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O Fialákovi

Byl jednou jeden malej trabantík. Ale nebyl to jen tak obyèejnej trabantík, byl to 
totiž hykomat. Jeho majitelka už byla moc stará a nemohla s ním jezdit. Proto poøád stál 
na parkovišti a už si ani nepamatoval, kdy se naposledy projel. 

Jednoho dne na tom parkovišti bylo blokové èištìní a pánové ho odtáhli, aby 
nezavazel. Majitelce to ani nevadilo, protože s ním beztak  už jezdit nechtìla. A tak 
trabantík stál v Bohunicích na parkovišti a bylo mu strašnì smutno. Byl by od tam i sám 
ujel, ale stál za plotem a u výjezdu byla závora. Navíc mìl prázdný koleèka, zkaženej 
benzín a propadlou STK. 

Jednou u toho bazaru zastavil takovej nablískanej Trabant, z kterýho vystoupil 
èlovìk a namíøil si to rovnou k trabantíku hykomatu. Trabantík se díval dost nedùvìøivì. 
Èlovíèek se mu totiž díval na podvozek, šahal mu na límeèky a qedlal s motorem a 
øízením. „Ach jo“, posteskl si hykomatík. „Tak ten mì urèitì chtít nebude. Copak bych 
se mohl srovnávat s tím nablískaným krasavcem, co ho pøivezl?“ Ale to se trabantík 
pøepoèítal, protože ten pán si ho opravdu koupil. Dal za nìj rovný ètyøi tisíce. Když si 
pak pro nìj pøijel, trabantík se klepal strachy, že ho zase povezou na velkým autì, ale ne. 
Pán do nìj nalil benzín, namontoval baterku a normálnì ho i po tìch letech nastartoval. 
Pak ještì nafoukl pneumatiky a pøidìlal nìjaký kamuflážní espézetky, aby mohli vyrazit 
a už jeli. 

Už už si trabantík myslel, že má všechnu hrùzu za sebou, když novej pán pøišel s 
náøadím a zaèal z nìj montovat všechno, co mu pøišlo pod ruku. „Né!!!“ køièel trabantík. 
Myslel si, že ho pán chce rozmontovat na náhradní díly. Strašnì plakal, že toho ještì moc 
nenajezdil, že se chtìl strašnì jednou podívat k moøi, ale pán montoval a montoval, až ho 
úplnì rozmontoval. 

Najednou trabantík zaslechl nìco o fialové metalíze a o mamince ve Vídni. Vùbec 
tomu nerozumìl. Nakonec se ale zaradoval, když mu namontovali nový halogenový 
oèièka a on zjistil, že ho nalakovali do fialové metalízy. To bylo radosti. A taky se 
dozvìdìl, že ho ten pán dá své mamince, aby s ním po Vídni jezdila, že Brno už pøece 
zná z pamìti. A tak byl trabantík moc veselej. Jenže co se nestalo. On ten pán, co ho 
lakoval asi nebyl moc šikovnej lakýrník, nebo to jen odflákl a trabantíkovi se zaèala 
loupat metalíza. Když byl v myèce, snažil se tu barvu držet ze všech sil, ale neudržel ji. 
„Co teï?“ pomyslel si jeho pán. No a tak se nakonec rozhodl, že ho zase oloupe a 
rozmontuje a udìlá mu metalízu novou, ještì hezèí. A jak øekl, tak taky udìlal. 

Trabantíka rozmontoval a pøelakoval. A když ho skládal, rozhodl se, že ho nebude 
dávat mamince do Vídnì a tak mu dokonce namontoval pedály, jako mají ostatní 
Trabanty a dal mu i nový jméno  Fialák. 

Od té doby pan Fialák jezdí na traban�ácký srazy, ale i na tuningy. Proè taky ne? 
Však má litý kola, zatmavený skla, nárazníky, kapotu a zadní lampy ze ètyøtaktu a 
poøádný sedadla. A jak je to s tím moøem? Tam se pan Fialák už podíval taky. A né 
jednou. Jezdí tam každej rok a navíc s sebou tahá i karavan, aby mìl jeho pán kde spát.
                                                                                                                 

majkl b.b.



