POJĎTE
SI S NÁMI
VYPRÁVĚT!

NAD SCHODIŠTĚM, PŘED VSTUPEM DO EXPOZIC
Večer, když se i sluníčko začne ukládat ke spánku, vezme
správce muzea veliký svazek klíčů a vydá se na cestu. Musí
projít všechny místnosti v muzeu, všechno zkontrolovat a zamknout. Když ale zacvakne poslední zámek, zámek velkých, těžkých vstupních dveří, začnou se v muzeu dít divné věci… Stroj
ze starých věžních hodin zavrže a zaskřípe, kolečka se pootočí
a na světlo, tedy vlastně do tmy, vyskočí malý skřítek.
Jak se asi jmenuje?
(děti dají skřítkovi jméno a to ho pak provází po celou dobu)

EXPOZICE FRANTIŠEK RAUŠAR A POČÁTKY MUZEJNÍ
ČINNOSTI V BLOVICÍCH
Klíčovou dírkou skřítek proklouzne do místnosti, která připomíná pana řídícího učitele Františka Raušara. Ten nejen učil ve
škole, ale taky třeba sázel v Blovicích stromy, jezdil s dětmi na
výlety a hlavně založil tohle muzeum. Skřítkovi – jak že se jmenuje? – se tu ze všeho nejvíc líbí starý psací stroj.
Která písmenka na něm poznáš?

Jednou se osmělil a začal poskakovat po klávesách. Houp!
Zkouplo se to s ním dolů. Ťuk! Ozvalo se vzápětí. To jak typ narazil na válec. Co je to typ? To je kovové písmenko. Přes obarvenou pásku dopadá na papír na válci, a tak se na něj otiskne.
„Au!“ syknul psací stroj. „Ty nevíš, že bez papíru se na mně nepíše?“ obořil se na skřítka.
„Jsi v muzeu. Na tobě se nepíše už vůbec,“ ušklíbnul se skřítek.
„Já jsem v muzeu, protože jsem důležitý exponát. Ty jsi v muzeu, protože se ti tu dobře žije,“ opáčil stroj.
„Důležitý exponát?“ zarazil se skřítek. „Ty nejsi jen stará věc,
kterou už nikdo nepoužívá?“
Stroj se protáhl a zachrastil svými typy. „Je pravda, že na stroji

už dnes skoro nikdo nepíše. Ale i na počítačích jsou klávesnice
úplně stejné, jako jsou ty naše. Představ si, že nejstarší psací
stroj, můj pra-pra-pra-pradědeček, zkonstruoval jistý pan Henry Mill už v roce 1714, tedy před třemi sty lety. Ale moji předkové nevypadali vždycky tak jako já. Někteří dokonce měli jen
jednu klávesu a na písmeno, které se mělo napsat, se na nich
ukazovalo tyčkou spojenou s mechanismem typů. Americké,
anglické, francouzské nebo třeba ruské psací stroje mají klávesy s písmeny rozložené jinak než já. To podle toho, jak často se
v tom kterém jazyce to které písmeno píše. Já jsem stroj český
a naše klávesnice vycházejí z němčiny.“
„Proč?“ nechápal skřítek.
„Protože když se koncem devatenáctého století začaly do
Čech první stroje dovážet, používaly se v úřadech a tam byla
úřední řečí němčina. Tehdy byly Čechy součástí rakousko-uherské monarchie. Naším hlavním městem byla Vídeň a tam
se mluví německy,“ vysvětlil stroj.
Skřítek ho pohladil po klávesách a opatrně
sklouznul dolů. Po stroji už nikdy hopkat
nebude, to si umínil.

