
Super Rudolf. 

 
 V jedné staré továrně,kde vyrábějí 
všelijaká speciální vozidla jako jsou 
náklaďáky,cisterny,kombajny a různé jiné 
velké stroje dostaly jednu nečekanou 
zvláštní objednávku.Tato objednávka 
zněla asi takto: 
„My hasiči Jihočeského kraje žádáme Vás 
tímto o jeden speciálně vybavený hasičský 
vůz.Musí umět zdolat i ten nejnáročnější 
terén,jeho stříkačka aby dokázala vodu 
dopravit co nejdále a ať má ten nejvyšší 
žebřík a veškeré nejmodernější vybavení 
které ještě žádné hasičské auto nemělo.“ 
Sešli se tedy všichni zaměstnanci a 
dlouho,dlouho přemýšlely a vymýšlely jak 
by se takové super hasičské auto mohlo 
vyrobit.Každý z nich přišel s nějakým 
nápadem. 
Obrovská kola,silnější motor,větší nádrž 
na vodu a výkonnější čerpadlo pro 
stříkačku,jen s tím delším žebříkem to 
bude potíž. 



Když bude delší než mají ostatní tak se 
bude mít snahu převrátit ale nakonec i 
tento problém se jim podařilo vyřešit. Jak? 
No musí být o dost širší než ostatní 
hasičská auta. Přiděláme mu tedy z boku 
dlouhé výsuvné nožičky a když bude 
potřeba může je vysunout.Ano to je 
výborný nápad a teď už se mohly dát do 
výroby tohoto super hasičského auta.Když 
po několika měsících byly s prací hotovi a 
autíčko mělo všechno co hasiči chtěly 
sešli se zas všichni aby mu popřály hodně 
štěstí a spoustu uhašených požárů a 
předaly auto slavnostně hasičům.I autíčko 
samotné bylo rádo že bude moci pomáhat 
při různých příležitostech.Když třeba 
někde spadne strom nebo přijde velká 
voda a tak různě.Když přijelo do garáží 
zaparkovaly ho hned vedle starého 
hasičského vozu jménem Hugo.Hugo byl 
sice už starý a lak měl značně oprýskaný 
a ošlehaný od ohně a to nejen 
jednoho,vždyť už mnoho let slouží tady na 
stanici a co už všechno zažil ale o tom až 
jindy. 



Hugo se z novým autíčkem hned dal do 
řeči a ptal se ho na všechna jeho 
vylepšení a obdivoval ta vysoká kola a 
dlouhý žebřík a tak trochu mu záviděl i 
jeho krásně zářivou červenou barvu. 
Jen počkej až nás zavolají a pojedem 
k zásahu to bude fofr,musíme být hodně 
rychlí a opatrní v té rychlosti se musíme 
vyhnout všem překážkám a dávat dobrý 
pozor abychom ještě někoho 
nepřejely.Doufám že máš i dost silnou 
houkačku tu budeš móóc potřebovat.A 
kolik nás tu vlastně je? Ptalo se nové 
autíčko.Mno to je asi tak,jsem tu 
já,cisterna Máňa,pak žebřík Péťa a 
v garáži stojí hned za tebou Tonda ale ten 
s náma k ohni nemůže.A proč to ti hned 
vysvětlím on Tonda vlastně není žádné 
hasičské auto ale vysokozdvižná 
plošina.Je to takový obrovský hever na 
zvedání nás aut do výšky aby nás mohly 
hasiči opravovat a pravidelně kontrolovat i 
stav našeho podvozku. 
Když se nám něco rozbije nebo ulomí tak 
hasiči s Tondou dokáží všechno vždy 



perfektně opravit.Zatím jsme vždycky vše 
zvládly a dokázaly městu v mnohém 
pomoci.Řekl bych, že jsme tu všichni 
docela fajn parta. 
Takže se každý nějak jmenujete třeba 
Tonda,Máňa ,Péťa,Hugo a já.Tak mě teď 
napadá že každý zde máte své jméno a 
já?Kdy já dostanu také jméno?To jméno ti 
musí dát hasiči vždyť se dočkáš a teď už 
spi.Zítra je taky den a pro dnešek toho na 
tebe bylo myslím až dost. 
Hned druhý den ráno, když všichni hasiči 
přišly do práce,sešly se před novým 
autem. Bylo na nich hned poznat jak jsou 
pyšní že mají takové krásné,nové a tak 
super vybavené auto.No to je 
senzace,koukněte na ten žebřík teď už 
nebude problém dostat se i do  vyšších 
výšek je asi dvakrát delší než má Péťa, i 
cisternu má větší než Máňa a co teprve 
Hugo jeho vybavení je opravdu směšné 
proti tomu co má náš nový kamarád.A ten 
krásný lak a jak voní novotou jen jedno mu 
ještě chybí vždyť každý z našich vozů už 
jméno má i hever Tonda má jméno .Tak 



co s tebou autíčko, jméno mít 
musíš.Každý zde má jméno víš co? 
Budem ti říkat různá jména a  když se ti 
nějaké zalíbí,dáš nám houkačkou 
znamení že je to to pravé.Nám totiž záleží 
na tom aby se i tobě tvé jméno líbilo .Tak 
začnem co! 
Jindra…..nic tak Vojta…..nic tak 
Rudolf…Hu húú tak Rudolf bezva budem 
ti tedy říkat Rudolf.A autíčko znovu 
zahoukalo Hu húú Rudolf jsem Rudolf , 
jsem super autíčko Rudolf.Jsem super 
Rudolf mám jméno mám své jméno 
slyšels Hugo jsem Rudolf a 
A Hugo zamrkal světly jako že slyšel a 
povídá, tak fajn Rudolfe , vítej mezi 
námi.A vtom zazněla poplašná siréna 
„Výjezd-výjezd.“Hlásil požární rozhlas 
„Hugo a Máňa má výjezd a vemte sebou i 
Rudolfa, ať se podívá jak se má správně 
hasit oheň. Hoří stoh slámy u rybníka , 
Výjezd-výjezd Hugo,Máňa a Rudolf 
k rybníku prosím.“A hasiči naskákaly do 
vozů a jelo se.Houkačky zněly  svým 
Hóóří hóóří.Hugo jel první pak Máňa a za  


