
Na samém kraji města, zro\ma vedle dopralrního hřiště, stál malý domek.
Bydlel v něm se svojí maminkou kluk Honzík. Každé ráno odcházeli z domu
společně. Maminka do práce a Honzík do mateřské školy. Moc se tam
vždycky těšil. Měl tam kamarády, hodnou paní učitelku a spoustu hraček.
Kďyž přišlo léto a nastaly prázďníny,, mateřská škola se uzamkla na dva
západy. Všichni Honzíkovi kamarádi odjeli se svými rodiči někam
na dovolenou nebo k dědovi a babičce na prázdniny. Honzík dědečka ani
babičku neměl a jeho maminka si v létě dovolenou vzít nernohla.
A tak Honzík trávil ptázdniny doma s paní Macháčkovou. Paní Macháčková
byla jejich sousedka a hlídala Honzíka vždycky, kďyž bylo potřeba. Byla moc
hodná, aleHonzík si stěžoval, že s ní není žádná zábava.

,,Béž si hrát na zahrádku," pobízela ho. Nebo se ptala: ,,Honzíčku, nechceš jít
se mnou na procházku do parku?"
Honzíkovi se nechtělo ani na zahrádku. ani do parku. Celé hodiny vysedával
u počítače a hrál stále dokola jednu hru. V té hře měl kluk jménem Niki
za ú.kol projet na kolobéžce co nejrychleji celé město. Honzík řídil Nikiho
šipkami na klávesnici dopředu, dozadu, doleva nebo doprava. I.{iki uháněl
ulicemi, proplétal se mezi auty i chodci. Někdy nevybral zatáčku a skončil
v příkopu nebo na chodníku. Jindy wazil do náklaďáku, porazil chodce, nebo
dokonce povalil stánek s noúnami.
Kdyby to bylo doopravdy, byla by z Nikiho a jeho koloběžky leda placka. Ale
takhle stačilo, aby Honzík kliknul myší nebo ťuknul na klávesu a všechno
se zase samo dalo do pořádku. Niki drandil dál, jakoby se nic nestalo. Honzík
se hry nemohl nabažit.
Když se maminka odpoledne wátila z práce a uviděla ho u počítače , zlobila
se:,,Zkazíš si oči. Běž si hrát ven!" A Honzík musel počítač vypnout. Celý
večer pak chodil jako télobez duše.

,,Kdyby tak byl Niki opravdowý kluk - to by byl panečku kam arád! S ním bych
se nenudil,u říkal si v duchu.

fednoho rána,, když maminka odešla do práce, Honzík jako vždycky zapntll
počítač a čekal, až se hra otevŤe. Netrpělivě několikrát zaťukal na dvě
sousední klávesy.
A wom se stalo něco neuvěřitelného. obrazovk a se rozzáŤila mnohem wc než
obvykle. Yzápétí se objeúl Niki, široce se na Honzíka usmál a řekl vesele:



,,Díky, Honzíku!" A vyskočIl z počítače ven.

"lii'vypísknul Honzík leknutím. ,,Co to děláš? Vrať se zpátky!"

,,Proč? Yždť, jsi mě přivolal!"

,,|á že tě přivolal? A jak prosím tě?"

,,Vfiukal jsi na klávesnicitajný kód. Pamatuješ si klávesy, na které jsi ťuknul?"
zeptal se Niki Honzíka.
,,Nevím, snad, myslím, asi jo," koktal překvapený Honzft. ,,A to se nemusíš
vrátit zpátky do počítače?"

,,Nemusím , já nic nemusím l lá mtňu všechno, co chci !" chlubil se šťastný l{iki.

,,Ale jenom v počítači," pomyslel si Honzík, ale nechtěl se hádat. Byl rád,
že už nebude sám. Pro jistotu se ještě zeptal:,,Chceš se mnou kamarádit?"

,,fr úš, že chcí. Pojď, pobéžíme ven!" vykřikl Niki a vyběhl otevřenlfuni
dveřmi. Honzík se pustil za ním.
,,Kampak, Honzíku," vykoukla paní Macháčková z kuchyně. Nikiho si předtím
vůbec nevšimla.

,,Chtěl bych jítna chvíli veíl," odpověděl Honzík.
,,Tak béž, ale nechoď daleko, btzy bude oběd," řekla.
Honzík vyazil, jako když vystřelí. ,,Budu jen na chodníku před domem!"
zavolalještě a byl tentam.



Na chodníku před domem Honzík Nikiho dohonil. ,,Počkej, kam béžíš?" ptal
se celý udýchaný.

,,Nevím," pokrčil rameny Niki. ,,Třeba nikam. Můžeme zthstat taďy a budeme
se honit. Máš babu!"
Plácl Honzíka po záďech a rozběhl se po chodníku. Honzíkbéžel za ním,, aIe
dohonit ho nemohl. Niki skákal jako splašený z jedné strany na druhou
a naje,dnou - bum! Hlavou narazil do staré paní, co šla naproti a nesla tašku
s nákupem. Taška jí vypadla z ruky a l:ra chodník se vysypaly kedlubny,
za ními se koulela jablíčka a kelímky s jogurty. Niki §e na chvfli zastaviL, aLe
pak pohodil hlavou a rozběhl se dál.

Honzík už za ním ale neutíkal. Viděl, jak stará paní stojí bezradně nad
rozsypanlfrn nákupem a je jí do pláče. Rychle k ní přiskočil. ,,Nezlobte se,
on nechtěl," omlouval Nikiho a začal věci sbírat a rovnat zpátky do tašky.

,,Nechtěl! A to neví, že se na chodníku nemůže jen tak prohánět? To jsou
dneska děti," dodala ještě spíš pro sebe a pomalu odcházela.

,,Proč mě nehoníš?" volal Niki z dáIky. i

,,Protože na chodníku se na honěnou hrát nesmí. Vidíš, jak to dopadlo."

,,No co," smál se Niki. ,ýysypaný nákup. To i" toho!"

,,Nesměj se. Ta paní málem plakala," řekl Honzík.

