
OMALOVÁNKY
                s příběhem



Ahoj kamarádi,

dovolte, abych se představil, mé jméno je Proton, 

profesor Proton.
Možná by se slušelo, abych vám krapánek přiblížil, 

co jsem vlastně zač a v čem tkví můj úžasný talent 

nazývaný jak jinak, než protonová terapie.

Sestavil jsem už spoustu zábavných strojů a přístrojů 

od houpaček, klouzaček, mrkacích panen či letadé-

lek. Jsem vlastně takový stroj na zábavu. 

A věřte mi, je to báječné povolání, dělat dětem ra-

dost. Vždyť co může v mých plechových uších znít 

lépe, než dětský smích. 
Ve vší skromnosti musím přiznat, že výsledky mé prá-

ce jsou opravdu obdivuhodné! 

Robůtci Thera a Centr by vám mohli vyprávět...

 ...ale to, co jsem vynalezl jednoho letního dne, předčilo 

opravu i mé očekávání! Pojďte si to poslechnout... 



Radoval jsem se ve své laboratoři z právě vyrobeného 

dárku pro Theru k jejím zítřejším narozeninám.



Pustil jsem se do šlehačkového dortu s jahodami, který má 
Thera moooc ráda. A povedl se myslím přímo na jedničku.



Robůtek Centr zatím připravoval občerstvení. Abych pravdu řekl, 

nadělal při tom pěknou paseku, ale snažil jsem se být trpělivý. 



Zabalil jsem dárek a natrhal čerstvé květiny.
Teď už nebránilo nic, aby oslava mohla začít.



„Ale kde je Thera?“ podivil se Centr.
„Ta bude koukat.“



Ale Thera neměla na oslavu ani pomyšlení. 
Přemohla ji únava a usnula ve svém růžovém polštáři.



Když jsme k ní s Centrem dorazili, oba jsme se vyděsili.„Dyť ty celá hoříš!“polekal jsem se a začal okamžitě hledat příčinu.



Položil jsem Theru do jednoho ze svých přístrojů. „Ale né!“... 
polekal jsem se, když přístroj zaznamenal nález. A právě tehdy mi 
to došlo. Musím sestavit přístroj, který tato nežádoucí tělesa zničí! 



Okamžitě jsem se pustil do práce a sestavil nový. Dal jsem do toho 

všechnu svou energii, ale povedlo se! Tento
 přístroj Theru opravdu 

vyléčil. Centr radostí zatleskal: „A jde se slavit!“ 



„Všechno nejlepší,“ zadrnčil nesměle Centr. „No, to je nádhera,“ 

zaradovala se Thera, při pohledu na dort a výzdobu.



„Děkuji,“...křičela Thera radostí, když rozbalila dárek. Přesto 
věděla, že největším pokladem je skutečnost, že už je zase zdravá.



Takže teď mohu kamarádi léčit i vás, bude-li třeba. Mám hrozně rád 

situace kdy mohu pomáhat, díky ním je můj svět mnohem barevnější.

Ahoj!!! 

...u dalšíh
o 

příběhu 

Váš 

Prof. PRO
TON 



KDO JSME?

     THERA
      robotí slečna

     ...ve skutečnosti slečna jako 

každá jiná. Ráda maluje, 

tancuje zpívá a skotačí.

Je milá, hodná a praco-

vitá. Moc ráda pomá-

há prof. Protonovi.

Therino
největší přání:
Kočárek pro Quida,    

aby mohli být pořád 

spolu.

CENTR
maličký robůtek

 ...zvědavý kluk. Všechno chce znát  a všechno chce zkusit. A nejlépe teď hned! Vlastně ani nezáleží na tom jestli jste kluk nebo robot. Mláďata jsou prostě mláďata!
Centrovo největší přání: Houpačka od profesora Protona, na   které by se zhoupl až do Afriky.  QUIDO

plechový medvídek