Ale taky by si moc rád vyzkoušel to maličkaté oblečení, které je
tu vystavené.
Najdeš ho? Co tu všechno vidíš?
Tohle oblečení měl František Raušar, respektive malý Frantík
Raušarů, na sobě při křtu. Křest bývala první veliká slavnost
v životě člověka. Byl přijat do církve a zároveň se zapsáním do
matriky dostal do evidence svého pána i císaře. Křtiny probíhají
v kostele, kde jsou s dítětem nejen rodiče, babičky, dědečkové, tety, strýčkové, bratranci, sestřenice a sourozenci, ale také
kmotr. Jestli znáte pohádku Broučci, tak určitě víte, že Brouček
měl kmotříčka a kmotřičku.

Kmotříček nebo kmotřička bývali pro dítě takový náhradní tatínek nebo maminka. Většinou to byl třeba tatínkův bratr, maminčina sestra nebo někdo z jejich kamarádů. Pokud by se
s rodiči něco stalo – a kdysi dávno bývalo celkem časté, že rodiče zemřeli nebo onemocněli a nemohli by se o děti postarat
– měl tuhle povinnost právě kmotříček nebo kmotřička. Pokud
bylo třeba dítě chytré a rodiče měli zájem, aby studovalo, což
bylo ovšem velmi drahé a ne každá rodina si to mohla dovolit,
přispíval dítěti na studia i kmotříček. Jako takový příslib, že se
v případě potřeby o dítě postará, dával při křtu do peřinky

dárek – peníze. Kromě toho byl kmotříček pro dítě i takovým
velkým kamarádem: když ho doma něco trápilo a nemohl si
o tom popovídat ani s maminkou, ani s tatínkem, běžel za kmotříčkem. Protože to zpravidla byl někdo ze stejné vesnice nebo
města, neměl to nikdy příliš daleko.

EXPOZICE MĚŠŤANSKÝ INTERIÉR
Za chvíli už skřítek ...................................... (doplň jméno) hopká
a skáče muzeem dál. Tady to má taky moc rád. To je pokoj jako
ve městě před sto lety. Protože je to skřítek nezbeda a navíc má
rád muziku, tady si užije. Poskakuje po klávesách klavíru, takže
zároveň hraje i tancuje. A když je unavený, chvilku si odpočine
v jednom ze dvou kočárků.

Proč je jeden velký a druhý malý?
Skřítek ...................................... leží a představuje si, jak se v takovém pokoji asi bydlelo. Jak pánové nosili frak a cylindr a dámy
dlouhé šaty.
Najdeš tu frak, cylindr a dlouhé šaty z černého atlasu?
A najednou zaslechne tiché hlasy.
„Dobrý den,“ řekne ten hlubší.
„I vám dobrý den,“ odpoví sametový vyšší.
„To máme dnes krásné počasí, že?“ pokračuje hlubší hlas.
„Jako stvořené pro korzo městským parkem,“ přitaká hlas vyšší.
A tu si skřítek ...................................... všimne, že se spolu daly do
řeči šaty a frak.
O čem si mohou povídat? Zkuste si mezi
sebou jejich rozhovor.

„Je zvláštní, jaký je tu klid, jak je naše město ospalé. Jako by se
tu zastavil čas,“ poznamená frak.
„Jak to myslíte?“ pípnou šaty.

