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"Na mé pÅ™ání a &scaron;tiÄ•í pÅ™ikázání - aÅ¥ je tu v&scaron;ude uklizeno!" Jéje, to by bylo super, co Å™íkáte? Od dÄ›tský
let, co si jen tuhle pohádku pamatuju, jsem po nÄ›Ä•em podobném touÅ¾ila. Ani ta pÅ™ípadná tÅ™i pÅ™ání by nebyla k zaho
Ale v&scaron;ichni víte a znáte plno vtipÅ¯, kdy to právÄ› s tÄ›mi tÅ™emi pÅ™áníÄ•ky nedopadlo zrovna nejlépe. Tak jen nabízí
pár porÅ¯znu zchrastÄ›ných nápadÅ¯... TÅ™eba pÅ™ijdou vhod.
Podlahy dlaÅ¾dicové myjeme saponátovými nebo mýdlovým roztoky. Nesmíme je pÅ™íli&scaron; máÄ•et, aby se ve spárác
nenaru&scaron;il tmel. SilnÄ› zneÄ•i&scaron;tÄ›né dlaÅ¾diÄ•ky umýváme vodou s pÅ™ídavkem prá&scaron;-kových Ä•isticích
pÅ™ípravkÅ¯. UvolnÄ›nou dlaÅ¾dici pÅ™ilepíme znovu lepidlem z vodního skla a plavené kÅ™ídy. DobÅ™e oÄ•i&scaron;tÄ›no
potÅ™eme naspodu pÅ™ipra-veným lepidlem a naneseme je i na místo, kde dlaÅ¾dice chybí. Pro-toÅ¾e tato smÄ›s rychle vys
dlaÅ¾diÄ•ku hned pÅ™iloÅ¾íme a pÅ™itlaÄ•í-me. Opravené místo na podlaze pÅ™ikryjeme prkénkem, aby se dlaÅ¾-dice nev
na&scaron;lapováním, neÅ¾ lepidlo zatvrdne. V prodeji je také speciální lepidlo na dlaÅ¾dice. Obrazy a rámy Obrazy
vÄ›&scaron;íme podle velikosti v rÅ¯zných vy&scaron;kách. Men&scaron;í povÄ›&scaron;íme níÅ¾e, vÄ›t&scaron;í povÄ›síme
vý&scaron;. PÅ™ed zatluÄ•ením skobiÄ•ky pÅ™ilepíme na zeÄ• pÅ™ekÅ™íÅ¾enou celofánovou pásku. PÅ™edejdeme tím pra
zdi, které se nÄ›kdy utvoÅ™í, kdyÅ¾ skobiÄ•ky zatloukáme. Místo, kam hodláme obraz povÄ›sit, mÅ¯Å¾eme oznaÄ•it i navlhÄ•
prstem. Otisk prstu po zaschnutí spolehlivÄ› zmizí. Obrazy spolehlivÄ› drÅ¾í ve správné poloze, kdyÅ¾ na zadní stranÄ› rámu
dole pÅ™ilepíme prouÅ¾ek skelného papíru. Za&scaron;lý pozlacený rám získá opÄ›t svÅ¯j lesk, kdyÅ¾ jej jemnÄ› otÅ™eme fla
namoÄ•eným ve vinném octÄ› nebo ve slabém lihovém roztoku. Sklo SklenÄ›né desky mají Ä•asto i po opakovaném otÅ™eni
&scaron;mouhy. Odstraníte je citrónovou &scaron;Å¥ávou. Pak desku vyle&scaron;tÄ›te novinovým papírem.
