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Jak šetřit nátěrovou hmotu, čím 
bezprašně zametat, proč filtrovat 
dešťovou vodu, bednička na přená-
šení všeho možného, kam se zahrad-
nickým nářadím, z čeho vyrobit 
trháček ovoce, sudový vodoměr a 
jiné nápady.

Přístřešek na sudy s vodou
Sud s vodou na zalévání zahrady 

většinou nevypadá dvakrát pěkně, 
proto jej schováme do malého pří-
střešku. Stěnami prochází vzduch, 
takže ohřívá vodu v sudech, ale spo-
lu se stříškou brání slunečním paprs-
kům, aby ji přehřívaly víc, než je nut-
né. Na vnější plášť si uděláme rysku 
ve výši hladiny. 

Barvy zbytečně neotvíráme
Když nevypotřebujeme všechnu 

barvu z plechovky, obvykle po ča-
se nevíme, kolik jí tam zbylo. Každé 
zbytečné otevření ale barvě škodí, 
proto je dobré udělat si na vnější 
plášť rysku ve výši hladiny.

Aby se při zametání 
neprášilo

Při zametání betonových nebo 
dlážděných ploch se často práší. K 
rukojeti kartáče či smetáku připev-
níme konec zahradní hadice, kterou 
připojíme k vodovodu a lehce pustí-
me vodu. Když konec hadice opatří-
me zahradní proudnicí nastavenou 
na jemný rozstřik, bude efekt ještě 
výraznější.

Dřevo chrání tmel
Tmel aplikujeme mezi beton a 

dřevěné sloupky. Tím je uchráníme 
od vlhkosti. Jestliže svislé dřevěné 
trámky stojí rovnou na betonovém 
podkladu nebo na dlaždici (třeba u 
dočasných drobných staveb), místo, 
kde se dotýkají, zatmelíme staveb-
ním tmelem odolným vodě. Tím se 
pod dřevo nedostane vlhkost.

Jednoduchá filtrace
dešťové vody

Dva sudy na jímání dešťové vody 
zapustíme do země a propojíme je. 
V prvním sudu se budou usazovat 
hrubé nečistoty a z druhého sudu 
můžeme čerpat vodu na zalévání.

Patky pro trámy
U altánů a verand není dobré, když se 

dřevěné trámy přímo dotýkají betonu, 
na kterém stojí. Ze silnějšího plechu si 
proto vyrobíme patky, které navíc stav-
bu stabilizují.

Vždy víme, 
kolik je v sudu vody

Dešťovou vodu horem přivádíme 
do sudu a v dolní třetině ji odebíráme 
k zalévání. Sud je ale trvale uzavřený, 
aby dovnitř nepadaly nečistoty, přesto 
v každém okamžiku víme, kolik vody 
obsahuje. Hladinu ukazuje jednodu-
chá měrka: plastová láhev z části napl-
něná vodou a vlasec vedený přes dva 
háčky a závažíčko. Ručička připevněná 
na vlasci ukazuje na vnější straně sudu 
výšku hladiny.

Bednička na přenášení 
všeho možného

Na zahrádce je pořád potřeba něco 
přenášet. Prodávají se všelijaké plasto-
vé bedničky, ale když si ji vyrobíme z 
prkének, bude to stylovější a navíc nás 
bude těšit, že je to náš výrobek.

Pěchování hlíny
Potřebujeme upěchovat podloží — 

třeba při zasypání jámy nebo při stav-
bě verandy, altánu a podobně? Vez-
meme silnější rovný kuláč dlouhý asi 
po prsa, když jej postavíme, a nahoře 
k němu protilehle zatlučeme kramle 
jako držadla. Pěchování půjde snadno 
a my se nebudeme muset ohýbat.

Ukládáme 
zahradnické nářadí

Strop v zahradní boudě na nářadí, 
případně strop v garáži nebo v podob-
né místnosti, kterou používáme pro 
zahradní techniku, lze využít pro uklá-
dání zahradnického nářadí. Na trámy 
napříč přišroubujeme latě.