„Svět stojí na prahu nové éry. To, co žijeme, půjde brzy do starého železa. Všechno se promění,“ hovoří frak nadšeně.
„To nepřinese nic dobrého,“ vzdychnou šaty.
„Ale madam, pokrok je vždy dobrý, ale ne vždy bezbolestný.
Představte si, že ve Francii vyrobili první automobil s volantem.
Jakýsi Thomas Alva Edison zkoumá elektřinu, to je veliká věc pro
budoucnost a pro pokrok! Podívejte se na ty elektrické tramvaje, přibývá měst, kde jezdí. Marconi radiotelegrafoval přes Atlantik. Nemusí se čekat na poštu, která pluje dlouho lodí, zprávy
jsou tu hned! A hrabě Ferdinand von Zeppelin dostal tu svoji
vzducholoď do vzduchu. Člověk bude létat jako pták, madam!
Škoda, že zemřel Emil Škoda,“ povzdychne frak.
„Víte, tomu já nerozumím. Ale myslím si, že člověk má nohy, ne
křídla. Má tedy chodit, nikoli létat,“ odporují šaty.
Frak si jen hluboce vzdechne. Tuhle se zrovna zúčastnil debaty
pana lékárníka s panem řídícím učitelem a panem soudcem.
Hádali se, zda by ženy měly chodit do vyšších škol. Zda by
měly být vzdělané. Soudce tvrdil, že žena patří do domácnosti
--a k dětem, nanejvýš může prokazovat dobro chudým. Dokonce říkal, že školy by ženám jen popletly hlavu a to by přispělo ke
konci světa. Pan řídící s panem lékárníkem si ale mysleli něco
docela jiného. Paní lékárníková je dokonce velmi vzdělaná
dáma a pan lékárník si pochvaluje, jak dobře se s ní povídá
o spoustě zajímavých věcí. Ženy by určitě do školy chodit měly.

EXPOZICE NÁRODOPIS
Z městského pokoje dohopkal skřítek ...................................... do
pokoje jako z pohádky! Takhle to vypadalo ve vesnických chalupách. V koutě, šikmo proti peci, aby u něj nebylo příliš horko, stál
bytelný dřevěný stůl. Nad ním bývaly svaté obrázky a další důležité věci, které měly za úkol chránit štěstí domu a jeho obyvatel.

Skřítek se vyhoupne na stůl. Je velký jako taneční parket. Udělá
krok, druhý, třetí. Tančí po stole jako dáma na plese. Vtom však
škobrtne, nožka se podlomí a on leží nosem na desce. Zvedá se
a zkoumá, co se stalo, proč upadl. A už to vidí. Je tu rýha, jako
by do desky stolu někdo řízl. Jak k takovému šrámu stůl asi přišel?
Skřítek přejíždí po vrypu ručkou a najednou to vidí: u stolu sedí
dědeček, ruce vrásčité a hrubé od těžké práce. Na lavici proti
němu tři nebo čtyři děti. Ušmudlané košilky, bosé nohy, rozčepýřené vlásky. Vykulenýma očima sledují dědečkovy ruce a
nastrašenýma ušima hltají jeho slova. Dědeček má v ruce starý
nožík a umně jím proměňuje lipový špalík ve figurku vojáka.
„Takový voják je teď Frantík?“ ptá se jedno z dětí. Před pár dny
jim verbíři odvedli staršího bratra. Byl jejich velkým vzorem, kamarádem i ochráncem, a najednou je pryč. Šel na vojnu, říkala
maminka i dědeček. Děti nevědí, co je to vojna. Ale dědeček ji
zná. Když byl mladý, taky v ní byl. Maminka v žádné vojně nikdy
nebyla, ale hrozně moc se jí bojí. Frantík může umřít. Ale dědeček ve vojně neumřel. Děti tomu nerozumějí.

„Vojna je zlá?“ zeptá se druhé.
Dědečkova ruka se zastaví, u čepele nožíku stočená spirálka
malé hoblinky. „Moc zlá,“ pokývá hlavou.
„Ale ty ses z ní vrátil,“ namítne třetí dítě.
Mozolnatá ruka se vrátí k práci. „Vrátil,“ pokývá dědeček hlavou. „Ale spousta mých kamarádů se nevrátila.“
Děti vykulí oči ještě víc v očekávání napínavého vyprávění.
Vlastně už to od dědečka slyšely mockrát. Válečným polem
kráčejí regimenty pěšáků i husarů na koních, střílí se z pušek
a seká šavlemi. Jsou tu proradní Prušáci i strašliví machometáni
s turbany na hlavách. Snad posté vypráví dědeček tytéž historky ze starých válek. Historky o hrdinství i o smrti, která přichází
vždycky nečekaně.
„A Frantíka můžou taky zabít?“ zeptá se bezelstně nejmenší
z dětí. V té chvíli zaklepe na okno chalupy pošťák. Nožík sjede
z figurky vojáčky a udělá krátký, hluboký vryp do desky stolu.
Dědeček pomalu vstane a dojde ke dveřím. Rozechvělou rukou bere od pošťáka psaní. Když pozná písmo své sestry, hluboce vydechne. Sestra píše obyčejné věci, jak se jí daří a tak.
Je moc dobře, že to nebyl dopis z války. Frantík je tedy jistě
v pořádku.

