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DOMÃ•CÃ• VYCHYTÃ•VKY
NedÄ›le, 30 Å™Ã-jen 2016

Víte, co v&scaron;echno se dá dÄ›lat s obyÄ•ejným kolíÄ•kem na prádlo? Taky mi tahle otázka léta vrtala hlavou, ale pak se
mi na&scaron;tÄ›stí dostala do ruky bájeÄ•ná kniha chytrých rad do domácnosti. TeÄ• uÅ¾ vím, Å¾e (cituji z knihy)
&bdquo;kolíÄ•ky na prádlo mají spoustu vyuÅ¾ití &ndash; lze jimi napÅ™íklad uzavÅ™ít otevÅ™ený sáÄ•ek nebo sepnout papí
poznámkami&ldquo;. Díky knize rad do domácnosti jsem taky zaÄ•al skladovat v ledniÄ•ce svíÄ•ky a tÄ›&scaron;it se, aÅ¾
pÅ™estane jít proud. ProtoÅ¾e mám svíÄ•ky v ledniÄ•ce, budu vÅ¾dycky vÄ›dÄ›t, kde mám svíÄ•ky, aÅ¾ pÅ™estane jít proud

Kdykoli doma vyplýtváme roli toaleÅ¥áku, hádáme se se Å¾enou, komu pÅ™ipadne taková ta kartonová trubiÄ•ka. Já ty
trubiÄ•ky pouÅ¾ívám jako pouzdra na kabely; Å¾ena je zase nutnÄ› potÅ™ebuje ke tÅ™ídÄ›ní &scaron;átkÅ¯ a punÄ•och. Od d
jsem Å¾enÄ› pÅ¯jÄ•il knihu rad do domácnosti, bojujeme i nad pouÅ¾itými obaly na vajíÄ•ka; dámám poslouÅ¾í jako vkusné
&scaron;perkovnice, nám chlapÅ¯m zase coby organizér na &scaron;roubky.
A nebo brÄ•ko! StaÄ•í strÄ•it brÄ•ko do lahve
se zatvrdlým keÄ•upem, aby se pod dno keÄ•upu dostal vzduch &ndash; a voilà, keÄ•up zaÄ•ne téct. Mimoto je prý brÄ•ko skvÄ
jako nástavec na pÅ™íli&scaron; krátké kvÄ›tiny, které by jinak vypadávaly z vázy. Proto jsem domÅ¯ koupil velké balení
brÄ•ek a teÄ• uÅ¾ jen Ä•ekám, aÅ¾ se na stole objeví nÄ›jaké au&scaron;usové krátké kvÄ›tiny a ve &scaron;pajzu ztvrdne
keÄ•up.
Mou nejoblíbenÄ›j&scaron;í vychytávkou je ale ta s prázdnou lahví od vína, která po naplnÄ›ní studenou vodou
zastane funkci kuchyÅˆského váleÄ•ku. Díky chladu se na nÄ›j navíc nelepí tÄ›sto. Mojí zásluhou má moje Å¾ena celoÅ¾ivotní
zásobu tÄ›chhle perfektních váleÄ•kÅ¯. (A mimochodem, &scaron;punty se dají nakrájet na super protiskluzové podloÅ¾ky
na zadní stranu obrazÅ¯, aby se na stÄ›nÄ› nekinklaly.)
CoÅ¾ mi pÅ™ipomíná, Å¾e zrovna nedávno jsem dopil dal&scaro
váleÄ•ek a &scaron;el si do kuchynÄ› pro nový, ale sotva jsem otevÅ™el ledniÄ•ku, omráÄ•il mÄ› puch jak ze psí tlamy.
Na&scaron;tÄ›stí kniha rad mÄ›la Å™e&scaron;ení i pro tuhle situaci: lednici jsem peÄ•livÄ› vymyl octem a následnÄ› do ní polo
misku jedlé sody. JedinÄ› díky téhle skvÄ›lé radÄ› to z lednice zaÄ•alo táhnout jako ze psa, co seÅ¾ral jedlou sodu a zapil ji
octem.
Zoufalí a vyÄ•erpaní lidé mají obÄ•as zoufalé nápady a nastÅ™íkat do ledniÄ•ky trochu kolínské, co mi zbyla po dÄ›do
byl jedním z takových nápadÅ¯. Kabanos pak chutnal jako dÄ›da, sýry chutnaly jako dÄ›da, dokonce i zelí chutnalo jako dÄ›da.
Po mnoha a mnoha pokusech jsem ale pÅ™eci jen pÅ™i&scaron;el na zpÅ¯sob, jak se zápachu v lednici zbavit:
1. Z
ledniÄ•ky vyhodíme cibuli, smradlavé sýry, mokvající ryby, zahnilé svaÄ•inky a &scaron;pinavé ponoÅ¾ky. 2. Do kaÅ¾dého
patra ledniÄ•ky povÄ›síme alespoÅˆ jeden voÅˆavý stromeÄ•ek. 3. SvíÄ•ky, co v ledniÄ•ce skladujeme pro pÅ™ípad výpadku p
volíme takové ty voÅˆavé. Jen musíme dávat pozor na správný výbÄ›r vÅ¯nÄ›, jinak se mÅ¯Å¾e stát, Å¾e ná&scaron; kabanos
zaÄ•ne chutnat jako &bdquo;svÄ›Å¾í rozkvetlá louka&ldquo;.
JAN FLA&Scaron;KA, autor má nejrad&scaron;i pÅ™íchuÅ¥
moÅ™ského vánku(i ta super fotka je jeho!)
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