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Zakričme 

8-ročnému

„AHOOOJ!“

TOMIMU

TROCH SUPERHRDINOV.
Možno sú už dôchodcovia, ale v Tomiho 
očiach sú to stále superhrdinovia.

Predtým sa volali hrdinovia FAST, ale ako 
odišli do dôchodku, Tomi ich začal volať

STARKÍ HRDINOVIA.

Je presne taký istý ako iné osemročné deti,  
len s tou výnimkou, že je vnukom
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PRVÝM TOMIHO 
STARKÝM 
HRDINOM 
JE FERO
 VTIPNÁ 
TVÁR, 

DRUHÝ SA VOLÁ 
ADAM AKČNÁ RUKA A POSLEDNOU, 

ALE O NIČ MENEJ 
DÔLEŽITOU 
HRDINKOU, JE 
SOFIA 
SPEVÁČKA.

NA SVOJICH STARÝCH RODIČOV AKO NA

STARKÝCH 
HRDINOV?

POZERÁŠ AJ TY
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Zloduch Zrazenina je 
podliak, ktorý útočí na 
mozog a spôsobuje jeho 
poškodenie.

Do mozgu sa 
tak nedostane 
dostatok kyslíka 
a živín.

Je to podobné srdcovému infarktu, ale 
deje sa to v mozgu. 

Kľúčom k porazeniu zloducha Zrazeniny 
je čo najrýchlejšie získať pomoc. 

Trojica hrdinov bola odvážna a 
superrýchla, 

Spôsobí, že sa na 
osobe prejaví niektorý 

z príznakov (112) 
mozgovej príhody.

    KEĎ EŠTE PRACOVALI 
 AKO HRDINOVIA FAST, 
BOJOVALI PROTI NEPRIATEĽOVI, 
  KTORÝ SA VOLÁ 

ZLODUCH 
ZRAZENINA

Útočí tak, že 
zablokuje prítok 

krvi do mozgu.

  A TOMI SI PRAJE, 
ABY AJ ON BOL TAKÝM 
HRDINOM FAST, 
AKO BOLI ONI. 
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KAPITOLA 1 

FERO 
VTIPNÁ TVÁR

Tomiho problém je to, že je VEĽMI POMALÝ 
a vždy a všade mešká. Napríklad minulý týždeň sa Tomi 
dostal do problémov, keď meškal na hodinu telesnej 
výchovy.

Ale Tomiho starkí hrdinovia ho ľúbia takého, aký je!

Fero Vtipná tvár, ktorého superschopnosťou je 

strúhanie vtipných grimás, 
vždy rozpráva vtipy a dokáže Tomiho rozosmiať tak, až ho z toho rozbolí 
brucho!

Pred časom si tí dvaja robili selfiečka a kadejaké opičky, 
keď Tomi cúvol a stúpil na svoju lietajúcu dosku, stratil 
rovnováhu a spadol na zem. Ako padal, stiahol so sebou aj 
Fera Vtipnú tvár a obaja pristáli na zemi.

„Slimák by sem prišiel 
 rýchlejšie ako ty, Tomi!“ povedal mu pán učiteľ.

Videl si toto vtipné video 
na našej webovej stránke? 
Určite si ho pozri na 
www.fastheroes.com 
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„Hej, Tomi, chceš počuť vtip?“ pýta sa Fero Vtipná tvár.

„Jasné, starký Fero!“ odpovedá Tomi.

„ČO JE RÝCHLEJŠIE, LETO ALEBO ZIMA?“  
   „NEMÁM TUŠENIA, ČO JE RÝCHLEJŠIE?“ 
        „NO LETO, LEBO ZIMY SA DNES UŽ NEDOČKÁŠ!“

„Starký Fero, ako si používal svoju tvár na boj so zloduchom 
Zrazeninou?“ pýta sa Tomi.

„Zamaskoval som si ju tak, aby ma zloduch Zrazenina 
nespoznal, Tomi. Mimochodom, neklesla mi JEDNA 

strana tváre?“

Fero Vtipná tvár sa Tomiho pýta vždy tu 
istú otázku.