Lidé, kteří bydleli v takových chalupách, nosili to oblečení, které
uvidíš ve vedlejší místnosti, a pracovali na poli, ve stájích měli
kravičky a telátka, v chlívku prasátko a kozu, v králíkárně spoustu králíků a po dvoře se jim popelily slepice, kachny a husy. Zvířátka nechovali jako my dnes pro svoji radost a potěšení, ale
proto, že z nich měli užitek.
Kráva jim dávala ........................ ?
Z mléka si vyráběli tvaroh a máslo. Skřítek ví, že tady někde je lis
na tvaroh a máselnice.
Zkus je najít. Jak se s nimi asi pracovalo?
Stlučené máslo, které se mělo prodávat na trhu, se dávalo
do vyřezávaných forem, aby bylo krásné a dámy z města si
ho rády koupily. Zboží určené na trh dala hospodyně do nůše
a brzy ráno vyrazila.
U vesnických chalup se chovala spousta zvířat, která byla užitečná. Z krávy měli lidé nejen mléko, máslo nebo tvaroh, ale
taky maso a kůži. Prase také dávalo maso a kůži, koza mléko
a maso. Králíci maso a kožešinu. Slepice, kachny a husy dávaly
lidem maso, vajíčka a taky peří. To se ukládalo do slaměných
zásobnic. Ty jsou tu taky.

Najdeš je?
Ze všeho nejraději v téhle místnosti má ale skřítek ........................
model mlýna. Vždycky si vleze dovnitř a hraje si, že tu bydlí.
Podívej se do mlýna a řekni, co všechno tu má. Znáš nějaká
stará řemesla, která patří do mlýna? (mlynář, stárek = starší
tovaryš, mládek = mladší tovaryš, prášek = mlynářský učeň,
smetiprach = mladší mlynářský učeň, šejdíř = tovaryš, který měl
na starosti obilí pekařů)
Dřív existovala vůbec spousta řemesel a prací, která už neznáme nebo je známe jenom z různých jarmarků a trhů. Tady jsou
třeba výrobky hrnčířů – to je slavná keramika z Kolovče u Domažlic. A tady zase hračky, které vyráběli hračkáři ze Skašova.
Znáš, třeba z pohádek, nějaká stará řemesla?

Řemesla a jejich popis:
APATYKÁŘ – výrobce léků
BAŠTÁŘ – porybný
BEČKÁŘ – výrobce dřevěných sudů a beček
CVOKAŘ – výrobce hřebů
ČAMRDÁŘ – výrobce knoflíků
DRÁTENÍK – pocestný opravář hrnců
NECKÁŘ – výrobce dřevěných kádí a necek
FORMAN – kočí nákladního povozu
KOKOTÁŘ – obchodník s drůbeží, zejména s kohouty
HADRÁŘ – podomní obchodník s obnošeným šatstvem
KOLÁŘ – výrobce dřevěného nářadí, zejména kol
KONVÁŘ – výrobce cínového nádobí a konví
JEHLÍŘ – výrobce jehel
KORDOVANÍK – připravoval jemnou kůži na vázání knih nebo
ženské boty
MĚŠEČNÍK – výrobce tašek a měšců z kůže
MYDLÁŘ – výrobce mýdla
PUČÁLNICE – trhovkyně prodávající hrách, čočku a cizrnu
PLAVEC – plavil dříví svázané do vorů po řece na pilu
SMOLAŘ – sběrač smoly z jehličnatých stromů, z níž vařil ševcovskou smolu a kalafunu
ŠINDELÁŘ – výrobce dřevěných střešních krytin, šindelů
ŠTRAJCHPUDLÍK – dítě pomáhající v tiskárnách látek
VECHTR – hlídač na železniční trati
VOSKAŘ – výrobce voskových svíček