,,A proč? Nákup přece naskáče do tašky sám," divil se Niki.
,,To ide jenom v počítači. Co se stane ve skutečnosti, nedá se wátit zpátky,"
vysvětloval Honzík.
Niki se trochu zamyslel. Pak ale umíněně pohodil hlavou. ,,|enže mně se chce
běhat po chodníku. Budu si dělat, co budu chtít."

,,Tak já s tebou nekamatádím," řekl Honzík smutně.
Niki se zatazil. ,,No dobře. Nebudu tedy běhat po chodníku."

,,Ale to není všechno. Po chodníku se chodí vždycky q)ravo!" řekl drLrazné
Honzík. ,,Ten, kdo jde naproti, jde na opačné straně. Tak do sebe nikdo
nemusí narážet."

,Hm, a jak poznám, co je vpravo?"

,,Na druhé straně, než je vlevo. A vlevo je tam, kde tluče srdce. Polož si ruku
na hruď. Sem. Na tuhle stranu. Cítíš, jak ti bije srdce?"



,,Aha, srdce tluče vlevo," řekl Niki. ,,Tak tahle ruka je levá a ta druhá jepravá.
To se nedá poplést." Niki se na chvíli zamyslel a potom nahlas řekl: ,,Musím
si pamatovat, že po chodníku chodím vpravo a nesmím po něm ani běhat, ani
si hrát na honěnou."

,,No vida, jak se rychle učíš," pochválil ho Honzk. ,Ne teď lž musíme domŮ.

Paní Macháčkováby mě hledala."

,,Tak jo," vzdychl Niki. ,}{rátím se do počítače."

,A já budu zase sám," posmutněl Honzík.

,,Nebudeš, zítraráno mě zase pustíš ven.Znáš přece tajný kód?"

Honzíkovi se rozzáŤIly oči. ,,Už aby bylo zítra|."

Oba kluci se rozběhli domů. Na Honzíka čekal teplý oběd a Niki se wátil
zpát§ do světa počítačoých her.

Odpouěz na otá,zLeu:

Jak pozndš, kterd, ruLea je leuá,?
po které straně chodníleu chodíme?
Můžeme si na chodníl<u hrd,t na honěnou?
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Druhý den se Honzík nemohl dočkat, až maminka odejde do práce.
,,Nepřijdeš pozdě, mami?" ptal se netrpělivě. ,§ se mě chceš dneska nějak
rychle zbait," usmála se maminka a dala Honzíkovi pusu. ,ýžďyt už jďu."

Sotva za ní zalďaply dveře, zapnul Honzík počítač a snažil se vybavit si tajný
kód. Vlukal ho na klávesnici a napjatě sledoval obrazovku. Ta se po chr,{li
tozzáŤila a z jejích hlubin vyskočil Niki. ZívaI na celé kolo a protíral
si rozespalé oči.

,,Nesmíš na mě po ránu tak spěchat," řekl líně. ,,Než se počítač zahŤeje, jsem
jako mátoha."
,,,Když já jsem byl zvédavý, jestli se to dneska zase povede. A taky jsem
se na tebe těšil," řekl Honzík a trochu se začervenal. ,,Co podnikneme?" dodal
rychle, aby zaktyl rczpaky.

,,Vymysli něco sám. }á dostávámnápady, ažkdyž se proberu," řekl Niki.
,,Tak jo. Můžeme jít třeba... na dopra,rrní hřiště."

,,Co je to doprarrní hřiště?" vyzúdal Niki a zdáIo se, že už se probudil.

,,}ak bych ti to vysvětlil?" zamyslel se Honzík. ,,Dopra,rní hřiště je pro děti.
Jenže tam není pískoviště a prolézačky jako na obyčejném hřišti. }sou tam
ulice, křižovatky, světla a dopra.rní značky jako ve skutečnosti. Na dopravním
hřišti se učíme pravidlům silničního provozu."

,,Ale já se přece nic učit nemusím..." přerušil ho Niki. Pak se ale zaraz7l:
,,Vlastně bych měl, když nejsem v počítači, viď?" kývl na Honzíka.
,,Je to daleko?"

,,Hned vedle. Vyskoč oknem, aby tě paní Macháčková neviděla," řekl Honzík
a nakoukl do kuchyně. ,,Paní Macháčková, mrlžu jít na hřiště?"

,,I€tr běž, Honzíku, je to lepší, než poŤád sedět u počítače," řekla potěšeně
a dodala: ,,Zavolám tě, ažbude oběd." Ale to užHonzík pelášil pryč.
Niki už čekal arozhlížel se kolem dokola. ,,Tak tohle je dopravní hřiště? A nač
jsou ty bflé pruhy přes ulici?" ptal se zvédavé.

,,To je přechod pro nás, pro chodce," důležitě vysvětloval Honzík. ,,Říká
se mu zebta,, protože má stejné pruhy jako zvtŤe, co se jmenuj e zebra."

,f,u znám z počítače!" přerušil ho Niki.
,,No tak vidíš. A před přechodem by měla všechna aíta zastavit a nechat
přejít chodce na druhou stranu."
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,,,Já bych nezastavil," řekl Niki umíněně. Vzpomněl si, jaké kousky vyvádí
v počítači.

,,Musíš, jinak bys dostal pokutu. Nebo bys narazil do chodce aubLížil mu."
,,A to opravdu všichni řidiči před přechodem zastaví?" divil se Niki.
,,Měli by," vzdychl si Honzík. ,,Ale někteří jedou zebra nezebra, jako blázní.
Proto než piejďeš přes přechod, musíš se ještě pořádně rozhlédnout."

,,Kam rozhlédnout? Kolem dokola?" kroutil Niki hlavou.

,,Ne dokola," smál se Honzík. ,,Nejdřív vlevo, protože auta) co píljíždéjí zleva,,
jsou k nám bIíž. Potom vpravo. Tam jedou auta z opačného směru po druhé
straně ulice. A pro jistotu ještě jednou vlevo."

,,A co když se mi nebude chtít se rozhlížet?"

,,Tak tě třeba nějaký blázniý řidič porazí!'