Tomi sa pozrie na Ferovu tvár 
a vidí, že vyzerá normálne. 

„Nie, starký Fero, tvoja tvár 
je krásna ako vždy!“

Fero podíde bližšie k Tomimu, aby ho pošteklil a potom povie:

     Keď strúhame grimasy, je to super zábava, ale vždy maj na pamäti, že ak 

niekomu tvár náhle klesne na jednu stranu,mal by si spozornieť, pretože zloduch Zrazenina 
môže práve spôsobovať mozgovú príhodu a je potrebné vytočiť

a to ihneď. 
Privoláš záchranku, ktorá príde a 
poskytne pomoc.

magické číslo

112 
„Keďže hrdinovia FAST sú už 
na dôchodku, potrebujeme 
posily, presne také ako 
ty, ktoré budú bojovať so 
zloduchom Zrazeninou.

zachichotá sa Fero Vtipná tvár. 
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112

„Ale ako si mám zapamätať, 
podľa čoho spoznám mozgovú príhodu 
spôsobenú zloduchom Zrazeninou?“ pýta 
sa Tomi ustarostene.  

„Stačí, keď si zapamätáš 

magické číslo 112 
a potom si spomenieš na mňa,” odpovedá  
starký Fero. Tomi sa zamračil a vyzeral 
zmätene. 

„Ako mi to, že si spomeniem na teba 
a magické číslo môže pomôcť si to 
zapamätať?“ pýta sa Tomi.

KAPITOLA 2 

ADAM 
AKČNÁ RUKA

So svojimi starkými hrdinami 
zažíva Tomi vždy kopec zábavy. 
Práve včera bol u Adama 
Akčnej ruky. 

Adam je taký silný, že si Tomiho 
položí na svoju veľkú dlaň a 
zodvihne ho. 

„Je to jednoduché 
ako facka,“ 
hovorí úsmevne Fero Vtipná tvár. ,,Mojou 
superschopnosťou je moja tvár, však? 

Takže stačí si ju spojiť s číslicou 1 v magickom 
čísle 112 a budeš si pamätať, že ak 1 strana 
tváre náhle klesne, môže ísť o mozgovú 
príhodu a vtedy okamžite volaj 112.“ 

„Má to logiku,“ pomyslel si Tomi  
a priložil si ruku na jednu  
stranu tváre.
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Robí to často, hlavne keď posilňuje.

Tomi chodí hore, dole, hore, dole a 
pritom výska a smeje sa. 

Vie, že starký Adam ho zodvihne 
nielen rukami, ale často mu zdvihne 
aj náladu, povzbudí ho a utíši, 
pretože Tomiho veľmi ľúbi.

No včera Tomi nevýskal a nesmial sa, 
pretože jeho lopta skončila pod autom, 
ktoré išiel Adam práve zaparkovať na 
príjazdovej ceste.

zvýskol Tomi. 

a zdvihnutými rukami chcel 
zastaviť Adama, ale už bolo 
neskoro.

Takže, čo si myslíte, čo úžasné 
urobil Adam Akčná ruka?

„LOPTA!“

Videl si toto komické video 
na našej stránke? Sleduj 
„strašidelnú“ húsenicu! 
www.fastheroes.com 

TAKŽE TOMIHO LOPTA 
 SA VYGÚĽALA VON!

VYSKOČIL Z AUTA 
A NADVIHOL HO JEDNOU RUKOU,
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Problém bol však v tom, že pod 
autom sa vedľa lopty skrývala aj

Teraz je Adam síce už veľký a silný, 
ale stále sa hrozne bojí chrobákov, 
takže keď zbadal tú malú húsenicu, 
príšerne sa zľakol, vyskočil a 
vyhodil auto do vzduchu.

Adamovo auto dopadlo s 
rachotom na zaparkované 
auto, spustil sa alarm a 
vznikol ešte väčší chaos!

Hluku sa zľakla aj húsenica, ktorá sa 
začala robiť, že je ,,mŕtva” a skolabovala 
na chodníku.

,,Ty si taký silný, starký Adam!”

