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Proplácení  
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aplikaci 

Připojte se 
k nám!

��� Kč na 
pravidelný
pohyb

Jak šetřit nátěrovou hmotu, čím bez-
prašně zametat, proč fi ltrovat dešťovou 
vodu, bednička na přenášení všeho 
možného, kam se zahradnickým nářa-
dím, z čeho vyrobit trháček ovoce, su-
dový vodoměr a jiné nápady.

Přístřešek na sudy s vodou
Sud s vodou na zalévání zahrady větši-

nou nevypadá dvakrát pěkně, proto jej 
schováme do malého přístřešku. Stěna-
mi prochází vzduch, takže ohřívá vodu 
v sudech, ale spolu se stříškou brání slu-
nečním paprskům, aby ji přehřívaly víc, 
než je nutné. Na vnější plášť si uděláme 
rysku ve výši hladiny. 

Barvy zbytečně neotvíráme
Když nevypotřebujeme všechnu bar-

vu z plechovky, obvykle po čase neví-
me, kolik jí tam zbylo. Každé zbytečné 
otevření ale barvě škodí, proto je dob-
ré udělat si na vnější plášť rysku ve výši 
hladiny.

Aby se při zametání neprášilo
Při zametání betonových nebo dláž-

děných ploch se často práší. K rukojeti 
kartáče či smetáku připevníme konec 
zahradní hadice, kterou připojíme k vo-
dovodu a lehce pustíme vodu. Když ko-
nec hadice opatříme zahradní proudni-
cí nastavenou na jemný rozstřik, bude 
efekt ještě výraznější.

Dřevo chrání tmel
Tmel aplikujeme mezi beton a dře-

věné 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 dotýka-
jí, zatmelíme stavebním tmelem odol-
ným vodě. Tím se pod dřevo nedostane 
vlhkost.

Jednoduchá filtrace 
dešťové vody

Dva sudy na jímání dešťové vody za-
pustíme 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 jednoduchá 
měrka: plastová láhev z části naplněná 
vodou a vlasec vedený přes dva háčky a 
závažíčko. Ručička připevněná na vlasci 
ukazuje na vnější straně sudu výšku hla-
diny. -lm-

Každý dětský pokoj by měl být 
dostatečně velký a dostatečně 
světlý. Proto máte-li na výběr ze 
dvou pokojů různých velikos-
tí, sami si pro ložnici vyberte ten 
menší a dítěti dopřejte větší. Vy 
budete v ložnici pouze přespávat, 
ale Váš potomek v pokoji tráví ne-
jen noc, ale i den. I když nemáte v 
rodinném rozpočtu větší obnos, 
který byste investovali do přestav-
by nebo plného zařízení, věřte, že 
se i s málem dají udělat zázraky.

Dětská duše je krásná, fantazií 
překypující a měli bychom ji udr-
žovat veselou a šťastnou. K tomu 
nám skvěle poslouží barvy. Nej-
prve si představte, v jakém duchu 
pokoj máte v úmyslu zařídit a pak 
vyberte barvy a motivy. Máte-li 
bílý nábytek, klidně lze použít sy-
tější pastelové barvy, naopak je-li 
nábytek tmavý, pokoj rozjasníme 
světlými barvami.

Myslete na dva prostory, kte-
ré by měl každý dětský pokojí-
ček představovat – spací prostor 
a druhý prostor pro hraní. Jiné 
potřeby má samozřejmě čerstvě 
narozené miminko, jiné čtyřletý 
prcek a jiné desetiletá slečna. Dě-
tem se všeobecně lépe usíná v za-
temněné místnosti. Některé vyža-
duje tlumené světlo lampičky, jiné 
pootevřené dveře nebo záplavu 
hvězdiček, měsíc a ovečky, na stě-
ně nebo stropě, které ve tmě svítí. 
Jsou vyrobeny z fosforeskujícího 
materiálu a po nasvícení ve tmě 

svítí.
Mějte na paměti, že vámi zvole-

ná barva, ač se to nezdá, může mít 
na dítě působit a ovlivňovat ho. Je 
vědecky dokázáno, že miminka 
spí hůře ve žlutě vymalovaných 
pokojích.

Podle psychologů vám prý dítě 
umí dát najevo, v jakých barvách 
se cítí dobře. Stačí sledovat jeho 
reakce, navštívíte-li modře vy-
malovaný pokoj, červený nebo 
zelený. Nikterak se nemá podce-
ňovat jeho věk. Tohle ještě ne-
vnímá nebo tomu ještě nerozumí 
a podobné výroky, prý nejsou na 
místě.

Také dítě, které již samo kres-
lí, umí říci naprosto jasně, které 
barvy preferuje. Stačí si vzít na 
pomoc jeho malířské výtvory. Jas-
ně zde bude zřetelné, které barvy 
jsou jeho oblíbené. Dále se řídíme 
dle psychologů temperamentem 
dítěte.

K uklidnění hyperaktivních dětí 
přispívají tóny světlejší, stude-
né odstíny modré, zeleno-modré 
nebo fi alové. Živé barvy, jakými 
oranžová, žlutá, červená a purpu-
rová, děti povzbuzují a dodávají 
jim pocit tepla. Designeři doporu-
čují volit maximálně tři barvy - z 
toho jednu barvu výraznou a dvě 
tlumenější.

Nevhodné barvy, především pro 
malé děti, jsou syté, agresivní bar-
vy, například oranžová nebo rudá.
 -lm-

Drobné rady pro údržbu 
chaty, chalupy či zahrady

Při stavbě mysleme na děti