Trháček ovoce 
rychle po ruce

Jak utrhnout jablko rostoucí vysoko 
v koruně stromu? Na čtyři díly roz-
štípneme silnější kmínek, do rozštěpu 
vložíme naležato větší kovovou pod-
ložku nebo podobný předmět a části 
rozštěpů z vnější strany omotáme drá-
tem. -lm-

Drobné rady pro údržbu 
chaty, chalupy či zahrady

Podívejme se na bydlení...
(Dokončení ze str. 16)

Východ
Východní sektor se pojí s minulos-

tí a předky. Tato zóna navazuje na to, 
co bylo, propojuje minulost, přítom-
nost a budoucnost, využívá tradice. 
Je to místo, kde můžeme vyjádřit 
vděčnost a příslušnost ke své rodině, 
předkům a tradicím. Protože harmo-
nii zde vytváří energie dřeva, je ten-
to sektor zároveň spojen s vitalitou a 
pohybem.

Otázkou pro tuto oblast je: kdo jsem 
já ve vztahu ke svým předkům? Pokud 
je pro vás odpověď těžká, měli byste se 
nad touto oblastí více zamyslet. 

Nevyřešená minulost nás může 
brzdit od vytváření nové budouc-
nosti. Je proto vhodné zbavit se 
všech nepotřebných věcí, které sou-
visejí s naší minulostí, a snažit se 
vyřešit případné rodinné neshody. 

Někdy může být tato oblast domi-
nantní – tím výraznější bude také 
prosazování starého. Může to být 
lpění na určitém rozmístění nábytku 
nebo na rozhodovací funkci v rodi-
ně u starého člověka, který ji už měl 
dávno předat někomu mladšímu. 
Také může jít o přehnanou úctu k 
autoritám. Problémy v této oblas-
ti se mohou projevit nedostatkem 
energie a odolnosti a též rodinnými 
neshodami.

Energie dřeva i vody
Východnímu sektoru dodává har-

monii energie dřeva, hodí se sem 
tedy dřevěný, proutěný nebo rata-

nový nábytek a doplňky. Vhodný je 
také dřevěný obklad stěn.

Z barev ke dřevu patří zelená a z 
tvarů obdélník. Příjemně působí, 
pokud v tomto sektoru umístíme ži-
vé rostliny, především rychle rostou-
cí směrem vzhůru. 

To platí i pro motivy obrazů – kvě-
tiny, rostliny, stromy. Zde mají své 
místo také všechny starožitnosti, 
dopisy, dárky nebo jiné vzpomín-
ky na rodiče či prarodiče, fotografie 
vztahující se k místu našeho rodiště 
a vše, co vyvolává šťastné vzpomín-
ky. 

Oblast můžeme posilovat energií 
vody – modrou a černou barvou, 
zrcadlem, nepravidelností, skleně-
ným předmětem, fontánou nebo 
obrazem s motivem klidné vody. 
Příkladem spojením obou zastoupe-
ných energií jsou bambusové stvo-
ly ve vysoké váze z čirého skla nebo 
obraz jezera v dřevěném rámu.

Vyzkoušejte na vlastní kůži
Nebojte se vyzkoušet něco nové-

ho, nechte na sebe působit barvy, 
tvary a materiály a možná se dozvíte 
i něco nového sami o sobě. Změny 
však provádějte postupně, abyste si 
mohli stále prověřovat, co funguje a 
co ne. Dávejte si do souvislostí růz-
né události, které mohly souviset se 
změnou prostoru. Určitě zjistíte, že 
tato tzv. feng-šuej je báječná hra, kte-
rá vás naučí vnímat věci zcela novým 
způsobem, rozvine vaši kreativitu a 
dodá vašemu životu řád a harmonii.
 -lm-