Po&scaron;krábané sklo je k zlosti, zvlá&scaron;tÄ› pokud na nÄ› padá svÄ›tlo, vyzkou&scaron;ejte následující trik;
Naneste na utÄ›rku trochu zubní pasty a pÅ™ejíÅ¾dÄ›jte s ní pÅ™es &scaron;krábance. PéÄ•e o nábytek &Scaron;krábance n
nábytku potÅ™eme bílou vazelínou,necháme pÅ¯sobit pÅ™es noc a poté pÅ™ele&scaron;tíme. V&scaron;echny malé
&scaron;krábance na dÅ™evÄ› se nejdÅ™íve pokuste vyhladit vazelínou. NechtÄ› ji 24 hodin pÅ¯sobit, vetÅ™ete, zbytky setÅ™
vyle&scaron;tÄ›te. K péÄ•i o nábytek se dobÅ™e hodí napÅ™. jableÄ•ný ocet. Le&scaron;tÄ›nku na nábytek si snadno vyrobíte
sami: Smíchejte tÅ™i polévkové lÅ¾íce octa s tÅ™emi polévkovými lÅ¾ícemi oleje. Na silnÄ› za&scaron;pinÄ›né plochy pÅ™id
emulze je&scaron;tÄ› jednu kávovou lÅ¾iÄ•ku soli. Z jednoho dílu terpentýnu, jednoho dílu fermeÅ¾e z lnÄ›ného oleje a jednoho
dílu octa si mÅ¯Å¾ete sami vyrobit dal&scaron;í skvÄ›lou le&scaron;tÄ›nku na nábytek. PÅ™ed upotÅ™ebením poÅ™ádné
protÅ™epejte, po nanesení dobÅ™e vytÅ™ete do sucha a Ä•istým mÄ›kkým hadÅ™íkem vyle&scaron;tÄ›te. PÅ™íli&scaron;né
le&scaron;tÄ›nky odstraníte smÄ›sí ze stej-ných dílÅ¯ vody a octa. Nalijte trochu na hadÅ™ík a le&scaron;tÄ›nku setÅ™ete. Pak
hned vysu&scaron;te Ä•istým hadÅ™íkem. Za&scaron;edlé záclony mÅ¯Å¾eme je&scaron;tÄ› zachránit následujícím postupem
2 dcl peroxidu vodíku 10%, 1 mýdlo na praní, (ne prací prá&scaron;ek), 1 vodní sklo. V&scaron;e dostanete koupit v kaÅ¾dé
dobré drogerii. Mýdlo rozvaÅ™íme ve 2 - 3 litrech vody, pÅ™idáme peroxid a vodní sklo. DobÅ™e promícháme. PÅ™idáme 65
°C teplou vodu, tolik, aby byly záclony ponoÅ™ené. Do roztoku vloÅ¾íme vyprané záclony /bez aviváÅ¾e/. Po dvanácti
hodinách záclony vymácháme a vypereme. Záclony se musí pÅ™eÅ¾ehlit, ale výsledek stojí za námahu. Roztokem
mÅ¯Å¾eme vybÄ›lit i bílé prádlo, ruÄ•níky i ubrusy. PouÅ¾ívejte gumové rukavice!! DrobniÄ•ky: Do jakéhokoli tvoÅ™ítka na led
obyÄ•ejný ocet a dejte ho zmrazit. V pÅ™ípadÄ› nelibé vÅ¯nÄ› linoucí se z odpadu vsypte do odtoku prázdného dÅ™ezu pár
kostek octa a nechte je rozpustit proudem studené vody.
- Prachovky perte vÅ¾dy v obyÄ•ejném mýdle, protoÅ¾e potom lépe pÅ™ijímají prach. Nikdy nepouÅ¾ívejte aviváÅ¾.
- Perlátor, zanesený vodním kamenem mÅ¯Å¾e mít netu&scaron;ené dÅ¯sledky. ObÄ•as ho tedy od&scaron;roubujte a
zkon-trolujte vnitÅ™ní stranu sítka. Vápenatá usazenina se skvÄ›le rozpustí pÅ™í noÄ•ní koupelí v horké octové vodÄ›.
- UpevnÄ›né kovové Ä•ásti je moÅ¾né od&scaron;roubovat kle&scaron;tÄ›-mi bez po&scaron;krábání, pokud je polepíte
nÄ›kolika vrstva-mi krepové pásky.
- Pokud va&scaron;e sprcha sprchuje uÅ¾ jen asi pÄ›ti dírkami, není to dÅ¯vod k zoufání. PonoÅ™te hlavu sprchy pÅ™es noc d
horké octové vody, nebo pokud je celá kovová, vyvaÅ™te ji po dobu Ä•tvrt hodinky ve smÄ›si ze stejných dílÅ¯ vody a octa.
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