,,Porazí? A to už névst anll?" divil se Niki.
,,Nevstaneš. Odvezou tě do nemocnice a dají té celého do sádry. Potom
se dlouho nebudeš smět vůbec hýbat, aby ti zase všechno srostlo."

,,To nechci. Raději se budu rozhlížet," řekl Niki. ,,Docela mě ta vaše hra
začíná bavit."

,,To není hra, Niki. Tady nejsi v počítači. Tady j'e všechno doopravdy,"
připomínal mu Honzík.
,,No jo, vždycky na to zapomenu," pokýval Niki hlavou. ,ýíš co? Zkusíme
pŤejít ulici spolu."
V tom se ozvalo volání: ,,Honzíku, oběd!"
Niki posmutné1,. ,,Už zase musíš domů. Tak běž napřed. Přiběhnu z druhé
strany, aby mě paní Macháčková neviděla."

,,A co zítra? Zase r,yskočíš z počítače?" vyzvídal Honzík.
,,To úš, že jo. Musím se toho ještě hodně naučit," řekl Niki. ,,Hlavně
nezapomeň ťuknout na ty sprárrné klávesy!" křikl a rozbéhl se opačrý*
směrem.

Odpouěz na otdzku:

Co znamenajíbílé pruw na silnici?
Co uděldš dřív, než přejdeš na druhou stranu?
Co by se mohlo stót,ledybychom se nerozhlédli?
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Honzk se celou noc převaloval v posteli. Hlavou se mu honily obavy.
,,Co když do rána zapomenu, na které klávesy mám ťuknout? To už bych
Nikiho nikdy neviděi." Čas se táhl jako hlemýžď. Konečně k ránu Honzík
usnul. Mamink a už byla dávno v práci, když se probudil.

,,Propána, já zaspal! Co tomu řekne Niki?" }eště v pyžamu se hrnul k počítači.
Nedočkavě ho zaprull a vytukal heslo.

,,Konečně," mračil se Niki a r,yskočil ven. ,ýčera jsi mě nenechal ani dospat,
a teď bys na mě málem zapomněl."

,,Promiň, zaspal jsem," omlouval se Honzík.

,,No tak dobře," smířlivě pokýval hlavou Niki. Co budeme dneska dělat?"
zeptal se.

,,Uvidíš," zatváí7l se tajemně Honzík. ,,,Béž napřed a zase na mě počkej
na hřišti."
Odběhl do kuchyně, rychle spořádal snídani a zaškemral: ,,Paní Macháčková,
mllžu na hřiště?" Paní Macháčková kroutila hlavou: ,,Co se to s tebou stalo,
že chceš by najednou na čerstvém vzduchu? Nemám jít s tebou?" ptala
se starostlivě.

,,Ne, nechoďte, já sebrzy wátím,"' sliboval Honzík a netrpělivě přešlapoval
u dveří.

,,Tak béž a nebuď tam dlouho," řekla paní Macháčková a šla chystat oběd.
Na hřišti zavedl Honzík Nikiho k přechodu pro chodce, kde byl semafor.
Ukázal na něj a zeptal, se: ,,Vidíš ty dva panáčky?"

,,Vidím, a co má bÝt? Panáčci a panenky jsou leda pro holky na hraní," ohrnul
Niki nos.

,,A to se moc mýlíš. Tihle dva jsou náhodou moc d:ůležití,," vysvětloval
Honzík. ,,Když svítí ten horní, červený panáček, musíš zů,stat před
přechodem stát."

,,Ikdyž nic nejed.?".
,,I když nic nejede. Cervený panáček znamená stůj. Až když se rozsútí ten
dolní, zelený panáček, můžeš pŤejít na druhou stranu."

,,Aha, ten dolnímánakročenou nožičku!" řekl Niki a zarazilse. ,,Ale jánevím,
čemu vy tady Ťíkáte červená a zelená."
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,,Tak vidíš, co toho ještě nevíš," smál se Honzík. ,,Če.,re.rou barvu má rajské
jablíčko. Nebo zralá třešeň."

,,Nebo moje koloběžka z počítače!" vykřikl Niki.

,,Sprár,lrrě," přiklforl Honzík. ,,,A zelená je tíeba hruška nebo hrášek."

,,Nebo trávník v počítači," doplnil ho zase Niki.

,,Trávník v počítači i tady venku. Podívej, všude vidíš zelenou," tkázal Honzík
kolem sebe.

,,Máš pravdu," přikývl l\Tiki. ,,Tak teď už úm: Zelená - idi, červená - stůi. Víš co,
Honzíku? Pojďme si spolu to přecházení vyzkoušet. Včera nárnnezbyl čas."

,,Dobře," souhlasil .Honzík. ,,Svítí červená, stojíme. Teď je zelená. Raději
se ještě podíváme vlevo, vpravo a zno.va vlevo. I.(ic nejede, můžeme jít!"
Kluci se vzali zarllce a kráčeli po zebíe na protější stranu.

,,Prima!" prohlásil nadšeně Niki. ,,Docela mě baví dělat věci podle předpisů."
Potom se zamyslel: ,,Ale co kďyž auta nebudou vědět, že mi svítí zelený
panáček a najedou do mne?"

,,To se rremuže stát," uklidnil ho hned Honzík. ,,Auta majítaké své semafory.
Když pro chodce svítí zelenábarva,, autům svítí červená. My jdemq a:uta
stojí," rozl<Iádal Honzík rukama.

,,Aha, když nám svítí červené světlo, autům se rozsvítí zelené. My stojíme
a auta jedou," pokýval hlavou Niki. Chvfli pozoroval semafory, ale pořád
se mu něco nezdáIo. ,,Jenže teď jim nesútí ani červené světlo, ani zelené, ale
nějaká jinábarva."

,,Oranžová. }ako pomeranč nebo jako sluníčko," řekl Honzík. ,,Na semaforu pro
autaje tahle barva naúc. Znamenáto pro řidiče pozo\ bude zménabarvy."

,,To ie dobře vymyšlené," pochvaloval si Niki.

,,Honzíku|." ozvalo se volání paní Macháčkové.

