
Uklidit a pak hned
ZAHODIT KLÍČ

JE DŮLEŽITÉ 
udělat to důležité pro vaši rodi-
nu. Jestli si potrpíte na adventní 
výzdobu i v koupelně, udělejte ji 
i do koupelny. Jestli máte rádi vy-
prané záclony, vyperte záclony. Ale 
buďte realističtí a naplánujte si jen 
tolik věcí, kolik je v lidských silách. 
Vždyť víte, že na chodu světa by se 
nic nezměnilo, ani kdybyste letos 
nenapekli žádné cukroví. Vánoce 
stejně přijdou a to kupované může 
být opravdu moc dobré. 
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Tohle mi připadalo jako jediná cesta, jak před Vánocemi udržet doma pořádek. Ale 
ono to nebude takové drama. Možná stačí na to jít trošku jinak a hned budu mít v bytě 
nablýskáno a prázdno jako v luxusních časopisech o bydlení. Připravila Dagmar školoudová

Nedá mi to nezačít něčím provokativním, 
tak jsem vybrala citát básníka Paula Claude-
la: „Pořádek je radostí rozumu, ale nepořá-
dek rozkoší představivosti.“ Co tomu říkáte? 
Že byste to řekli moravské babičce, až 
k vám na Štědrý den dorazí s kupou dárků 
a ostřížím zrakem? No nevím, já nepotře-
buju ani moravskou babičku, abych měla 
potřebu mít na stole místo na kapra a bram-
borový salát a po podlaze se cestičkou 
mezi legem dalo projít ke stromečku. No ale 
s manželem hromadičem a dvěma kreativ-
ními dětmi to je problém. Sotva shrnu ze 
stolu hromady časopisů, šroubků, klubek, 
korálků, respirátorů, součástek počítače 
a gumiček do vlasů, abych na něj dala čistý 
ubrus, už se tam z druhé strany vrší hře-
bíčky, plastelínové figurky, faktury a kabely 
od něčeho. Stejné je to se všemi vodorov-
nými povrchy v bytě včetně podlahy a já se 
svými tvořivými zásobami, knihami, počítači 
a nevyžehleným prádlem taky dost přidá-
vám. Vlastně nechápu, jak se nám vždycky 
podaří mít na Vánoce doma hezky. Asi se 
v rámci vánočních zázraků otvírá v bytě 

nějaký další pokoj, který obvykle nemáme, 
a tam to všechno zmizí. Ale stejně by mě 
zajímalo, jak to dělají jiní lidé, a to nejen před 
vánoci. Jak to, že když uklidí obývací pokoj 
v sobotu odpoledne, tak v neděli ráno je 
v něm pořád uklizeno. Možná tam vážně ro-
dinu vůbec nepouštějí, tak se to přece dřív 
v měšťanské společnosti dělalo, že sváteční 
pokoj s krajkovými ubrusy byl vyhrazen 
jenom na svátky. Jo a taky v té měšťanské 
společnosti měli nějakou tu Anku, Máry 
nebo Fany z venkova, kterou madam 
komandovala. Tak to nemám, ani Anku, ani 
sváteční pokoj. Tak co mám dělat?
Především se uklidnit, řekla mi Marce-
la Janská (Sobotová), popularizátorka 
minimalismu. Jestli znáte Marii Kondo, 
japonskou papežku uklízení, tak Marcela 
je něco podobného v Česku. Na otázku, 
jak to udělat, aby bylo před Vánoci pořád 
uklizeno, odpověděla takhle: „Nezvyšo-
vat standard toho, co je pro vás přijatelně 
uklizené. Nemyslím, že úklid před Vánocemi 
by měl být důkladnější než jindy v roce. 
Očekáváním, že na svátky bude krásně uklizeno, se zbytečně stresujeme.“ Marcela 

