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Ukliďte si
13. KOMNAT Y

Veselé

Vánoce!

Do Vánoc času dost, nač ten shon? Tohle se zpívá v jedné babičkovské písničce a je to pravda.
Jenže právě když máte dost času, můžete si letos udělat radost a zútulnit domácí atmosféru
i úklidem míst, která nejsou tak úplně vidět. Připravila Dagmar Školoudová

protože to nemá
smysl. Své osobní
bakterie si stejně
nosíme s sebou.
Časopis Science
uvedl, že pokud
se přestěhujete
do nového bydlení,
během 24 hodin
bude z pohledu
mikroskopických
bakterií vypadat
jako to staré.

Na dně spižírny

My v redakci Kreativu nejsme úplné bordelářky,
leda těsně před uzávěrkou. Ale třeba já bych
nebyla dvakrát ráda, kdybyste se u mě doma
chtěli podívat na dno spíže. Jsou tam vyrovnané
řady marmelád a zavařenin ve vrstvách, ale mezi
ně napadalo z horních poliček dost jiných věcí.
Třeba granko, jak si ho berou děti z otevřeného
pytlíku. Nebo solené arašídy, jak si je bere manžel z otevřeného pytlíku. Nebo občas zrnka rýže,
nějaká sušenka, koření. Abych to uklidila, musela
bych na kolena a vytahat všechny ty marmošky
a otřít je a pak pořádně vytřít to dno a zas tam

sklenice nastrkat... A zároveň sice marmelády
postupně jíme a ubíráme, ale další v průběhu
ovocné sezony přidáváme, takže na hlubší vrstvy
nikdy nedojde a vzadu dole se musí dít strašlivé věci. Možná tam máme egyptskou mumii,
kterou objeví nějaký archeolog mezi okurkami
z roku 2001 a lečem, ročník 1998.

Minimalismus to jistí

Zajímalo mě, co tak mají ve svých tajných
místech minimalisté. Ti přece programově žádné
zbytečné krámy nekupují a neshromažďují, takže
by vánoční úklid měla být úplná pohoda. Vlastně
by si ho ani neměli všimnout. Moc jsem se
v téhle úvaze nespletla, jak mi potvrdila Marcela
Sobotová, autorka blogu www.zijememinimalismem.cz. „V našem bytě máme málo úložných
míst, takže je vážně nemáme zaplněné harampádím, které se léta nepoužívá,“ říká. „Máme
rádi volný prostor, jediným k binci náchylnějším
místem je minipůdička pod střechou, ale není to
nic šíleného. Míváme takový ten běžný nepořádek, který vyřešíme vyluxováním, vytřením,
mytím a setřením. Žádný zvláštní úklid tak před
Vánocemi nedělám. V době adventu vybalím pár
dekorací z krabice, zavěsíme a naplníme doma
vyrobené papírové adventní kalendáře a máme
hotovo.“ Pokud se rozhodnete pro minimalismus, prostě se úklidem moc zatěžovat nemusíte. „Přijde mi důležité dávat věci na své místo
okamžitě, jak to jen jde, nebo večer při rychlém
sklízecím kolečku. Pak nemáte kolem sebe hodně odložených věcí, které volají po nějaké akci.
Já se to naučila důkladně až s dětmi, protože
s nimi tohle sklízení dělám za provozu. Když spí,
chci dělat něco jiného než uklízet. Když takhle
dáváte věci rovnou na svoje místo, máte velkou

Úklid vašeho domu, pokud se do něj pustíte, je jednou z nejvíce
uklidňujíc ích činností, jejíž výhody nelze ani spočítat.
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Stačí vyměnit
houbičku

Vědci odhalili,
že nejvíc děsivých
bakterií v domácnosti
žije v houbičkách
a utěrkách na nádobí.
Takže by přece mělo
stačit před Vánoci
vyhodit houbičku a vzít
novou utěrku, no ne?

KRABICE VAŠEHO ŽIVOTA

NĚKTERÉ VĚCI ANI PŘI PŘÍSNÉM ÚKLIDU NEVYHAZUJTE, ALE SCHOVEJTE.