O Barkasovi

Poslouchejte milé dìti, pohádku o Barkasovi z lesa 
Malý Barkas žije v lese již mnoho let. Jednou ho tam nìkdo zaparkoval a od tìch èasù 
tam stojí. Bydlí v nìm zvíøátka, brouèci i kytièky. Pøipadá si však sám. Nemá žádné 
barkasy, trabanty, ba ani wartburky se kterými by si mohl povídat. A tak opuštìný 
chøadne a rezaví. Pomalu se rozpadá a stává se souèástí lesa. Tùze se bojí, že už si na nìj 
nikdo nevzpomene a že nikdy nikoho nepovozí. Ono by mu to už ani nešlo. Je celý 
polámaný a nemá ani motor, ani kola. Proto je taky móc smutný. Èasto si øíká, aspoò mùj 
blatníèek nebo svìtýlko, kdyby ještì zadrnèelo svìtem. Ale ne. Blatník je dìravý a 
svìtýlko taky ztratil. Už to nemùže vydržet a chce spáchat sebekorozi. 

Najednou kde se vzal, tu se vzal, jedno zimní odpoledne pøiprdí trabantík. V nìm 
skupinka zvìdavých lidièek se spoustou zajímavých vìcí. Sice jim moc nerozumí, ale je 
rád že si ho nìkdo všiml. Jsou to asi odborníci, øíká si Barkas, používají slova jako 
flexka, klovnout, elektrocentrála, mazec, a podobnì. Jeden øíká, že Barkas má ještì 
dobrej rám. No to teda má, taky ho vlastní støechou a podlahou pøed deštìm schovával, 
aby aspoò nìco zbylo.



Lidièkové ho prohlédnou a pustí se do nìj se vším tím doktorským náøadím. 
Klovou, flexkujou, elektrocentrálujou, asi dìlaj mazec, nebo jak to øíkali. Barkase to 
však netrápí, ba naopak je rád, nebo spíš doufá, že si koneènì nìco vezmou a tøebas 
pomohou jinému nemocnému barkasovi. Ten modrej èlovíèek øíká tomu èervenýmu, hele 
je dobrej, a èervenej, fakt jo. Ten s tou chlupatou hlavou øíká kde mají krájet a èervenej 
krájí. Modrej nosí zbytky na hromádku a ten poslední tam pobíhá a bliká nìjakou 
krabièkou. Asi aby bylo veseleji. Barkas se jen nastavuje, tady zaøíznout, tady zabrousit a 
všem jim to pìknì jde od ruky. Až je vše hotovo, poskládají zase Barkase na hromádku, 
aby neztratil dùstojnost, pozbírají si nakrájený rám a náèiní, nahází to na pøívìs za 
trabika a uhánìjí do vsi. 

Barkas celý dojatý zaslzí kapkou z rosy a ještì dlouho mává uøíznutým blatníkem 
lidièkám na š�astnou cestu. Od té doby tam na hromádce spokojenì spí a nechává si zdát, 
jak jeho rám jezdí svìtem. A až jednou pojede kolem tak na sebe zamávají, ten nový 
zatroubí a bude si dál š�astnì jezdit, i s kouskem rámu i duše našeho Barkase, dokud 
neprojede celý širý svìt. 

Javy 



O škodovce

Bylo jednou jedno auto, které se jmenovalo Škoda 120. Vyrobili ho kdysi dávno v 
továrnì, ve mìstì zvaném Mladá Boleslav. 

Když sjíždìlo úplnì hotové z výrobní linky, vidìlo, kolik jich tam tìch fungl 
nových aut na parkovišti stojí. A tak si pomyslilo, že musí být tuze dobrý auto, když se 
jich tolik vyrábí. Stály tam škodovky žluté, èervené, zelené i modré. Ta èerstvì vyrobená 

mìla barvu hnìdou, a hned po ní výjíždìla z továrny bílá. Všechny škodovky se 
pìknì seøadily na parkovišti a už jen èekaly, až si pro nì nìkdo pøijede. Najednou pøijel 
vlak a všechny ty auta naložil a rozvezl do rùzných mìst po celé zemi, aby si je tam 
mohli jejich budoucí majitelé koupit. A tak se i naše hnìdá škodovka dostala do obchodu, 
který se jmenoval Mototechna. 