EXPOZICE ŠLECHTICKÝ INTERIÉR
Chtěla bys být princeznou? │ Chtěl bys být princem nebo
rytířem? Proč? Jak asi žili? V čem se tenhle zámecký pokoj
liší od vesnické chalupy?
Skřítek ..................................... tiše vklouzl do pokoje zámeckého
pána Hanuše z Kolovrat. Tomu tenhle zámek kdysi patřil. Byl
to pán moc chytrý, vzdělaný a taky hodný. Svoje peníze dal
třeba na dostavbu chrámu sv. Víta v Praze nebo na Národní
muzeum. Podporoval také spoustu spisovatelů, kteří psali moc
pěkné knížky.

Kdybys byl bohatým knížetem, princeznou nebo králem,
pomáhal bys svými penězi třeba chudým lidem? Nebo bys
za ně postavil divadlo, železnici nebo školu?
Říká se, že hrabě Hanuš z Kolovrat podporoval i své chudé
poddané a že je všechny znal. Že pomáhal těm, kterým třeba
shořel dům nebo se jim neurodilo na polích anebo těm, kterým v rodině někdo vážně onemocněl nebo zemřel. Dokonce
se objevuje v jedné knížce od Boženy Němcové, v Pohorské
vesnici. Božena Němcová tam zpracovala historku o tom, jak
v roce 1834 měl Hanuš jet za svou snoubenkou, komtesou Vra-

tislavovou z Mitrovic na zámek v Čimelicích. Jenže cestou potkal nemocného dráteníka ze Slovenska. Naložil ho do kočáru
a obrátil se zpátky, aby se o dráteníka postaral. Za komtesou
poslal posla, aby ho u ní omluvil. Komtesa ale neměla pro tohle Hanušovo dobrodiní pochopení, urazila se a zrušila chystanou svatbu. Oba dva, komtesa i Hanuš z Kolovrat, pak zůstali do
konce života svobodní.
Hanuš také hodně cestoval. Proto tu po něm máme třeba album z jeho cest nebo lávu z italské sopky Vesuv.
Na stěně je ale portrét jiného knížete pána, jemuž zámek Blovice patřil: Jana Pálffyho de Erdöd, což byl poslední knížepán na
tomhle zámku.

EXPOZICE ŠKOLA
Skřítkové sice do školy nechodí, ale ten náš – jak že se jmenuje?
– v noci do školy chodí. A není to škola ledajaká! Je to škola pohádková! Jsou tu staré škamny, tedy lavice, ve kterých seděly
děti. Máčely si pero v kalamáři a psaly do písanky. Nebo ještě
dřív písátkem na tabulku. Pan učitel psal na tabuli křídou.

„Co já už všechno viděla,“ zívne tabule do nočního ticha. „Těch
chyb, co na mně bylo napsáno!“
„Když na tebe napsali chybu, bolelo to?“ zajímal se skřítek.