,,,Už zase... ," řekl otráveně Niki. ,,Tak idi. A nezapomeň otevřít okno, abych
se mohl nepozorovaně vráttt do počítače."

,,Neboj se,, nezapomenu. Tak zase zítra, Niki!" zavolal ještě Honzík arozbéhl
se domů.

Odpouěz na otdzleu:

Co uděldš, když se na semaforu pro chodce rozsuítí čeruetý paná,ček?
Co uděld,š, kd.yž se n& semaforu pro chodce rozsuítí zeleruý pandček?
Vyjmenuj tři uěci, leteré mají čeruenou baruu, a tři uěci, leteré mají zelenou baruu.
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Příští den byla sobota, a maminka nemusela do práce. Když se Honzík ráno
probudil, sedla si k němu na postel, vza|aho za ruku a trochu tajemně řekla:
,,Honzíku, dnes mám pro tebe překvapení!"

,,]aké překvapení?" vyskočil Honzílc rychle z postele a usadil se mamince
na klíně.

,,Půjdeme spolu do -zoologické zahtady."

,,Do zoologické?" protáhl Honzík obličej.

,§ nechceš? Já myslela, že budeš mít radost"' divila se maminka.

,,Jábych chtěl, ale nemůžu," řekl Honzík trochu lítostivě.

,,Proč nemůžeš, Honzíku?"

,,No, víš, já jsem si našel kamaráda," musel Honzík s pravdou ven. ,,Kdybych
ho nechal samotného, byl by moc smutný."

,,Tak mtlže jít přece s námi, ne?" řekla maminka.

,,Když já...,když on...on není jen tak obyčejný kluk."
,,Prosím tě - a jaký je?"

,,No, úš, on je z počítače."

,,Honzíku, Honzíku.Už se ti to všechno motá v hlavě," zamračíIa se maminka.
,,láti ten počítač jednou provždycky zakážu."

,,To ne, maminkor" rozplakal se Honzik.,,Musím Nikiho zase pustit ven!"
,,Honzíku," řekla laskaým hlasem maminka. ,,Pojď ke mně. § máš horečku!"
,,Ne, maminko, nemám. Pojď, u,kážu ti to."
Honzík dovedl maminku k počít ačí, zapnul ho a otevřel hru. I.{a obrazovce
se objevil Niki. Usmál se na Honzíka, ale když uviděl maminku, zarazil se.

,,Neboj se, Niki," uklidňoval ho Honzík. ,,Maminka je hodná avezme nás oba
do zoologické zahtady. Pojď ven!" A vyťukal na klávesnici tajný kód.
Niki váhavě vyskočil z počítače.
Maminka údivem zttatíIa řeč. Sáhla na Nikiho. ]e to tak. Byl tady kluk jako
buk. ,,Tomu nerozumím. To nechápu," wtěla hlavou a sahala si na čelo.
Honzílc se culil. Takhle překvapenou maminku ještě neviděl.
Po chvfli se maminka vzpamatovala a váhavě řekla: ,,Ať je to, jak chce,
kamarád je kamarád a půjde do zoologické s námi."
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Chvíli ještě kroutila hlavou, ale pak vzala tašku, dala do ní pro všechny
svačinu a pobídla oba kluky. ,,Tak pojďte, vy kouzelníci, půjdeme na tramvaj."

Na nástupním ostrůvku bylo několik lidí. Stáli spořád ané za sebou a čekali,
až tramvaj přijede. Maminka s Honzíkem se postavili na konec řady. Niki ale
poskakoval sem a tam a chvflemi dokonce skočil do vozovky. |eště že nic nejelo.

,,Niki!" zavolal na něj Honzík.

,,Co je? Pojď se honit, než pŤljede tramvaj!"

,jlo nemůžeš!" okřikl ho Honzík.

,,Co zase nemůžu?" divil se Niki.

,,Nemůžeš běhat po nástupním ostrůvku a skákat do vozovky. Mohlo by jet
auto a porazit tě. Nebo do někoho narazíŠ a on spadne do silnice pod auto
nebo do kolejiště pod tramvaj. Na nástupním ostrůvku musíš klidně stát
a čekat, až ttamvaj přijede."
Maminka jenom kývala hlavou. Byla naHonzíka pyšná.

,,Hín, zase nějaké pŤkazy," řekl Niki a stoupnul si k Honzíkovi.
Ale to už pŤijížděla tramvaj. Zastaťla a všechny dveře se otevřely. Lidé
nastupovali spořádaně jeden po druhém, ale Niki se hrnul do dveří, div
neporazilIstarého pánas holí. Odstrčil stojící paní a sedl si na prázdné sedadlo.

,,Kluku divokej," řekl ten pán,,,ty nevíš, jak se nastupuje do tramvale?"

Niki nevěděl a zastydél se. ,,Co jsem zase udělal špatné?" zašeptalHonzíkovi,
který se postavil vedle něho.

,,Předbíhal jsi a tlačil ses do dveří. Musíš počkat, až na tebe přijde Ťada, a pak
nastoupit. A teď vstaň a ďrž se tady toho madla, ať neupadneŠ, kdyby tramvaj
rychle zabrzdlla. A pamatuj si, že nejďíív si sednou starší, potom ostatní
dospělí. Děti, ažkďyž na ně zbyďe místo."
Niki se znovu zastyďéI a nabídl svoje sedadlo mamince. ,,Děkuji, Niki," řekla
maminka s úsměvem a posadila se.

,,Prosím," odpověděl a trochu se začervenal. ,,Je to vlastně moc hezké, že si lidé
děkují a prosí a jsou k sobě hodní," pomyslil si. ,V počítači to nikdo nedělá."

DržeI se poslušně madla a pozoroval oknem město. Když se ozvalo hlášení
,,zoologická zahraďa - konečná stanice", vystoupil s Honzíkem a maminkou
spořádané z tTamvaje.

