok
pre našich južných susedov - Maďarsko – on-line nákup: https://ematrica.nemzetiutdij.hu/) – dá sa
zaplatiť aj na prvej benzínovej pumpe za hranicami.
Nezabudnite robiť prestávky. Odpočívadlá sú vybavené detskými preliezkami, hojdačkami – záchodmi
(povinne). Treba si pobehať po tráve Od maminy k ocinovi – 5 kolečiek za odmenu. Kindervajce je
ideálna odmena – čokoládku zjedia ešte vonku a (novú) hračku si berú do auta. Pri troche šťastia sa za 12
hodín dostanete až do cieľa a po úvodných 6 hodinách jazdy za predpokladu, že budete stáť každé 2
hodiny to spravíte s 3 zastávkami.
Receptov nie je veľa, ale na 10 dňovej dovolenke viacej nepotrebujete. Stavili sme na kvalitu a na
odskúšané recepty, nie na kvantitu. Deti milujú nutelu. Sme na dovolenke, tak môžeme „zhrešiť“ a na
raňajky im ju môžete natrieť na lokálne pečivo. Nie všetko nosíme z domu. Domáce polotovary nám
pomôžu ušetriť peniaze, prípadne nám pomôžu dovolenku predĺžiť. Pizza nie je oveľa drahšia ani
v zahraničí a deti ju majú radi. Ale rozhodne vyskúšajte miestnu kuchyňu.

Manifest
Túto brožúrku môžete v nezmenenej podobe distribuovať bezodplatne ľubovoľnými elektronickými
prostriedkami, alebo aj v tlačenej podobe. V prípade, že máte dobrý nápad, ako ju rozšíriť, dajte mi
vedieť. Napísať môžete na adresu: prevadzkovatel@sefkuchari.sk

Hucko