si prý uvědomila, že v adventní době přece 
oproti jinému období vydává navíc čas 
a energii na vánoční setkávání, přípravy svá-
tečních pokrmů, výzdobu, vymýšlení dárků. 
Navíc ji krátké a tmavé dny ženou domů, 
k čaji, knížce a zachumlání se. „S tím vidina 
úklidu nejde dohromady, proto mi stačí mít 
uklizeno běžně a klidně si laťku i snížit. Jinak 
je to na úkor mé energie,“ uvažuje. A ještě 
dodává, že už vůbec bychom neměli brát 
vánoční úklid nějak zgruntu, to znamená 
nejen uklízet, ale i vyčistit a umýt poličky 

a podobně. „O adventu na to není dobrá 
energetická doba, ta přijde až s jarem. Ale 
pozor, tím neříkám, že se na to máte úplně 
vykašlat a čekat třeba i s tříděním věcí 
na jindy. Věřím v malé krůčky, u kterých se 
nelze vymlouvat, že teď není vhodná doba. 
Je listopadový večer a máte půl hodinky 
čas? Tak ukliďte jednu polici v kumbále.“
Takže to je Marcelina finta. Smířit se s prů-
měrně uklizenou domácností, především 
se zaměřit na vyklízení a začít s tím včas. 
„Je ideální začít v říjnu a v listopadu, kdy se 
zkracují dny, školní rok je nastavený a ob-

NEBOJTE SE OŠÁLIT SV É SM YSLY FINTOU

Prvním důležitým místem je před-
síň. Váš celkový dojem (a taky 

dojem vašich návštěv) bude vždycky 
takový, jakým dojmem působí místo 
hned za vstupními dveřmi. 

OPRAVDU SE VYPLATÍ srovnat 
všechny boty, dát na věšák 

stejná hezká ramínka a nedovolit 
bundám a kabátům, aby přepadáva-
ly. Když věnujete čas předsíni, bude 
to vždycky vidět. Nechte v ní jenom 

to, co je nutné, třeba letní kabelky 
tam v prosinci jenom překážejí.   

SROVNEJTE POLŠTÁŘKY na ga-
uči a židle u stolu jako v luxusní 

restauraci. Když budou v pravidel-
ném rytmu, bude z nich sálat harmo-
nie, která vás rázem uklidní.  

PŘELEŠTĚTE ZRCADLA, aby 
na nich nebyly šmouhy. Jejich 

bezchybná plocha bude naznačovat 
pečlivost a smysl pro detail. 

VTIP JE V TOM, ABY BYT UKLIZENÝ VYPADAL. SOUSTŘEĎTE SE NA DŮLEŽITÁ MÍSTA.

a hromádky věcí někam dočasně schováte.  Však ony neutečou.
Nestyď te se uklízet  tak, že neorganizované hromady 

Váza na stole 
udělá divy. Ukliďte 
opravdu všechno ze 

stolu a dejte na něj 
sváteční ubrus 

a vázu s adventním 
aranžmá. Všechno 

okolo rázem zmizí, 
vy i hosté budete 
vnímat především 

vlídný stůl, 
na který servírujete 

občerstvení.

Pro váš klid
jsme připravili dárek, 
diářek na adventní dny 
pro přehledné plánování.

 PRO VAŠE KLIDNÉ

diář
ADVENTNÍ

„Vánoce jsou doba, díky které 
drží veškerý čas pohromadě.“ 

 ALEXANDER SMITH

Vánoce
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vykle se chystá pár charitativních akcí, kam 
můžete vytříděné věci darovat. Vyklízení je 
důležité nejméně ze dvou důvodů. Uvolníte 
si tím prostor na dárky, které dostanete, 
a hlavně vám to pomůže se zastavit a uvě-
domit si, co ještě potřebujete a co do dal-