Odpouěz na otd,zleu:

Proč nesmíme na ndstupním ostrůuleu běhat nebo poslealeouat?
Můžeme se při nastupoudní do tra.,rn:tlaje strleat nebo předbíhat?
Uuolníme u tramlluji suoje místo starším lidem, nebo zŮstaneme sedět?
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V zoologícké zahradě byli Niki s Honzíkem ve svém živlu. Běhali od klece
ke kleci a maminka sotva stačila odpovídat na jejich všetečné otázky.Když míjeli
stádo čemobíIých zeber, zašeptal Niki Honzíriovi:,,Těm by se asi nelíbi1o, kdyby
jim lidi chodili po hřbetě." Oba se rozesmáli.
Kdyby se nezkazilo počasí, asi by je maminka těžko dostávala domů. Ale
po poledni se obloha zatáhla, zveďl se vítr a dalo se do deště. Rychle se utíkali
schovat do pavilonu plazů.

,,Tb nevypadána přeháňku," řekla maminka aprohlížela si oblohu. ,,Nedá se nic
dělat, kluci, půjdeme domů. Cestou vám někde koupím pláštěnky, abyste
nepromokli."
A tak se všichni rozběhli směrem k ýchodt ze zoologické zahtady.

,,Koukej, mami, tamhle naproti je obchodní dům," lJpozornil maminku Honzík,
kďyž vyšli ven na chodník.

,,To máme štěstí," řekla maminka. ,,Tam budou určitě mít i pláštěnky."

Kluci béželi napřed. Před přechodem pro chodce zůstali stát. Auta projížďéIa
jedno za druhým, ale žáďné nezastavilo. Jako by j" řidiči ani neviděli. Hustě
pršelo a kluci i maminka netrpělivě přešlapovali na kraji chodníku. Vtom docela
blizoučko chodníku projelo auto a najelo rovnou do louže. Voda se rozstříkla
na vŠechny strany.

,,No tohle!" vykřikl Honzík a jen taktak uskočil.
Konečně jeden řidič zastaťtl. Rychle se rozhlédli, jestli v protisměru něco nejede,
a přeběhli na druhou stranu. Do obchodního domu to bylo už jenom pár kroků.

Vyjeli pohyblirným schodištěm do prvního patía) kde prodávali dětské zboží.
Pláštěnek tam měli plný regál. ,,Kluci, vyberte si každý barvu, jaká se vám líbí,,"
pobídla ie maminka.

,,Jábych chtěl bílou," řekl Niki. ,,Já otanžovou, ta je záíivéjší," řekl Honzík.

,,proč by měla by záŤivější?" divi1 se Niki.

,,Protože když prší a je mlha, není z auta dobře vidět. Když budeš mít bflou
pláštěnku, řidič tě neuvidí," poučila ho maminka. ,,A bude si třeba myslet, že jsi
kus bílé mlhy anatazí do tebe," doda1 ještě Honzík.

,,Myslíš? Něco na tom je," zamyslel se Niki. ,,Užúm, proč nám attana přechodu
nezastavila," plácl se do čela. ,,Máme bílá trička, a proto si nás řidiči v tom dešti
ani nevšimli. Tak já nechci bílou. Yezmu si tu jasně zelenou!"

24



,ít j. ono," přikývla maminka. ,,Honzík bude mít oranžovou, ty jasně zelenou.
Záďný řidič vás nepřehlédne."

,,A to jsem vám ještě neukázala, jaké máme reflexní nálepky. Dají se připer,lrrit
na každé oblečení nebo i na tašku," ,r'mísila se paní prodavačka do hovoru.
,,Podívejte," vyndala ze šuplíku pod pultem kupu reflexních nálepek všech
možnýchbarev a tvarů. ,,Takovou výrtaznou značku řidiči uvidí i v šeru av mlze."

Klukům se rozzáíily oči a maminka překvapeně řekla: ,,Vůbec jsem nevěděla,
že něco takového existuje. Koupím kažďémt tři nálepky. Ať jsou kluci dobře
vidět." Kluci se hned začali přehrabovat kupou nálepek a chvfli se handrkovali,
než si konečně vybrali. Bylo to těžké vybítání, ale nakonec zvítézily obtázky
ve tvaru riznobarevných aut.

Potom si maminka ještě koupila červený deštník s barevnými kytkami, aby
ji také bylo dobře vidět, a zamííili k východu z obchodního domu.

Venku si kluci oblékli pláštěnky, maminka rozevřela nad hlavou nový deštník
avyrazili na cestu domů.

,,Půjdeme kousek pěšky, maminko," škemral Honzík.

,,Ano..., at vyzkotlšíme, jak ty pláštěnky fungují," přidal se Niki.

,,Tak dobře," souhlasila maminka. ,,Můžeme jít pěšky až ďomtl."

,,Htltá...!" poskočili si kluci a vykročili po chodníku k domor,rr. Hustě pršelo, ale
jim to nevadilo. A protože měli pestré oblečení a byli vidět na dálku, všechna
auta, která projížďďa kolem, před nimi zpomalila. Ani jedno je nepocákalo.'

,,Měli jste pravdu. Barevná pláštěnka je 1epší nežbíIá," řek1 Niki.
Když přišli domů, Niki posmutněl. Zpátky do počítače se mu vůbec nechtělo.
Maminka si všimla, jak je Niki najednou zamlkďý, a hned uhádla proč.

,,]estli chceš, Niki, ustelu ti v Honzíkové pokoji a můžeš u nás pfu dní zůstat,"
nawhla.

,,Opravdu?" vydechl Niki. ,,Tb bych moc chtěl."

A tak Niki strávil prr,.rrí noc v opravdové posteli. Byla měkoučká a bylo
v ní zvláštní příjemné teplíčko. Jiné než v počítači. Zachumlali se s Honzíkem
kažďý pod svou pokrývku a dlouho do noci si potichu vyprávěli o všem, co toho
dne zažlli.

Odpouěz na otá.zku:

Proč je uhodné nosit u dešti a mlze jasné a uyrazné baruy oblečení?
Proč je uhodné mít na oblečení nebo tašce bareuné reflexní nd,lepky, i když neprší?
Vyjmerruj nebo namaluj tři ueselé a tři smatné baruy.
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V neděli se Hon zík s Nikim probudili do nevlídného rána. obloha byla
zataŽená a drobně PrŠelo. Lámali si hlavu, co by se v takovém počasí ahopodniknout. Ale maminka si hned věděla rady, ,,Co kdybychom šli
na houby?"

