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Kapitola první

Dílnička U šesti
pružinek
Náš příběh se odehrál v době, kdy v dílničce U šesti
pružinek se svou ženou a dvěma malinkými dětmi žil
a pracoval ten nejhodnější skříteček, který se jmenoval Dobromílek.
Řeknete si, kdepak ta kouzelná dílnička U šesti pružinek je?
No přece jen několik kroků od potoka, kterému se od
nepaměti říká Hostavický. Často tam lidé po setmění
v malém lesíku vídají několik slabounkých světýlek.
To jsou rozsvícené okeničky! A když se podíváte ještě
o něco blíže, všimnete si, že z houštiny vyčnívá malý
komínek, ze kterého se jemně kouří. To je neklamné
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znamení, že se tady, zamaskován houštím, spadaným listím a sněhem, nachází domeček, ve kterém
žijí skřítci. A není to jen tak ledajaké bydlení. Přesně
tady totiž stojí ta slavná dílnička U šesti pružinek!
Je to jediné místo široko daleko, kde se ručně dělají
postele pro všechny, kdo je potřebují.
Skřítci mají mnoho dílniček, o kterých se jen málo ví.
Lidé navíc ani netuší, že používají tolik věcí, které pro
ně vyrobili právě skřítci!
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Pomalu se stmívá. Dnes totiž začíná advent. Je první
neděle adventní!
Skřítek Dobromílek se právě unaveně posadil. Rám
postele už je hotový. Krásně voní severskou borovicí,
ze které je celičký vyroben. Teď zbývá to nejdůleži
tější – udělat srdce celé postele. A tím je matrace. V ní
se skrývají kouzelné pružinky, každá se šesti závity.
„Zítra je taky den,“ usmál se Dobromílek. Ale to už
k němu z kuchyně přibíhá malý Ma s maličkou Ji.
Jejich maminka, paní Dobromílková, ještě v koutku
dílničky došívá poslední polštářek.
Není to tak dávno, kdy Ma se sestřičkou Ji byli ještě
miminka. Ale teď už se snaží Dobromílkovi v dílničce U šesti pružinek pomáhat. Oba totiž vědí, že za
to bude večer odměna nejsladší. Ptáte se jaká? Přece
pohádka!
Všichni se pohodlně posadili ke stolu, Dobromílek
na něj postavil krásný adventní věnec a maličká Ji
zajásala: „Adventní pohádky začínají!“
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