šího roku skladovat nechcete.“ (Marcelu 
najdete na zijememinimalismem.cz.)
Tak fajn. Že bych začala tříděním v předsíni, 
kterou si manžel proměnil v dílnu? Slyším, 
jak se smějete, takže ne. Dětský pokoj? Ne, 
tam chodím radši jenom potmě, naštěstí se 
brzy stmívá. Kuchyň? To půjde! Hrozně se 
mi líbí rada z knihy Domácí úklid od Jennifer 
Liffordové: „Pravidlo číslo jedna pro desku 
kuchyňské linky je, že by se měla používat 
pouze na věci, které skutečně patří do ku-
chyně. Poštu, časopisy a elektroniku polož-
te jinam.“ Tak to nepůjde. Jak jsem říkala, 
všechny vodorovné prostory se v našem 
bytě okamžitě promění v odkladiště. Leda 
bych kuchyňskou desku proměnila v na-
kloněnou rovinu. Blbost. Jennifer taky radí: 
„Abyste snížili viditelný nepořádek na lince, 
shromážděte podobné předměty na pod-
nosy nebo je vložte do košíků.“ Jak má asi 
Jennifer velkou linku? Já bych pro samé 
košíčky ani neukrojila chleba.
Ale nehledám překážky, hledám řešení. 
Vymyslela jsem pravidlo „když nějakou věc 
vezmeš do ruky, dej ji zpátky na její místo“. 
Kdybych se jím neřídila jenom já, bylo by to 
lepší, ale i tak funguje. A taky „když nevíš, 
kam nějakou věc dát, je na to v předsíni vel-
ká krabice nebo na poličce malá krabička“. 
Tohle můžu doporučit, i děti jsou schopné 
dvě konkrétní místa najít (na rozdíl od man-
žela). A pak jednou, až bude mít Saturn 
vhodnou konjunkci s Jupiterem, se někdy 
někdo dostane k tomu, že věci z těch dvou 
krabic roztřídí. Když do té doby někdo něco 
hledá, ať už to je čepička pro panenku, 
brýle nebo úkol do češtiny, zajde do krabice 
a ono to tam nejspíš bude. No a tím pova-
žuju záležitost s úklidem za vyřešenou. 

DÍKY MALIČKOSTEM V Y PADÁ VŠECHNO LÍP

Je až překvapivé, jaké 
drobnosti vylepší nebo zničí 

celkový dojem. Třeba zavře-
né nebo pootevřené šuplíky 
a dveře od skříní, hrnek zapo-
menutý na poličce, zežloutlé 
listy pokojovek nebo zapatlané 
umyvadlo. Rozhlédněte se 
po bytě, abyste zjistili, co vás 
nejvíc rozčiluje a vyřešte to. 
Detaily vám nezaberou moc 
času a přitom vám jejich vyře-
šení dodá pocit smysluplnosti 
a vítězství nad hmotou. 

MOŽNÁ ZJISTÍTE, ŽE STAČÍ OHLÍDAT PÁR DETAILŮ, ABY BYL VÁŠ BYT JAKO ZE ŠKATULKY 

NA PODLAZE záleží. Ohlídejte si vzhled 
koberce nebo parket a nedovolte, aby se 
na nich usadily drobky a chomáče prachu. 
Bez nich se podlaha přímo nadýchne. 

VŮNĚ rozhoduje hodně. Doma bývá 
spousta věcí, které moc nevoní, tak se jich 
rychle zbavte. Dojem pořádku umocní vyvět-
rání a jemný éterický olej z jehličnanů.

„MOUDRÁ DÍVKA BY MĚLA 
HLEDAT ŽENICHA MEZI TĚMI, 

KTEŘÍ PRÁVĚ UKONČILI 
PREZENČNÍ VOJENSKOU 

SLUŽBU. TAKOVÝ MUŽ UMÍ 
UKLÍZET, ZAŠÍVAT, ŠTEPOVAT, 

PŘIŠÍVAT KNOFLÍKY, MÝT 
NÁDOBÍ A STLÁT POSTELE. 
PŘITOM POTŘEBUJE MÁLO 

PENĚZ, JE SPOKOJEN 
S KRÁTKÝM ODPOČINKEM 
A VŽDYCKY UPOSLECHNE 

ROZKAZU.“
Peter Sellers