Tabule se zamyslela. „Vlastně bolelo,“ připustila po chvilce. „Každé špatné Y, každý špatně spočítaný příklad…“
„A jaké to je, když po tobě někdo píše?“ dychtil skřítek dál.
Tabule slabounce vzdychla. „Když po mně píše pan učitel, je to
krása. Jeho tahy křídou jemně hladí. Písmo má úhledné, jedno
písmeno jako druhé, příklady vždy spočítané správně. Podobné to je, když po mně píší ti nejlepší žáci. Ale jak vezme do ruky
křídu nějaký ten dareba, co neumí bez chyby napsat ani vlastní
jméno, nejraději bych se docela vpila do stěny. Křída po mém
povrchu drhne jako kus kamene, každá tečka je jako rána kladivem. To nemám ráda.“
„A je to jiné, když po tobě píší holčičky a když kluci?“ zajímá
skřítka ještě.
„To víš, že je. Holčičky jsou jemné a taky dělají míň chyb. Jsem
raději, když po mně píší holčičky.“
„A když tě utírají houbou, lechtá to?“ napadne skřítka nakonec.
„Myl ses někdy houbou? To nelechtá. Je to mokré. Těším se, že
budu čistá a bude na mně místo na další psaní. Je to konec, za
kterým přichází nový začátek. Mám mytí ráda,“ uzavře tabule.

Skřítek se tu taky rád schovává ve školních pomůckách, které
děti nosily do školy.
Podívej se, není chovaný v penálu? Nebo za slabikářem?
Vyzkoušej si, jak se kdysi psalo perem. Jde to nebo
máš prsty samý inkoust?
Vzdělávání nebylo vždycky takové, jako znáte vy dnes. Dlouho v něm vlastně nebyl žádný systém a většina lidí byla úplně
negramotných, což znamená, že neuměli ani číst, ani psát. Pořádek do toho vnesla až císařovna Marie Terezie, když v roce
1774 zavedla pro děti od 6 do 12 let povinnou školní docházku.
Zřejmě jako maminka 16 dětí dobře věděla, že je třeba vás nějak zaměstnat a něčemu vás naučit!

EXPOZICE LOŽNICE
Kam nás to skřítek .................................... zavedl teď? Ano, do
staré ložnice. V naducaných peřových duchnách se tu lidem
zdály sladké sny. Tahle ložnice patřila blovickému mlynáři Josefu Františku Karlíkovi. Skřítek tvrdí, že když tu zavřeš oči a budeš
chvilku úplně v klidu, uvidíš, co se panu mlynáři v noci zdálo.
Zkus to! Objevují se v tom snu třeba mládek,
stárek nebo smetiprach?
Ale kam to zase ten neposedný skřítek hopká? Co je ta zvláštní věc vzadu – jako by truhla s dírou… to vypadá jako, jako…
jako… co by to mohlo být? (záchod)

A takhle vypadala kdysi dávno koupelna. Do domů nevedl vodovod, teplá voda se ohřívala na kamnech. V ložnici stálo umyvadlo a džbán s vodou.
Jak se asi tenkrát lidé myli?

„Alló!“ ozvalo se do ticha. Skřítek se rozhlédl kolem. „Me voilà,“
řeklo to znovu tím jazykem, kterému skřítek nerozuměl.
„Kdo tu mluví?“ zeptal se opatrně.
„Moi. Totiž já,“ řeklo to už trošku česky.
„Kdo já?“ rozhlížel se kolem.
„Petite table de toilette. Totiž toaletní stolek,“ řeklo to.
Skřítek se rozhlédl a uviděl ho. „Proč mluvíš tak divně?“
„Mon Dieu! Já nemluvím divně. Já mluvím francouzsky. Protože
mám francouzské předky,“ řekl toaletní stolek trochu nafoukaně.
„Tady jsi v muzeu. Tady má každý nějaké zajímavé předky,“
zpražil ho skřítek.
„Jenomže moje předky proslavila sama slavná madame de Pompadour, přítelkyně francouzského krále Ludvíka XV. Nejen že
se u svého toaletního stolku zkrášlovala celé hodiny, ale také