,,T j9 náPad!" Poskočil si Honzík. Niki nevěděl, co to jsou houby, utak;,enom
přikývl.
Hne,d Po snídani si kluci oblékli svoje barelrné pláštěnky a nedočkavě
PřeŠlaPovali u dveřÍ. Maminka pŤipravila košík, tři malé nožíky, vyndala
ze skříňkY svoji starou červenou ptaStentu a pobidla kluky: ,,Ták ;á..rrl.,,
Šli Po chodníku pěkně vpravo, vpředu Honzík s Nikim a mamin ka zanimi.
Na konci ulice ukázala na cestu pirkem.
,ýezmeme to tudy zkratkou přes park a dál půjdeme kousek po silnici.,,
Sotva vkročili na silnici, Niki začal vyváďét.
,,Já jsem auto. Yr!,_pozo\ jed_1!" Béžel po pravé straně silnice, houkal,troubiI a brumlal jako motor. Vtom ,, ,á nim objevilo opravdové auto.
JeŠtě Že mél zelenou pláštěnku! Řiaie za volantem ho uuáet před ,"bo.,
Přece jen o chvfli dřÍV, neŽ kdyby_b_yl v neúra zném oblečení. nycne stočilvolant a Prudce Se mu vyhnul. Koia ,.r., ,rá mokré vozovce skláuzla, auto
se dostalo do smyku a minulo Nikiho jen o vlásek.
Řiaie rczzlobené zaftoubil a pohrozil mu prstem.
Niki Se zastavil a rozČileně se rozkřikl: ,,Co troubí, postříkal mi celou
pláštěnku! Měl by se mi omluút!'.
,,TY bY ses měl omluvit jemu," řekl Hon zk zýšeným hlasem a maminka
přikyvovala.

,,Já, ProČjá? Šel jsem Přece po pravé straně, jak jsi mě to učil na hřišti!,,
,,11"_ to je ŠPatně! Vpravo se chodí jen po chodníku. Na silnici, kde není
chodník, se chodí vlevo!" dirazně ho'poučoval Honzík.
,,A proč?" nechápavě koukal Niki.
,,Abys líp viděl auta, co jedou proti tobě, a vyhnul se jim.''
Niki zkrotl:,,Vlastně máš pravúy.._Když půjdu vlevo, autajedou proti mně
a mohu se jim vyhnout. Kďyž půjdu ,rp.á,ro, budu mit auta'za zádý...''
,,No, a kdYbY ses chtěl třeba vyhnout \ouži, vkročíš do silnice a auto do tebenarazí," doplnil ho Honzík.
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( ,,Tak jeŠtě jednou," Poškrábal se Niki za uchem. ,,Po chodníku vpravo, ale
po silnici vlevo. Je to tak dobře?''
,,Výborně, Niki. Vidíš, jak se rychle učíš," usmála se maminka.,,Zapár dnů
budeš umět všechno jako naše děti. Jako bys ani nebyl z počítače.''
Niki se naPřímil a Šťastně se usmál. Chvála od maminky ho zvlášttěšila.
Netrvalo dlouho a došli k lesu. Kluci se rozběhli mezi stromy. ,,Tady je hub!.
radovali se a pobíhali sem a tam. Honzík ukazoval NikimÚ,, iuké houby
má sbírat. Za.t'rni uŽ nesli mamince první úlovky. Maminčin košík se začal
rychle plnit hříbky, klouzky i krásnými zdravýrni křemenáči.
,,Dnes bude k obědu houbová omáčka," slibovala maminka. ,,To si
pochutnáte.u

C9stou ?Pátky Šli vŠichni za sebo* po levé straně silnic e. protože měli barermé
pláŠtěnky, byli vidět uŽ z dálky. Řidiei, kteří kolem nich projížd,éti, zpomalili
a obdivně nakukovali do maminčina košíku.

Odpouěz na otdzleu:

Po jaké straně silnice choďíme?
I!š, jak polnóš, leterd strana je leud a leterd praud?
Proč je nebezpečné jít po silnici uprauo?
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Po obědě Honzík s Nikim pomohli mamince s nádobím. Potom se uvelebili
na gauči a zapn171i televizi. Ale žáďný program je nebavil. Když maminka
viděla, že se kluci nudí, navrhla: ,,Co takhle udělat si v.ilet autem. Můžeme
se třeba zajet podívat do technického muzea. Prohlédli byste si starodávná
allta, vlaky, jízdní kola a všelijaké jiné věci."

,,Ano!" zvolali téměř jednohlasně oba kluci.

,,Tak dobře. Ale nejdřív si musím u sousedů vypůjčit pro Nikiho dětskou
alltosedačku," řekla maminka.

,,Ale to nemusíte," bránil se Niki hrdinně. ,,Já si sednu jen tak a budu
se držet."

,,Kdepak, Niki, to nejde, to je nebezpečné. Děti se nemajívozít v autě, když
nejsou připoutané v dětské autosedačce," vysvětlila mu maminka. Potom šla
do předsíně, oblékla si plášť a zavolala: ,,,Za chúlku jsem zpátkyl.K

Za pár minut se wacela se sedačkou. ,,Tak, kluci, oblékněte se, můžeme
vyrazít. Pláštěnky si do attabrát nemusíte."
Niki s Honzíkem se začali oblékat. Najednou si Honzkvzpomněl: ,,Maminko,
prosím tě, dej nám každému alespoň jednu reflexní nálepku. Připevníme
si ji na bundu, aby nás bylo dobře vidět."
Maminka se usmáIa a přinesla Honzíkow záiivé oranžové a Nikimu jasně
zelené nalepovací auto. Kluci si je nalepili na záďabundy a Niki se rozběhl
do předsíně, kde byla tma.,,Honzíku!" volal.,,Pojď se honem podívat, jak
moje auto hezky sútí!" Když zjistili, že swtí i auto na Honzíkově bundě, byli
spokojeni.