FOTO SHUTTERSTOCK

Proč to ale
nepřehánět:

Upřímně řečeno, ony často nejsou vidět vůbec,
takže by mohlo být jedno, jestli je máte uklizené,
nebo ne. Návštěvám i dětem a nepochybně
manželovi to taky zaručeně jedno bude. Ale vy
byste možná měla takový jako uklizenější pocit
i v duši, kdybyste věděla, že v dolním šuplíku
není ta hromada maličkostí a papírů, co jste tam
v zoufalství 23. prosince večer smetla. Anebo
možná 2. října? Možná to bylo v létě, když jste
odjížděli na dovolenou? Nebo na Velikonoce,
jak jste připálila mazanec a fakt se vám nechtělo
ještě uklízet? Nebo to bylo, prokristapána, loni
před Vánoci? Ono je to taky jedno. Ale obecně se ví, že pocit harmonie člověku prospívá.
„Úklid vašeho domu, pokud se do něj pustíte,
je jednou z nejvíce uklidňujících činností, jejíž
výhody ani nelze spočítat,“ řekl člověk, od nějž
byste to ani nečekali, totiž hudebník a spisovatel
Leonard Cohen. Dává to ale větší smysl, když
si uvědomíte, že strávil čas studiem spirituality,
a byl dokonce vysvěcen na zenbuddhistického
mnicha. O harmonii věděl asi víc, než se dá najít
v notových linkách.

Pokud potřebujete vyklidit šuplíky a poličky, co se
do nich léta schovávaly poklady, použijte krabici podle Margarety Magnusson. Tahle švédská
výtvarnice „mezi osmdesátkou a stovkou“, jak
sama říká, napsala bestseller jménem Životní úklid.
Nejdřív to vypadá morbidně, protože radí, jak by
měli lidé uklidit svoje věci, když se nejspíš blíží
doba, kdy tenhle svět opustí. Čistě z lásky k bližnímu: aby se tím nemuseli zatěžovat jejich příbuzní.
Ale životní úklid se podle ní dá provádět i ve třiceti,
abyste si odlehčili a usnadnili život. „Někdy si najednou uvědomíte, že už jen stěží zavřete zásuvky
nebo dveře od skříně,“ píše Margareta. Spočítala,

že se v životě sedmnáctkrát stěhovala, a tak měla
dost příležitostí zjistit, které věci opravdu potřebuje
a které ne. Přesto jich měla ještě příliš mnoho. „Je
fascinující a taky trochu podivné, kolik věcí jsme
schopní za život nashromáždit,“ říká, ale dobře
ví, že některých z nich se ani při přísném úklidu
nemůžeme vzdát, protože nás spojují s vlastním životem. Staré milostné dopisy, programy divadel, suvenýry z cest. „Když se rozhodnu
ponechat si nějakou maličkost, suchou
květinu, kamínek nebo mušličku, dám ji
do téhle krabice. Je ale důležité, aby nebyla
obrovská, úplně stačí krabice od bot.“
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Komora a sklep

Stačí pár měsíců
nepozornosti a už
z nich věci začnou
přetékat. Před
Vánocemi je ale
neuklízejte! Zbytečně
byste si ubírali
energii na opravdu
důležité věci, jako
je pečení cukroví
a „dělání atmosféry“.

část práce hotovou. Kromě toho tak dvakrát
ročně dělám větší vyklízení, jinak běžný úklid
s luxováním a tak dále moc často ne.“

Pst, je to v ledničce...

Třeba pro naši fotografku Terezu je ale
minimalismus nedosažitelný cíl. „Nějak
se k němu nemůžu dokopat. Když jsem
se nedávno stěhovala, přišla jsem na to,
že mám docela dost věcí. Šatník dvakrát
do roka projdu, copak o to, ale většinou
vyndám nanejvýš dva kusy. Všechno
ostatní se mi hodí a aspoň jednou za rok to
opravdu mám na sobě,“ uvažuje. „A pak je
tady spousta obrázků, i nezarámovaných,
fotek, i nepovedených, papírů, rolí, zvětšovák, různé kaštany, kamínky, mušličky,
provázky... Vždyť ono se to může hodit,
i kdyby za ten rok! V tu chvíli to pak člověku
pomůže. Taky vím, po kom to mám. Moje
maminka má schované i těhotenské šaty,
o těch svatebních ani nemluvě. A taky
třeba můj obleček ze spartakiády, silonové
něco, ale když to vidím, okamžitě jsem na
stadionu ve věku šesti let a s obručí. To
prostě vyhodit nejde.“ Tereza je ale přesto
všechno náš vzor pořádku. Nechce se
nám věřit, že ve svém vypulírovaném harmonickém bydlení může vůbec mít nějaký
svinčík! Vždyť bezkonkurenčně nejčastěji
vyklízí a drhne i vnitřky skříněk. Ale přece
svou 13. komnatu má: „Je to lednička,
hlavně ten boxík se zeleninou. Pořád tam
něco přidávám, zapomínám odebírat tu,
co se kazí, a pak se to stane. Všechno
naráz zplesniví a ještě se k tomu dostane

voda z lednice... Dlouho dělám, že problém
neexistuje. Ale jednoho dne se do toho
nakonec musím zabořit, zeleninu vyházet,
celé šuple vyndat a umýt Savem. Vždycky
si říkám, že už to nenechám znovu zajít tak
daleko, ale zase koupím rajčátka. A další...“

