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Superkuře

Tlustá paní zpívá

Bengál na střeše

Podivná věda

Čilý Čenda Čmuchal

Gusta má křídla

 Kvok, kvok, pšššt!



drak

svačinový 
kufřík



Gusta Řízek byl zdánlivě obyčejné kuře.

brýle

zobák

město 
Drůbežákov

hřebínek

lalok
lalok

ocasní peří
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Superkuře



Chodil do druhé třídy v obyčejné škole.
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A měl obyčejnou rodinu (skoro).

     

Ale Gusta měl supertajemství.
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Když byl Gusta mladší, spadli s Bédou v laboratoři 
strýčka Kvoka do nádrže s jedovatou břečkou.

!
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Pomoc!



Nebyla to obyčejná jedovatá břečka. Gusta díky 

ní získal superschopnosti.

Gusta se zařekl, že své superschopnosti bude 
využívat jen k dobru.
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Mocný zobák Péřová bouře

Ptačí sm
ysly

SVĚDÍ!

Pobočníci jsou 

taky super!

Super 

tvrdá 

skořápka



Strýček Kvok slíbil, že Gustovo tajemství nikomu 
neprozradí. Ale stejně bylo supernáročné utajit  
ho před Gustovou mámou.
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Koukněte, kluci!  
Je tady fotka Kvočny 
Hřebínkové, jak zobe 
kukuřičné bonbóny!



Gusta si vyrobil superkostým. Ukrýval ho ve 
svačinovém kufříku, který nosil všude s sebou. 
Kdykoli se do svého kostýmu nasoukal, stal se z něj 
hrdina, Kuře Kung-Prásk.
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Nic mě nevyděsí tak, 

abych se z toho strachy 

pokvokal!

No jasně. Vždyť  
chodíš spát s rozsvícenou 

lampičkou.



Nový hrdina, Kuře Kung-Prásk, zastavil zákeřnou 
bábinku Husíkůži. Tato zapšklá stařena pro dá-
vala svítící sušenky, po kterých slepice ztrácely 
peří. Oškubaným slepicím pak pro dávala sve-
try! Kuře Kung-Prásk porazil bábinku Husíkůži 
v bitvě. A profesor Kvok vyrobil svítící mléko, 
po kterém oškubaným slepicím peří znovu na-
rostlo. Teď už bábin ka plete 
ve vězení.
Když jsme se bábinky Husí-
kůže zeptali na její názor, 
odpověděla: „Radši bych byla 
na Floridě.“

Před týdnem Kuře Kung-Prásk zachránil obyvatele 
Drůbežákova před zákeřnou bábinkou Husíkůže.

TAJEMNÝ HRDINA ZACHRÁNIL MĚSTO

KVO



Slečna Kvočna Hřebínková, která 
se proslavila svým supervysokým 
hlasem, chystá koncert v drůbe žá-
kovské opeře. Lístky již v prodeji!

Doktor Skřípal vyrůstal v Drůbežá-
kově a tento týden se do města 
vrátil. Plánuje návštěvu opery a je 
také zvědav na knihovnu.

KAL
SLAVNÁ ZPĚVAČKA VE MĚSTĚ

VĚDECKÁ KAPACITA JE ZPĚT



Kuře Kung-Prásk možná 

nosí superobleček, ale má 

opravdu superneslušné 

způ soby. Chová se hrubě 

k do spě lým – jen se zeptejte 

bábinky Husíkůže!

Nabízím odměnu tomu, kdo 

mi prozradí skutečné jméno 

Kuřete Kung-Práska!

VELKÝ HRDINA,  

NEBO OTRAPA 

V PUNČOCHÁCH?
řenda  

řmuchal, 

reportér

Kuře Kung-Prásk te byl opravdu slavný. Jenže 
být slavným superhrdinou není snadné.

Gusta o svém  
supertajemství  
nemohl povědět  
nikomu ze svých  

kamarádů.

A při boji 
s padouchy se 
občas opozdil 
na večeři.

A reportér 
Čenda Čmuchal 
o něm pořád  
psal hlouposti.

ODMřNA
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Máš  
domácí 
vězení!
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