u něj přijímala důležité návštěvy,“ řekl stolek.
„Fintivá ženská,“ odsekl skřítek. „Ale ty nejsi z Francie, že ne?“
zeptal se pak.
Toaletní stolek se trochu ošil, jako by skřítek odhalil jeho největší
tajemství. „Každý nemůže být ze země svých předků,“ řekl vyhýbavě.
„Tak odkud jsi?“ nedal se skřítek.
„Tady odsud,“ zavrčel toaletní stolek.
„Žádný francouzský král?“ vytáhl skřítek obočí.
„Počátek dvacátého století. S celou ložnicí si mne nechal vyrobit blovický mlynář Josef František Karlík, který byl také zemským
a říšským poslancem,“ připustil stolek.
„A ty se za to stydíš? Za mlynáře? Za Blovice? Za dvacáté století? Každý se přeci narodil někdy a někde. A je úplně fuk, kdy
a kde. Hlavní je, co dělá pak. Jestli je užitečný. A to ty jsi, nebo
ne?“ horoval skřítek. Stolek připustil, že má pravdu. A přestal se
stydět za to, že u něj nesedávala madame de Pompadour ani
jiná slavná šlechtična.

Ve vitrínách si skřítek rád hraje na schovávanou ve starém spodním prádle. No ano, tohle je spodní prádlo našich praprababiček a prapradědečků. Úplně původně se jako hlavní kousek
spodního prádla nosila dlouhá košile. Ve dne sloužila jako spodní košilka či nátělník a v noci jako noční košile. Ale našemu skřítkovi je tu všechno parádně velké! A tobě by to bylo velké taky.
Ovšem vaši rodiče by se do něčeho možná vešli.
Co by jim slušelo?

EXPOZICE VELKÉ PRÁDLO
Jak to vypadá u vás doma, když se pere prádlo? Všiml sis toho
vůbec někdy? Dnes, když máme automatické pračky, už se dá
praní skoro přehlédnout. Ale dřív to byla spousta práce a velkému prádlu byl vyhrazen zpravidla celý den. Prádlo bylo třeba
vyvařit v horké vodě, vydrbat na valše.
Víš, co je valcha? Najdeš ji tady?
Pak důkladně vymáchat a pověsit na šňůry natažené na zahradě od stromu ke stromu.
Čím se připevní prádlo na šňůru, aby nespadlo? (najdi kolíčky)
A když bylo prádlo suché, muselo se – stejně jako dneska –
vyžehlit.

Čím se liší stará žehlička od té, kterou používá
maminka │ babička?
Ale nejen jinou žehličku používaly ženy tenkrát. Neměly ani žehlicí prkno, jaké máte doma. Když chtěly žehlit, rozprostřely na
stole silný šátek, deku nebo něco podobného a žehlily na tom.
My jsme zapomněli na našeho skřítka! Kam se nám poděl? Že
on vlezl do mandlu! Mandl je ta velikánská věc vzadu. Je to
stroj, který žehlí velké rovné prádlo, jako je povlečení, ubrus
nebo prostěradlo.

Skřítek ho má moc rád. Líbí se mu ozubená kola, která do sebe
zapadají, malé kolečko na kole, jímž se otáčí, velké na válci,
který žehlí prádlo. Líbí se mu i pružiny, které přitlačují válce proti
sobě. Díky nim může být mezírka pro prádlo menší nebo větší,
a tak se krásně vyžehlí tenké plátýnko i silná látka. Mandl má
velikánskou sílu. Skřítek to moc dobře ví. Musí si dávat pozor, aby
ho válce nevymandlovaly jako nějaký ubrus. To by pak vypadal
jako poštovní známka. Jednou viděl, jak takhle do mandlu vlezla zvědavá moucha. Mandl se roztočil a vyjela z něj moucha
placatá, že by si z ní zámecká paní mohla nechat udělat náušnici. Jenže když ono to prolézání mandlem je tak napínavé!
A tak moc skřítka baví!

Zkus skřítkovi zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku,
snad se objeví.
A teď se vrať do místnosti, kde jsou papíry a pastelky a nakresli
nám svého skřítka. Anebo nakresli, co se ti u nás v muzeu nejvíc
líbilo. Anebo některé z těch starých řemesel, o nichž jsme si taky
povídali. Vrátíš se sem zase?
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