,,Tak jdeme?" zeptala se maminka.

,,Jdeme!" svorně odpověděli kluci a všichni vykročili z byt,r. Maminka
upevnila druhou sedačku vedle sedačky Honzíka, také na zadní sedadlo.

,,Jábych chtěl sedět vpředu," žaďonll Niki.

,,Tb nejde, Niki, tak malé děti na předním sedadle sedět nesmí," odpověděla
mu maminka přísně a posadila oba kluky do sedaček.

,,Teď ještě připoutat," řekla a navlékla bezpečností pásy přes Honzíkova
ramena a zacvakďa sponu.

,,Mně ne, já nechci," bránil se lt{iki.
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,,Musím tě také připoutat, Niki. Kdybych prudce zabrzdíIa, vypadl bys
ze sedačky u narazll by sis hlavu nebo jinou část těla. Když se nenecháš
připoutat, nikam se nepojede," prohlásila mamink a rezoltftné.

,,Tak mě tedy připoutejte," odevzdané mávl rukou Niki.
Maminka připoutala do autosedačky i lttrikiho a ještě zkontrolovala, jestli jsou
spony u obou sedaček dobře uperrněné.

Potom si sedla za volant, také se připottala,, nastartovala auto, rozsvítila
světla, zapnu7a stěrače a vyt azíli.
Na hlavní silnici, která vedla do středu města, stála kolona aut. Před nimi byla
křižovatkaíízená světelnlirni signály. Kďyž se na semaforu rozsútilo zelené
světlo, všichni řidiči se rozjeli.
Maminka pŤiďala plyn, aby stihla také křižovatku projet. Vtom se rozsvítilo
otanžové světlo a auto před maminkou prudce zastaťtlo. Maminka rychle
sešlápla brzdu, kola zahúzdala aHonzík s Nikim v sedačkách nadskočili.

,,Co je!" vykřikli.
,,To nic," zasmáIa se maminka. ,,Dobře to dopadlo. Tbď alespoň úte, proč
musíte být připoutáni v autosedačce. Kdybyste nebyli připoutáni, mohli jste
se uhodit nebo zranit. A co teprve, kdyby došlo k nehodě. Ani to nechci
domyslet. K irazu mllže dojít i ve městě."
Potom už je maminkabezpečně dovezla až k muzeu. Klukům se tam moc
líbilo a všechny exponáty Ji." zájmemprohlédli. Večer, než usnuli, si Niki
povzdechl: ,,Vůbec jsem netušil, co všechno se dá ve vašem světě prožít."

Otdzky:

Může cestouat dítě na zadním sedadle bez bezpečnostní autosedačLey?
Může cestouat malé dítě u autě na předním sedadle?
Proč je nutné mít uždycky zaptruté bezpečnostní pd.sy?

l
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Druhý den ráno svítilo sluníčko a nebe bylo bez mráčku. Maminka měla ještě
jeden den volna, a tak se všichni společně nasnídali. Potom začal Honzík
vyzvídat: ,, Maminko, kam půjdeme dneska?"

,,Dnes s vámi nikam nepůjdu, kluci. Musím prát, žehlít a uklízet Musíte
si vystačit sami."
Niki s Honzíkem posmutněli. S maminkou si přece jen uži7í víc. ,,}děte zase
na dopravní hřiště," radila ji-. ,,Tam si vyhrajete í beze mne." ,,Tam
už to zrrámo," mračil se Honzík. Pak ale dostal nápad. ,,Leďa že bys nám
dovolila vzít si koloběžku a kolo."

,,Kd7rž mi slíbíte, že budete jezdit opravdu jenom na hřišti, tak vám
to dovolím," řekla váhavě maminka apodívala se zHonzkana Nikiho.

,,Slibujeme, jenom na hřišti,u kývali oba horlivě hlavami.

,,Tak pojďte se mnou." Maminka odemkla gaúž a vynesla ven malé dětské
kolo a chromovanou koloběžku. Honzík popadl kolo a na Nikiho zbyla
koloběžka.

,,Chtěl bych taky kolo," řekl uraženě. !

,,Dvě kola nemáme," řekla maminka. ,,Budete se střídat. Chvfli bude jezdit
na kole Honzík a chvfli ty. Počkejte, vezmete si oba na hlavu přilbu. Bude
tobezpečnější. Beztakjezďíte jakoblázni. Vrátilase zpátky do garáže a podala
Honzíkovi jeho ochrannou cyklistickou přilbu a Nikimu přilbu, kterou měl
Honzík na lyžování. ,,A nebuďte tam dlouho, nachystám vám svačinu,"
dodala.
Kluci si uperrnili přilby a zmizeli, jako když střelí do wabců. Chvfli projíždéIi
dopratrní hřiště sem a tam. Teď lž nebyli jen chodci, ale byli řidičil lenže
řidič musí znát mnohem úc předpisů než ten, kdo chodí pěšky. Když chtěli
všechny ty předpisy a zákazy dodtžet, museli poíád zastavovat. Tady byla
přednost v jízdé, tamkŤižovatka, tu jednosměrka... Nikiho to přestalo bavit.

,,Jedu pryč!" zavolal a už ujíždéI směrem do ulice vedoucí podél hřiště.
,,Panečku, tady to frčí," pochvaloval si a projížděl se po ulici sem a tam.
Honzík se vylekal.

,,Co to zase vyvádíš!" křičel na něho. ,,Vrať se zpátky! Niki!"
V tu chvfli vyrazito z vedlejší ulice auto. Niki vytřeštil oči, odhodil koloběžku
a skočil do příkopu. Zaskíípaly brzdy, ozvalo se chrupnutí a koloběžka
skončila pod jeho koly.
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,,Kluku hloupý!" zakíičel řidič.
Niki vykukov aI z pííkopu a leknutím ztratíIrer. Řidič vyskoč7l z autaa přiběhl
k němu. ,,Nestalo se ti nic?" ptal se úzkostlivě.