Za dveømi stála strašnì dlouhá fronta lidí a všichni si chtìli nìjakou tu škodovku 
koupit. I zase si pomyslila naše škodovka, jak musí být dobrý auto, když si ji kupovali 
inženýøi, prodavaèi, instalatéøi, ba i kominíci. Všichni na ni celý život šetøili.
 Naše škodovka se dostala do rodiny pana doktora. Hned ochotnì nastartovala a 
jela se s ním projet po okolí. Jezdili spolu do práce, na dovolenou a nìkdy dokonce i na 
nákupy do samoobsluhy Pramen. Cestou potkávali nejenom samé škodovky, ale i 
embéèka, trabanty, žigulíky, moskvièe, tatry, èi volhy. Škodovka se poøád rozkoukávala a 
zjiš�ovala, že každé auto je jiné. A tak si zaèala všímat, že ostatní auta mají motor 
vpøedu, jen ona ho má vzadu. Marnì pøemýšlela proè. A najednou si všimla, že tatra ho 
má taky vzadu, tak byla klidnìjší, že v tom není sama. Chtìla se s tatrou kamarádit, ale ta 
se s ní vùbec nechtìla bavit a øíkala nìco o líné šunce.
 Jednou, když stála na parkovišti vedle trabanta, osmìlila se a dala se s ním do 
øeèi. Ale trabant se jí poøád jenom smál. Proè se smìješ trabante? Ty si myslíš, že když 
mám motor vzadu, že si ze mì mùžeš dìlat srandu? A tenkrát jí to trabant všechno øekl. 
Povídá jí: „Hele ty jsi teda špatný auto. Vždy� ti každou chvilku vaøí voda, nechce se ti 
startovat, vržou ti dveøe, nefunguje ruèní brzda a taky se ti nic nevleze do kufru. To tvùj 
starší brácha embéèko aspoò tolik nevaøil, nevrzaly mu dveøe a vùbec si o sobì tolik 
nemyslel. A hundrtka mìla aspoò cyklovaè stìraèù. Já jsem ti to vùbec nechtìl øíkat, ale 
mìla by's vìdìt, že jseš asi handicapovaná. Jinak si to totiž nedokážu vysvìtlit.“ A tak se 
škodovka urazila a pustila se do trabanta: „Ty bakeli�áku jeden malej, co si o sobì 
myslíš? Smrdíš na sto honù, svìtla ti jen mžourají a vyrobili tì z papundeklu.“ A tak se 
zase pustil trabant do škodovky: „Ty plechová nádhero, podívej se, jak ti rezaví blatníky. 
Ty užovko jedna, vždy� nemáš ani høebenový øízení a dìláš machra. A já, že smrdím? 
Smrdím, ale mùj pán øíká, že jsem jinak perfektní auto. Do kufru toho dám tolik, že ty 
by's to ani na dvakrát neodvezla, když náhodou nemùžu nastartovat, roztlaèí mì i malý 
dítì a pokud by nìkdy pøišla nìjaká porucha, jsem tak jednoduchej, že si mì každej 
opraví sám, a moje jak ty øíkáš papundeklový blatníky aspoò nikdy nezrezaví. Vìø, že já 
jsem prùkopník. Jednou se budou vyrábìt auta s plastovými blatníky bìžnì. Však já vás 
všechny pøežiju. Já být tebou, jedu rovnou na šro�ák!“ To nebylo vùbec od trabanta 
hezké, že to škodovce všechno øekl, ale vždy� to byla pravda. I sama škodovka si to 
uvìdomila. Byla strašnì smutná. Pøemýšlela, že má vlastnì strašnou smùlu, že je 
škodovkou. Zároveò se ale uklidòovala, že není olcitem. 



Jednou si takhle jela po silnici domù a vezla svého pána a paní. Poslouchala o 
èem si ti dva povídají. Paní pánovi zrovna øíkala, že si kamarádka koupila trabanta, a že 
je s ním moc spokojená. Ale pán jí na to odpovìdìl, že jejich škodovka sice není žádný 
zázrak, ale že ji má rád, že oproti trabantu pìknì péruje a vejde se do ní pìt lidí. To 
škodovku moc potìšilo. Sice obèas vyvaøí a sem tam jí nìco upadne, ale svého pána vozí 
už ètvrt století. Je ráda, že pøežila vìtšinu fiátkù, žigulíkù, moskvièù, volh i tatrovek. 
Dnes už ví, že ten upovídaný trabant mìl pravdu. Zahynul sice tragicky na dálnici u 
Humpolce, ale stejných trabantù jezdí po našich silnicích ještì hodnì. Mají už dvanácti 
voltovou instalaci, bezkontaktní zapalování a používají oleje, co tolik nesmrdí. To 
škodovka se nemá èím chlubit. Její mladší sestra sice dostala høebenové øízení a 
stabilnìjší nápravy, ale poøád vaøí, nestartuje a teèe z ní olej. A tak se škodovky postupnì 
likvidují, rozebírají a šrotují. A pokud ještì nesešrotovali tu naši hnìdou škodovku, vozí 
svého pána do dnes.

majkl b.b.



