
O NEPOSLUŠNÉM AUTÍČKU 

 

Bylo jednou jedno krásné nové autíčko. Mělo červený lak, který se na sluníčku krásně leskl.  Autíčko 

umělo rychle jezdit a jeho motor měl nádherný zvuk, a tak si to autíčko řeklo: „Proč bych mělo 

poslouchat takové hloupé a škaredé dopravní značky, které neumějí nic jiného než stát u silnice? 

Vůbec mě ty hloupé značky nezajímají! Nechci o nich nic vědět, nebudu se je učit, vždyť i bez nich 

umím krásně jezdit!“  

A tak si představte, že to autíčko začalo jezdit a vůbec nikoho neposlouchalo. Jednou, když na 

semaforu zasvítila červená, autíčko nezastavilo a jelo klidně do křižovatky. Jen díky pozornosti 

druhého auta se nic nestalo. Auto, které mělo zelenou, rychle zabrzdilo, až gumy zahvízdaly, ale 

neposlušné autíčko si z toho nic nedělalo a klidně si jelo dál. Když vyjelo z města, na silnici se objevila 

tato značka: 

 

 

 

 

Vy ji děti určitě znáte a víte, co znamená, jenže neposlušné autíčko si pomyslelo: „Hadi na silnici, ha 

ha, tak to mě vůbec nezajímá!“ a jelo v plné rychlosti dál. Jenže takové nebezpečné zatáčky se v plné 

rychlosti projet nedají, a tak se stalo, že autíčko vyletělo ze silnice, udělalo několik kotrmelců a pak 

narazilo do stromu. Teď už autíčko nebylo krásné, ale bylo celé polámané a potlučené. Přední sklo 

vysypané, světla rozbitá, jedno kolo bylo ulomené  a z motoru šla pára, která zlověstně syčela. 

Autíčko začalo plakat a naříkat, protože ho všechno hrozně moc bolelo. 

Naštěstí jela okolo odtahová služba, která neposlušné rozbité autíčko opatrně naložila a odvezla do 

nejbližšího autoservisu. To je taková nemocnice pro auta. Tam, když to autíčko uviděli, spráskli nad 

ním ruce. „Tak to nás čeká hodně práce!“ Na nic nečekali a hned se do ní pustili. Museli opravit motor 

i karoserii, vše znovu seřídit, vyměnili kola a namontovali nová světla. Pak autíčko nalakovali a za 

několik dní tu stálo autíčko jako nové. „Hurá!“ radovalo se autíčko a už chtělo zase vyjet na silnici. Nic 

takového! Mechanici řekli: „Nikam tě, milé autíčko, nepustíme, nejdřív se musíš naučit všechny 

dopravní značky! A když nám potom slíbíš, že je budeš pěkně poslouchat, tak tě pustíme.“ 

Autíčko, se všechny značky naučilo a slíbilo, že je bude poslouchat a taky poslouchalo. A od té doby 

už nikdy nebouralo. 
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