Neskôr, v ten istý deň, vraví 
Tomi svojmu starkému hrdinovi: 
„Pomáhala ti veľmi tvoja supersila, 
keď si bojoval so zloduchom 
Zrazeninou?“

„Áno, určite, ale tiež som sa bál, 
že zloduch Zrazenina mi ukradne 
silu z niektorej ruky a tá mi 
potom zoslabne. Potom by som 
už nebol silný.“

„Zloduch Zrazenina je naozaj 
odporný podliak, však?“ Tomi sa 
pýta a v hlase počuť starosť.

   Áno je, a preto je dôležité, aby sme 
boli vždy v strehu pred príznakmi 
jeho škodlivého konania.malá zelená húsenica.

  AUTO 
VYLETELO

             DO VZDUCHU A PR
IST

ÁL
O 

NA
 S

TR
EC

HE
 Z

AP
AR

KO
VA

NÉ
HO AUTA NA DRUHEJ STRANE ULICE.

   VIEŠ, ŽE AK U NIEKOHO 
 ZBADÁŠ, ŽE 
  V JEDNEJ RUKE NÁHLE 
 STRATÍ

VŠETKU SILU, 

“

A VTEDY PRÍDE 
ZÁCHRANKA A POMÔŽE “

magické číslo 112
MAL BY SI 

VYTOČIŤ
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11 2
„VIEM, AKO SI TO ZAPAMÄTÁM,“ 

vykríkne Tomi nadšene.

„Spomeniem si na magické číslo 112 
a druhú číslicu 1 v čísle 112 si spojím 
s tvojou superschopnosťou, starký 
Adam.

Takto si zapamätám, že ak 1 ruka 
náhle zoslabne, je možné, že zloduch 
Zrazenina práve spôsobuje mozgovú 
príhodu a treba volať okamžite 112.“

„To je supermúdre,“ povedal starký 
Adam a zobral Tomiho na ruky a silno 
ho objal.

KAPITOLA 3 

SOFIA 
SPEVÁČKA

Tomiho treťou starkou 
hrdinkou je Sofia Speváčka.

Sofia má okúzľujúci hlas a je to 
aj jej superschopnosť.
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Nuž, Sofiin hlas je tak neuveriteľne 
krásny a prenikavý, že s ním dokáže 
doslova rozbiť sklo!

Minule sedeli Tomi so Sofiou v jej aute, 
jedli zmrzlinu a počúvali rádio, keď 
vtom pustili Sofiinu obľúbenú pieseň. 

Najprv spievala jemne, ale postupne 
sa do toho vložila celá, spievala

 
 
 

na milión malých kúskov.

Našťastie sa nikomu nič nestalo, no Tomi 
si nevedel pomôcť a musel sa smiať. 

Vedel si, že niekto dokáže 
rozbiť sklo len svojím hlasom? 

AKO MÔŽE BYŤ HLAS SUPERSCHOPNOSŤOU?
Pozri si video a 
vypočuj si ohromný 
hlas starkej Sofie 
www.fastheroes.com 

stále hlasnejšie a
hlasnejšie.

A naraz sa čelné sklo v aute 

ROZSYPALO
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Neskôr sa jej Tomi pýta:

„Áno, ten hrozný podliak môže 
spôsobiť, že moja reč bude znieť 
podivne a takisto nebudem môcť 
čítať rozprávky na dobrú noc.“

Tomi odpovedá: „Ale nikto nevie 
čítať rozprávky tak ako ty, starká 
Sofia, pretože ty vieš tak pekne 
vysloviť slová. Naozaj, máš hlas 
ako anjel.

To preto ťa volajú Sofia 
Speváčka?“   

„Určite áno, najdrahší Tomi.“  

 Starká Sofia, ja ti pomôžem, 
keď na teba zaútočí zloduch 
Zrazenina.

Starký Fero mi poradil dobrý 
spôsob, ako si zapamätať, 
ako sa dá rozpoznať, že útočí 
zloduch Zrazenina.

Spojím si číslicu 2 v magickom 
čísle 112 s rečou a spomeniem 
si na teba, starká. 