Trabi a kabátek

Bylo, nebylo. 
Kdysi dávno, v jedné chudé zemi, narodil se Trabant.

Trabant je malé autíèko. Ještì není ani hotové a už se prohlíží, jak ho ti pánové z továrny 
pìknì montují. Zatím je docela obyèejný, ale jednou by chtìl být velký a slavný, jako 
jiná auta. 

Èož o to, snít mùže, ale ještì není zdaleka hotový a nemá ani kabátek. Takový ten 
pìkný, lesklý plechový kabátek, který mají ostatní auta. Mají èervené modré a nevím 
jaké ještì. Snad tisíc barev vidìl projet ulicí okolo oken. Jednoho dne uslyší, že se páni z 
továrny radí. Je zlá doba, povídají, není dost železa a nevím, nevím, jestli budeme mít z 
èeho kabátek udìlat. Trabi, jak mu tady øíkají, je zvìdavý a rozhodne se, že pojede do 
mìsta, podívat se, jak je to s tím obleèkem. 

Jednoho rána, tuze brzy, kdy lidi ještì spí, vytratí se nenápadnì z továrny a hurá 
do mìsta. Projíždí okolo starých i nových aut. Ta jen pokukují, co je to za chudáèka. 
Vždy� je skoro prùhledný,  brblá stará paní Pragovka. Samá pøíèka, tyèka, i dráty jsou 
mu vidìt! No to je morálka! Ta dnešní mládež. Ale on dìlá, že je neslyší a dál se toulá 
okolo výloh ještì zavøených obchodù. Jakmile otevøe první, hned tam vklouzne a jen 
špitne. Dobrý den, nemáte prosím nìjaký kabátek na malé, docela malinkaté autíèko? 
Takový ten pìkný plechový! A pan prodavaè povídá, je zlá doba pane. Není materiál. 
Drbe se prodavaè ve vousech a bruèí. Tak vám asi nepomùžu, to opravdu nemáme. Ani v 
jiných obchodech Trabi nepochodí. Už si neví rady a tak se ptá kde koho. Potká i mistra 
krejèího, co šije lidem ve vedlejším domì, jestli prý neporadí. A krejèí se dá do smíchu, 
až se za bøicho popadá. Pane, vidìl jste nìkdy auto z látky? Z flanelu nebo snad z 
plátna? A hedvábí nechcete? To aby jste si to poøádnì naškrobil, smìje se. Vidí však, že 
Trabi se nesmìje, že je z toho všeho spíš smutný. A tak øíká, pane, nesmutnìte, já vám 
nepomùžu, ale jistì se nìkdo najde. Aspoò dám vám vzorky látky na sedadla a tak, víte? 
Vím, tak nashledanou. Odpoví Trabi a vrací se do továrny. 



Tam je vám ale pozdvižení. Všichni pobíhají a hledají trabanta. My se mùžeme 
uzoufat, kam se nám zatoulal a on si zatím špacíruje mìstem! Hubuje sám pan øeditel 
továrny. Kdo to kdy vidìl! Ještì není hotový! Co kdyby se mu nìco stalo! Trabi jen mlèí 
a jede si na své místo. Druhý den povídá inženýrùm, co to všechno vymýšlí, jak 
pochodil. Oni dumají, a jeden povídá. Tøeba by to nebyl tak špatný nápad, s tím 
naškrobením a odejdou k sobì do pracovny. Trabi se jen diví, co že je to napadlo a tiše 
poslouchá, co si vedle povídají. Obèas jen zaslechne. To by šlo! Jásá jeden. Tak to by 
nešlo. Zabruèí druhý. Ale takto to pùjde! navrhne tøetí. 

Dny ubíhají a jednou, takhle k veèeru, pøibìhne k Trabikovi pan mistr a volá. 
Mají to! Oni to vymysleli! A co? ptá se Trabi. No ten tvùj kabátek pøeci. Vzali kousky 
bavlny, nìjakou tu pryskyøici, všechno to zamíchali do sebe, uváleli do placata, dali do 
lisu a upekli to v nìm, jako v troubì! A co že to upekli? Nechápe ještì Trabi. No 
všechno, jásá mistr. Všechno, co ještì potøebuješ. Blatníky, boky dveøí, støechu i obì 
haubny. Hurá, hurá, raduje se Trabi. Teï budu koneènì celý i s kabátkem! Hopsá po 
dílnì jako pominutý. Už se nemùžu doèkat, jak vyjedu do mìsta a pøedvedu tìm 
nafoukaným plechovým autùm, co dovedeme a jak mi to sluší. A slušelo. Ostatní jen 
koukali, co že to má za kabátek, že je tak pevný a ještì k tomu nereziví. A Trabi? Ten byl 
móc spokojený.