,, A... asi ne," soukal se Niki nahoru.

,Tos měl teda štěstí," oddychl si řidič. ,,Ještě že máš na hlavě přilbu. Mohl ses

při tom skoku pěkně uhodit do hlavy. Co tě to napadlo prohánět se po ulici?
Copak nevíš, že se to nesmí? Od čeho je hřiště?"

,,Nezlobte se, jáuž to nikdy neudělám," špitnul Niki provinilým hlasem.

,,Tb doufám. Ale tu koloběžku už nikdo nespraví," řekl řidič a vytáhl z pod
auta na placičku rozjetou koloběžku. ,,Tak si pamatuj, co jsi slíbil," pohrozil
zvednutým ukazovákem Nikimu a odjel.

,§s tomu dal," mračil se Honzík. ,,Co teď řekneme mamince?"

{U ,u to nemůžeš, to já," řekl Niki a sklonil hlavu. Hrozné se styděI za to,
co provedl, a chtělo se mu plakat. Pomalu se loudali domů.

,,Proboha! Co se stalo?" lekla se maminka, když viděla Nikiho s rozbitou
koloběžkou v ruce. Niki se rozplakal a pověděl mamince, co provedl.

,,Z té rozbité koloběžky si nic nedělej," řekla maminka. ,,Hottzík na ní stejně
nejezďí. Hlavně že se tobě nic nestalo."

,,To ie pravda," moudře dodal Honzík. ,,Mě1 jsi štěstí. Teď si alespoň budeš
pamatovat, že si na ulici nikdy nesmíš hrát!" .

Odpouěz na otd,zleu:

Mohou si děti lvdt na ulici nebo na silnici?
Proč nesmí malé děti jezdit samy, bez doprouodu dospělych, po silnici nebo ulici
na kole, koloběžce nebo tříleolce?
Proč je dobré mít při jízdě na leole nebo leoloběžce ochrannou přilbu?
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Niki zůstal uHonzírca a jeho maminky celé prázdniny. Paní Macháčkovábyla
sice leknutím bez sebe , kďyž uviděla Nikiho poprvé vyskočit z počítače, ale
brzy si zvykla a místo jednoho hlídala kluky dva.

Poslední týden prázďnín chodil Niki jako tělo bez duše. TUšil, že až skončí
prázdniny, skončí i jeho dobrodružství mezi lidmi. Když večer zase všichni
usedli ke stolu, Niki se smutně usmál a řekl: ,,Chtěl bych tu s vámi zŮstat
navždycky. Tady je to jiné než v počítači.u A v jeho očích se zaleskly slzy.

Maminka vzala Nikiho za ruku.,,Niki, ty se musíš wátit zpátky do počítače.
Yždyt nejsi jen Honzíklv kamarád, ale kamarád všech dětí. Každým dnem
se vrátí kluci a holčičky z prázdnin. Pak pobéží ke sým počítačům a budou
tě tam hledat."

,,To ie pravda!" ťukl se Niki do čela.,,Úphě jsem na ostatní děti zapomněl!"
Chvfli se zamyslel a potom radostně vykřikl: ,,Mám nápad! Přestavím v počítači
celou hru!"

,,}ak přestaúš?" nechápavě kroutil hlavou Honzík.

,,Jednoduše," řekl Niki. ,,Přestaúm hru, aby byla jako doopravdy. |ako
ve vašem světě."

,§ chceš udělat hru, kde budou všichni muset dodržovat pravidla?" ptal
se překvapený Honzík.

,,Pravidla silničního provozu," řekl důležitě Niki. ,,,Když někdo udělá chybu,
llž to nepůjde vrátít. Bude muset začít hru od začátku. Dokud se nenaučí
všechna pravidla, nikdy nedohraje hru do konce."

Honzík koukal s pusou otevřenou.

,,fá jsem hned věděla, že jsi chytrý kluk," řekla maminka a přitiskla Nikiho
k sobě.

Niki už neměl stání. ,,Dám se do toho hned!" vyskočil ze židle a nedočkavě
objal Honzka. Potom dal pusu mamince, anež bys napočítal do tří, zmízel.

Chvfli bylo ticho, ale pak to v počítači cvaklo a Niki se objevil na obrazovce.
široce se na Honzíka a maminku usmál, zamával ji* a řekl: ,,Možná,
že se mi touhle novou hrou podaří ochránit děti před irazy."
Potom obrazovka potemnéIa a objevil se nápis ,,Konec".
Honzík se rozplakal.
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,,Neplač, Honzíku," těšila ho maminka. ,,,,Prázdniny skončí a zapár dnů půjdeš
Zase do mateřské školy. Tám budeš mít celou kupu kamarádů. A s Nikim
se budeš potkávat, kdy budeš chtít v jeho nové hře.''
Honzík si utřel uplakané oči a malinko se usmál.
,,Maminkamá pravdu," pomyslel si. ,,Vlastně je všechno, jak má být."



Niki vymyslel pro děti první úkol:

Víte, co zrirram.enaiívyobrazené značky a
Kdo pozná a pojmenuje všechny, je velký pašák.

Kdo se splete lkrát, je ýboný.
Kdo se splete 2 - 3krát, je dobrý.
Kdo se splete 4krát avícektát, musí se polepšit.

lNFORMATIVNÍ ZNAČKÍ

kde ie mtůržeme vidět?

Přechod
pro chodce

pĚší zóNA

zÁsogovÁt{í
10_14h

Podchod
nebo nadchod

Po[icie

Policie První pomoc NemocnicePěší zóna

pŘírnzovÉ zNAčKí

Stezka
pro chodce

Zastávka
autobusu

Stezka
pro cyklisty
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Stezka
pro chodce
a cyklisty

Obytná zóna Konec obytné zóny
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yýsrnnžruÉ zrunčrcv

Pozor,
přechod

pro chodce

zÁrazovÉ zNAčKí

Zákaz vjezdt
všech vozidel

(v obou směrech)

Světelné
signály

Zákaz vstupu
chodců

Zákaz vjezďu
jízdních kol
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A
Jiné

nebezpečí
křižovatka
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