Takto...

  „STARKÁ SOFIA, MÔŽE ZLODUCH ZRAZENINA 
 OVPLYVNIŤ TVOJ  
  KRÁSNY HLAS?“

“

AK dve pery  zra z u
NEVEDIA VYSLOVIŤ SLOVÁ,

že mám okamžite 
VOLAŤ 112. “

tak si  zapamätám, 
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„Som na teba taká hrdá, zlatko, čo by 
si povedal na to, keby sme si išli kúpiť 
ďalšiu zmrzlinu?“

„Len ak vypneme rádio,“ vtipkuje Tomi a 
objíma svoju starkú. 
  

Neskôr v ten istý deň sa Tomi vráti domov 
a povzdychne si: 

So starkými hrdinami sa vždy tak 
dobre baví a veľmi ich ľúbi. Tomi si 
praje, aby im dokázal pomôcť, ak ho 
jedného dňa budú potrebovať. 

„Ale ja nie som dosť 
rýchly, aby som mohol 
byť hrdina FAST. Som 
strašne pomalý a vždy 
a všade meškám.

Ako sa len môžem stať 
takým hrdinom, ako boli 
moji starkí hrdinovia?“

Tomi ide spať a o chvíľu už drieme.

Ráno musí skoro vstať, pretože ide 
pozrieť starkého Fera.

“       ŽELÁM SI, ABY SOM SA  
 STAL HRDINOM FAST, 
PRESNE TAKÝM AKO MOJI 
  STARKÍ HRDINOVIA. 
POTOM BY SOM IM VEDEL 
POMÔCŤ, AK BY SA 

ZLODUCH 
ZRAZENINA 
 NÁHODOU VRÁTIL. “

ZZZ
ZZZZZZZ

KAPITOLA 4 

TOMI 
TRÉNUJÚCI ČAS

Ďalšie ráno Tomi  
vyskočí z postele a  
hneď po raňajkách,  
beží k starkému 
Ferovi Vtipnej tvári domov.

Starký Fero mu vraví: „No poď, 
Tomi, pohojdám ťa.“

Tomi odpovedá: ,,Jééééj! Super, 
starký Fero.”
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Tomi vie, že keď ho starký Fero 
rozhojdá, dovolí mu hojdať 
sa tak vysoko, že sa takmer 
dotýka oblohy.

Po chvíli starký Fero vraví: 
„Dochádza mi dych!“ Poďme 
robiť niečo menej divoké, Tomi.“

Tomi zakričí z plných pľúc:

Starký Fero pustí fotku na zem po tom, 
ako mu zrazu zoslabne ruka a spadne 
na kolená.

Truhlička s fotografiami spadne 
na podlahu.

„Starký Fero! Čo sa stalo?“  
zvolá Tomi a snaží sa nepanikáriť. 

Starký Fero nedokáže povedať Tomimu, 
čo má robiť, keďže jeho pery nedokážu 
vysloviť zrozumiteľné slová.  

Zrazu 

Tomiho všetko napadne.

Idú dnu a Tomi si sadne vedľa 
starkého Fera na opierku kresla.

Fero drží v ruke fotografiu, na ktorej je 
spolu trojica hrdinov FAST. Tomimu sa 
páčia všetky príbehy superhrdinov. 

ZRAZU,  
UPROSTRED VETY, 
SI TOMI VŠIMNE, 
ŽE NIEČO NIE JE 
V PORIADKU.

TOMI POZRIE NA FEROVU TVÁR A VIDÍ, 
ŽE POKLESLA NA JEDNU STRANU.

„POĎME SI POZERAŤ FOTKY!“ 
magické číslo 112
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Pamätá si, že starký Fero mu povedal, 
že si má spojiť prvú 1 s ním a má si 
všímať 

Spomenul si na starkého Adama 
a druhú číslicu 1, keď videl ako 
Ferovi 

1
1

POKLESNUTÁ 

TVÁR
SLABÁ 

RUKA

NESÚVISLÁ 

REČ
a spomenul si aj na starkú Sofiu, 
keď si uvedomil, že sú to 

2 
NESÚDRŽNÉ PERY, 
KTORÉ NEDOVOLIA FEROVI HOVORIŤ. 

RUKA NÁHLE VEĽMI

STRANU TVÁRE

ZOSLABLA
,

MÁ POKLESNUTÚ.
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Tomi vezme vankúš z kresla a položí 
ho na zem.