A tak se stal Trabant, tím slavným autem, kterým chtìl vždycky být. Co na tom, 
že jsou auta novìjší, lepší, nebo rychlejší. Trabanta si všichni pamatují. A ti, kteøí ho 
nemají rádi, stejnì jako ti, kteøí na nìj nedají dopustit, ví, že je jedineèný. 

Tak se z malého autíèka stala legenda a mnozí se v nìm ještì teï vozí a mají z 
toho radost i užitek.

Javy



O popelníèku

Byl jednou jeden trabantí popelníèek. Byl celý èerný, jen møížku na vajgly mìl z 
hliníku. Vyrobili ho ve východním Nìmecku a tak se dostal do trabanta.
 Nìkolik let se mu pìknì žilo, protože jeho pán nekouøil, a neklepal tak do nìj 
smradlavý popel z cigaret. Používal jej jako úschovnu náhradních pojistek a malých 
žárovièek. Vždy, když na trabantu nìjaká ta pojistka, nebo malá žárovièka praskla, 
popelníèek to už vìdìl a chystal se pánovi podat náhradní.
 Jenže jak už to v životì chodí, nic netrvá vìènì a tak trabantovi shnila karosérie. 
Pán pøemýšlel, co si poène a vymyslel, že si koupí trabanta nového. No jo, ale co s tím 
starým? Rozhodl se, že jej prodá zelináøi od naproti, že tomu by ještì nìjaký èas mohl 
dobøe sloužit. A jak øekl, tak taky udìlal. 

Pan zelináø byl silný kuøák a to se popelníèku samozøejmì nelíbilo. Ale co mohl 
dìlat. Pan zelináø dokonce ani ty pojistky a žárovièky nevytáhl, než do popelníèku zaèal 
klepat první popel a odkládat vajgly. Jednou, když už byl popelníèek plný sajrajtu až po 
víèko, neudržel to a pár tìch vajglù pustil na palubní desku a ty pak spadly až na 
podlahu. Pan zelináø je zaèal hned za jízdy sbírat, protože si všiml, že jeden z nich stále 
doutná a bál se, že se mu spálí kobereèek. A jak je tak sbíral a nevìnoval se øízení, 
nevšiml si blížící se zatáèky a za ní stojícího stromu. A když až si všiml, bylo pozdì. 
Brzdil, co mu síly staèily, ale už nic nenadìlal. Bum prásk, narval to rovnou do toho 
stromu. Všechny jablíèka a hruštièky, co je pán vezl se rázem vymrštily dopøedu a spolu 
s hlavou pana zelináøe se postarali o rozbití pøedního okna. „Co já jen teï budu dìlat?“ 
zaúpìl pan zelináø. Auto mìl rozbité, na hlavì bouli a jablíèka a hruštièky vysypané po 
okolí. Dokonce i na popelníèku byla rozmázlá jedna hruštièka. 
Nechal pán auto odtáhnout domù na zahrádku a tam ho nechal stát. Popelníèek byl moc 
neš�astný, protože v nìm smrdìly ty vajgly, na rozmázlou hruštièku lítaly vosy, a když 
pršelo, pršelo rozbitým oknem rovnou na nìj.

Jednou však šel kolem zahrádky bývalý majitel trabantu a co to nevidí? Jeho 
trabant a rozbitý na zahradì? A tak se dohodl s panem zelináøem a vzal si auto zpìt. 
Rozebral ho na náhradní díly a rozstrkal po všech koutech garáže. „Ale co s tím 
popelníèkem? Má cenu takovou vìc schovávat?“ pomyslel si. Ale pak si vzpomnìl, jak v 
nìm vozil ty pojistky a žárovièky, tak vymyslel, že by si do nìj zase mohl nìco dát. 
Vyhrála to souprava na opravu duší, tak ji tam nacpal a postavil popelníèek na polièku. 
Pán byl rád, že ušetøil za krabièku, a popelníèek, že zase mùže dobøe posloužit. A jestli 
pán nepøešel na bezdušové pneumatiky, stojí tam ten popelníèek dodnes.

majkl b.b.



