
Zbavte sa zbytočností

(Ak aj vy patríte k ľuďom, ktorí si zvyknú odkladať dávno nepotrebné haraburdy, tento článok je 
práve pre vás. Zistite, čoho sa zbaviť čo najskôr!)

Poznáte to. Každým upratovaním sa situácia zhoršuje, pretože vy narážate na veci, ktoré už dávno 
nepotrebujete, ale vždy si poviete „No čo ak raz“. Žiadne také! My presne vieme, čo už nikdy 
potrebovať nebudete.

Staré papiere

Kalendáre z predošlých rokov

Povedzme si to na rovinu: „Načo?!“ Minulosť je potrebné nechať minulosťou. Tieto dni sa už nikdy 
nevrátia. Preto sa starých kalendárov zbavujte hneď ako začne nový rok.

Návody na použitie

Vedeli ste, že až 70 % neporiadku v domácnosti tvoria práve nevyužívané, zbytočné papiere? Pokiaľ 
sa na produkt, od ktorého manuál vlastníte, už nevzťahuje záruka, zbytočne budete všetky návody 
skladovať. Čo najskôr všetky nepotrebné návody vyhoďte. Návody na použitie majú slúžiť len na 
prvotnú konštrukciu daného výrobku.

Pokladničné doklady

Najviac hromadenou zbytočnosťou v domácnostiach. Rovnako ako pri návodoch na použitie, pokiaľ 
sa na daný produkt, od ktorého pokladničný blok skladujete, už záruka nevzťahuje, tento doklad 
stráca svoju využiteľnosť a patrí do smetí.

Kozmetika

Starý opaľovací krém

Výrobcovia opaľovacích krémov a mliek odporúčajú zadovážiť si nový každý rok. Starý opaľovací krém
stráca na účinku a preto sa ním už nemusíte najbližšie leto dostatočne chrániť.

Starý make-up

Kozmetické produkty strácajú svoju kvalitu po exspiračnej dobe. Rúž na pery stráca sýtosť, špirála má 
tendenciu vyschnúť, tekutý make-up dokonca môže vyvolať vážne alergické reakcie.

Oblečenie

Opustené ponožky

Pokiaľ po praní za žiadnych okolností nenájdete dvojča ponožky, je na čase sa jej zbaviť. V opačnom 
prípade by ste po niekoľkých mesiacoch zistili, že už nemáte priestor na nové.

Detské oblečenie

Deti vám už dávno vyrástli a vy stále skladujete ich oblečenie, či doplnky? V takomto prípade bude 
najlepšie podarovať ich rodine v núdzi alebo známej kamarátke, ktorá očakáva príchod dieťatka.



Elektronika

DVD, video a audio kazety

Staré časy pominuli. Dnešná technológia umožňuje stiahnuť si obľúbený film, či pesničku priamo do 
počítača, či mobilu. Netvrdíme, pokiaľ si chcete takýto typ starožitnosti ponechať na pamiatku, nech 
sa páči. Ale stačí jeden obľúbený kúsok a nie celú pivnicu.

Kuchyňa

Tupé nože

S tupým nožom už toho veľa asi nenarežete. Ale zato môže byť nebezpečnejší ako ostrý nôž. Preto sa 
zbavte všetkých tupých nožov, ktoré vlastníte.

Kúpeľňa

Staré uteráky

Je síce pravda, že do uteráka sa utierate po umytí. Ale aj napriek tomu sa uterák musí prať, pretože 
obsahuje zvyšky odumretých kožných buniek a baktérie. Staršie uteráky môžete použiť ako handru 
alebo výstuž pelechu pre domácich miláčikov.

Na toto obzvlášť pozor!

Staré lieky

Na tieto si musíte dávať obzvlášť dobrý pozor! V prípade požitia lieku po uplynutí minimálneho 
dátumu spotreby by ste sa mali pripraviť na čokoľvek. Každý organizmus je iný, preto každý reaguje 
na lieky rôzne. A obzvlášť na tie, ktoré sú dávno po exspirácii.

(Ak sa budete našich rád držať a vyhodíte všetko nepotrebné, uvidíte, že sa budete ľahšie orientovať 
medzi vecami, ktoré aj reálne využijete.)