Krámy musí z očí

Pokud u sebe doma o nějakém takovém
místě víte, máte tři možnosti. Buď ho budete ignorovat, nebo na nápravu zjednáte placenou či neplacenou sílu, nebo se do něj
pustíte sama. Jestli vám nevadí, nechte ho
být. Jestli vám vadí, řešte ho, jak se vám to
řešit chce. Pokud vám jde hlavně o to, aby
binec zmizel, přinuťte k akci manžela nebo
najměte někoho na úklid, třeba jednorázový. Ale pokud vám nejde jen o úklid,
ale taky o to uklidňování, co o něm mluvil
Leonard Cohen, pusťte se do toho sama.
Pěkně v klidu, do Vánoc času dost...
P. S.: Možná je vaší třináctou komnatou
celý pokoj nebo celý byt. Třeba v něm
zoufale sedíte a nevíte, kde s uklízením
různých drobností a krámů začít. V tom
případě si pořiďte krabici od banánů,
na ni napište „Vánoce 2018“ a do ní dejte
všechno, co vás v každém pokoji rozčiluje,
co tam na nic není nebo s čím nevíte, co si
počít (manžel se tam ale nejspíš nevejde).
Až bude všechno sklizeno, krabici zavřete
a odneste do sklepa. A takhle někdy zjara,
až nebudete vědět, co s načatým večerem,
si přineste krabici zpátky a podívejte se,
jestli z ní něco nepotřebujete. Jestli ne, tak
se těch věcí rovnou zbavte.

NA CO SE ČASTO ZAPOMÍNÁ?

TŘEBA NA MÍSTA POD LEDNIČKOU A PRAČKOU. POKUD JE NECHCETE MÝT AŽ PŘI STĚHOVÁNÍ, MUSÍTE
PŘÍSTROJE PROSTĚ ODŠOUPNOUT, VYZBROJIT SE SAPONÁTEM A KARTÁČEM A KLESNOUT NA KOLENA.
NA TROUBU NEBO MIKROVLNKU.
Ty bychom měli správně umýt hned
po použití, aby cákance na jejich stěnách
nemohly zaschnout a připéct se. Hahaha. Zkuste v troubě rozehřát nádobu
s vodou a citronovou šťávou, aby pára
nečistotu uvolnila. Setřít ji můžete pomocí
horké vody s rozmíchanou sodou.
NA KOBEREC. Fleky, které jindy přehlížíte, můžete posypat solí a vydrhnout
kartáčem. Zbytky soli vysajte a koberec
by měl získat jasnější barvu.
NA MÍSTA KOLEM BATERIÍ. Jakmile
plošky kolem nich a odtoku nedrhnete
každý den, ukládá se tam vodní kámen.
Namočte do octa papírovou utěrku
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nebo hadřík, baterie obložte a nechte
tam půl hodiny i déle. Pak odňoupejte
nánosy a přeleštěte baterie olejem.
NA SPÁRY MEZI DLAŽDIČKAMI.
Nasypte na vlhký hadr kypřicí prášek
do pečiva, spáry potřete a nechte
prášek působit. Pak mokrým hadrem
setřete. Nebo můžete vzít bílou křídu
rozdrcenou na prášek a smíchat ji
s vodou na kaši. Potřete jí spáry i dlaždičky a po zaschnutí vyčistěte suchým
hadrem. Získáte bělost i lesk.
NA LAMPY A LUSTRY. Není potřeba
žádný trik, pomůže prostě jen podle druhu materiálu buď setřít vlhkou utěrkou,
vyluxovat, nebo umýt v mýdlové vodě.

NA VRŠKY SKŘÍNÍ. Co byste čekali, že
na ty závěje prachu pomůže? Překvapení: musí se prostě vylézt na židli,
prach a pavučiny smést a pak to poctivě
odrhnout hadrem namočeným v saponátovém roztoku. Ale máme tip, pořiďte si
vysavač, který nahoru dosáhne, a vždycky to při luxování přejeďte. Šikovný nástavec na to má takový ten stojací Pure
F9 od Electroluxu, a navíc je lehký, takže
ho klidně nahoru zvednete. A pozor, tahle
funkce nás naprosto dostala: hlavice vysavače před sebe svítí! Ne proto, abyste
mohli luxovat v noci, ale abyste viděli
i do nejzazších skulin. Otázka jenom je,
jestli opravdu vidět chcete...