O karkulce

Kdysi, v jednom malém mìsteèku, žila jedna dívka, která se jmenovala Karkulka. 
A protože Karkulka neustále chodila v èervené kšiltovce, zaèali jí lidé v okolí øíkat 
„èervená Karkulka“. Karkulka mìla babièku, která bydlela na samotì u lesa. Jednou 
babièka onemocnìla a poslala Karkulce esemesku, jestli by jí nemohla z lékárny pøinést 
nìjaké léky. Karkulce se to moc nehodilo, protože mìla zrovna jít se svým mládencem 
do kina. Pøemýšlela, jak by se z toho vykroutila. A tak babièce zavolala, jestli by si pro ty 
léky nemohla zajet sama na své babetì. Ale babièka, že né, že se opravdu necítí dobøe a 
navíc má propadlou zdravotní prohlídku, a mohla by tak pøijít o papíry, kdyby ji policajti 
cestou stavìli. Karkulka tedy øekla, že to nìjak zaøídí. Její Džery mìl pøijít až za tøi ètvrtì 
hodiny a to by pøece autem krásnì stihla. Nemìla sice ještì øidièák, ale autoškolu už 
zaèala a nìjaké vìci se stihla nauèit. 

Vzala si tedy z polièky klíèky od bratrovýho trabanta, panel k autorádiu a 
samozøejmì doklady. Otevøela branku a vrata od garáže a rozhodla se vyjet ven. Nasadila 
autorádio, pustila pøíslušnou muziku a startovala. „Ryn ryn ryn ryn ryn…“ „Aha“ 
napadlo Karkulku, „Nepustila jsem pøece benzín.“ A tak hledala tu páèku na puštìní 
benzínu až ji nakonec našla. „Ryn ryn ryn prsk prsk…“ Zase to nechytlo, tak ji ještì 
napadlo, že by mìla vytáhnout sytiè. Vytáhla ho a… „Ryn ty dyn tyn tyn ryn tyn tyn… 
Zaøadila, pustila spojku a ejhle, auto cuklo a chcíplo. „Já jsem ale káèa!“ pomyslela si 
Karkulka. „Vždy� jsem zapomnìla povolit ruèní brzdu. Nastartovala tedy znovu, 
zaøadila, hop, hop a vyjela na ulici. Mìla veliké štìstí, že nepøejela tu paní, co zrovna 
pøecházela po chodníku pøed brankou. Ani za sebou nezavøela vrata a uhánìla do 
lékárny. 

Zaparkovat se jí podaøilo na jednièku s hvìzdièkou, ale když mìla potom zase 
vyjet, už to bylo horší, protože tam mezi tím zaparkovalo další auto. A tak èekala, až s 
tím ten èlovìk odjede a ubíhal jí drahocenný èas. Pán byl taky v lékárnì, takže to dlouho 
netrvalo a odjel. Karkulka nastartovala a uhánìla za babièkou. No ale co to? Policajti! 
Pøemýšlela, jestli jim má ujet, ale rozhodla se, že bude rozumnìjší jim zastavit. „Co když 
se jen chtìjí na nìco zeptat?“ ale ne. „Dobrý den sleèno, silnièní kontrola, prosil bych 
Vaše doklady.“ øekl policajt. Karkulka mu však podala jen obèanku a doklady od auta a 
vymlouvala se, že si øidièák zapomnìla doma. „Víte aspoò sleèno, jakého jste se 
dopustila dopravního pøestupku?“ „-No to nevím.“ odpovìdìla Karkulka. „Tak já vám to 
povím. Jela jste v obci rychlostí 65 km/hod., bez svìtel a navíc nejste pøipoutána. Dáte 
nám 2.000,- korun.“ „-No tak to vám teda nedám!“ odsekla Karkulka a škaredì se 
podívala na obtloustlé policisty. Vysvìtlila jim, proè vlastnì tolik spìchá a oni ji nakonec 
pustili. Co jim nakonec dala, nebo nedala, to už se nikdy nedozvíme. A tak to toho dne 
Karkulka nakonec všechno stihla. Odvezla babièce léky, vrátila se domù, zaparkovala 
auto do garáže a šla se svým mládencem do kina. 

Mìla strašlivou kliku, že jí ti policajti uvìøili, že si øidièák zapomnìla doma a 
nezjistili si to pøes vysílaèku. Karkulka se však pouèila, a dokud si øidièák nedodìlala, 
radši autem nikam nejezdila.
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