
TEMATICKÝ VÝLET JAK PRALY A VAŘILY BABIČKY?
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V PŘÍŠTÍM ČÍSLE:

JEDEME NA 
BEROUNKU

Možná už jste zvládly jarní 
úklid, okna se lesknou 
a  koberce voní čisto-

tou. Nic se ale nemá přehánět, 
mnohem lepší je jít ven, pozo-
rovat, jak se probouzí příroda, 
nebo se vydat na výlet. Třeba 
za poznáním, jak praly, vařily 
a uklízely naše babičky.

Globus, nebo pračka?
Můžete začít kupříkladu ve Svi-
tavách, ve velikém sále zdejší-
ho muzea tu mají poutavou ex-
pozici s názvem Historie prací 
techniky. Představí vám nejen 
všemožné pračky, ale i  val-
chy z nejrůznějších materiálů, 
takzvané zpěňovače nebo re-
klamy na mýdla. Při pohledu 
na některé kousky budete mít 
dojem, že jste možná v muzeu 
mučících nástrojů, ale zřejmě 
půjde jenom o ždímačky. A co 
je támhleto? Velký globus, nebo 
pračka? S rodinnými příslušní-
ky můžete soutěžit, co komu 
který stroj připomíná.

Žehličky z Bečova
Do Bečova nad Teplou se vět-
šinou jezdí na zámek, kde je 
mimo jiné k  vidění nepopsa-
telně vzácný relikviář svatého 
Maura. Když už ale v městečku 
ležícím zhruba v půli cesty mezi 
Mariánskými Lázněmi a Karlo-
vými Vary budete, určitě se za-
stavte v Rodinném muzeu žeh-
lení a praní. Budou vám tu oči 
přecházet ze všech možných 
žehliček, mandlů, ale i žehlicích 
prken nebo ručně vyrobených 
mýdel… Zjistíte tu třeba, jak 
se používaly žehlicí pánvičky, 
a dojdete k závěru, že i pomoc-
níci v domácnosti jsou krásné 
umělecké kousky. Pobaví vás 
také „přidružená“ expozice ka-
siček z mnoha koutů světa.

2 TIPY NA VÝLET
ČR – ÚSxxxxxxM Navštivte 
zrekonstruovaný zámeček Vě-
truše s přírodním a zrcadlovým 
bludištěm a 227 metrů vysokou 

vyhlídkovou věží. Z centra města 
vás tam vyveze i nejdelší lanovka 
bez podpěrných sloupů u nás. 
Více na usti-nad-labem.cz.
ČR – PxxxxxA V Centru Bohu-
slava Martinů v Poličce si až do 

15. dubna prohlédnete veliko-
noční výstavu Síla vody očistná 
Velikonoce nachystá a dozvíte 
se třeba to, jak naši předkové 
prováděli jarní očistu těla i du-
cha. Více na cbmpolicka.cz.

ni, už jen vyndat z kredence 
cukřenku! Ale dostanete se 
i hlouběji do historie, třeba až 
k Vojtěchu Náprstkovi.

Krása smaltu
Zajímavá je i návštěva brněn-
ského Technického muzea. Až 
do června v něm probíhá vý-
stava Umění emailu/Technika 
smaltu. Hlavně návštěvnice se 
tu kochají překrásnými umě-
leckými předměty, ale uvědo-
mují si i to, kde všude v našich 

Ohřát hrnce vody,
vytáhnout valchu…
Roztopit plotnu, na
ní nahřát těžkou
žehličku. Tak to
dřív doma bývalo.

Přátelská technika
Když se řekne technika, mno-
hé ženy nabydou pocitu, že to 
není pro ně. Chyba! V Národ-
ním technickém muzeu v Pra-
ze mohou navštívit expozici 
Technika v domácnosti, která 
je bude bavit od začátku až do 
konce. Pračky, sporáky, led-
nice, ale i žehličky, šicí stroje 
a další domácí vychytávky jsou 
tu seřazeny od nejmoderněj-
ších po nejstarší. Budete se tu 
cítit jako v  babiččině kuchy-

 Smaltované vybavení kuchyně 
v brněnském Technickém muzeu

 „Plynové žehličky a mandly“ – tak se jmenuje světově unikátní
výstava, jež je k vidění v pražském Plynárenském muzeu.

 V Technickém muzeu v Brně 
probíhá do 13. května mimo 
jiné i výstava ze sbírky vah Jana 
Mynáře  Jak (se) lidé vážili.

Rodinné muzeum žehlení 
a praní v Bečově nad Teplou

Pomocníci v domácnosti

domácnostech měl a má místo 
lesklý smalt. Muže i ženy láká 
expozice Od tamtamu k inter-
netu, tady můžete objevit te-
levizi, gramofon nebo telefon, 
které jste mívali doma.

Plyn z Michle
V Plynárenském muzeu v praž-
ské Michli budete moci posou-
dit, jak se změnil život hospo-
dyněk, když do něj vstoupil 
plyn. Byla to převratná chvíle, 
která ženám usnadnila práci. 
Do expozice Historické plyno-
vé žehličky a mandly je třeba 
se předem objednat.●

 V bečovském muzeu 
uvidíte i žehličky, mandly, 
valchy nebo žehlicí prkna…