„Starký Fero, ľahni si a polož si hlavu 
na vankúš.“

Tomi starostlivo skontroluje, či starký 
Fero má hlavu na vankúši a potom 
schmatne telefón.

Osobe na telefóne povie, že sa 

Tomi, a že si myslí, že starký má

starkého je Hlavná 22, aby mohla 
záchranka okamžite prísť. 

Keď záchranka dorazí, Tomi ukáže, 
kde leží starký Fero a ten je okamžite 
odvezený do nemocnice. 

Prichádza starká Sofia, a uistí sa, že 
Tomi je v poriadku.

a že

Tomi ostane pokojný, 
  ale koná 

Ostane pri Ferovi a vytočí 112, 

rýchlo.

volá

ADRESA

MOZGOVÚ 
PRÍHODU,
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O týždeň neskôr sa Tomi bezcieľne túla 
po Ferovom dome. 

Tomi premýšľa, čo bude so starkým 
Ferom?

Čo ak som niečo urobil zle? Možno som 
mal byť rýchlejší, keď som mu pomáhal.

Počuje, ako auto zastavuje na príjazdovej 
ceste a trúbi spoza rohu. Starký Fero 
je doma!

Fero ho silno objíme a usmeje sa. 

„Poď sem, Tomi, niečo pre 
teba mám.“ 

KAPITOLA 5 

TOMI 
HRDINA FAST

„Starký! Starký!“ 
Tomi zvýskne a vletí 
starkému do náručia.
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Fero chytí Tomiho za ruku a vedie 
ho do haly. Zodvihne krabicu s 
fotografiami a prehrabuje sa v nej.

Tomi pozrie dole a zbadá, že starký 
Fero Vtipná tvár drží v rukách 
masku hrdinu FAST.

„Pre mňa? Ja nie som hrdina FAST!“

Fero nasadí Tomimu masku a povie: 

Áno, si.
Zachránil 
si mi život tým, 
že si si zapamätal 
 magické číslo 112 
a správne si rozpoznal všetky príznaky 
mozgovej príhody, ktoré mi spôsobil zloduch 
Zrazenina.

Teraz si už hrdina FAST.
Tomi je veľmi šťastný a túli sa k svojmu 
milovanému starkému.

“

Ó, toto som hľadal,“ 
hovorí.

„Tomi, chcem, aby si  
si toto nechal.

“

“ “

,
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A viete čo? Odvtedy má aj Tomi svoju 
vlastnú superschopnosť. 

Je rýchly ako blesk a už nikde 
nemešká, keďže už nie je pomalý.

Dokonca aj jeho pani učiteľka ho volá 

  Tomi 
Trénujúci čas! 

Zloduch Zrazenina teraz musí 
bojovať s novým hrdinom FAST.

a spojiť každú číslicu so 
superschopnosťou každého z 
Tomiho starkých hrdinov. Ktovie, 
možno aj ty jedného dňa zachrániš 
život svojmu starkému hrdinovi/
starkej hrdinke, tak, ako to urobil 
Tomi. 

Všetko, čo potrebuješ 
urobiť, je zapamätať 
 si magické číslo 112

  STANEŠ SA 
AJ TY HRDINOM 
  FAST? 

Nezabudni si pozrieť 
video, ako sa Tomi dobre 
zabavil so svojimi 
starkými hrdinami, 
pretože bol oveľa 
rýchlejší než oni. 
www.fastheroes.com
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www.fastheroes.com

NEDOVOĽ, ABY MOZGOVÁ 
PRÍHODA UBLÍŽILA TÝM, 
KTORÝCH ĽÚBIŠ. PRIDAJ 

SA K TÍMU FAST A STAŇ SA 
HRDINOM.


