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PODSTAVEC PODSTAVEC 
PRE MODELPRE MODEL
OBLEKU IRONOBLEKU IRON
MANA S LEDMANA S LED
OSVETLENÍM!OSVETLENÍM!

ROZMERY PODSTAVCA ROZMERY PODSTAVCA 
Priemer: 52 cmPriemer: 52 cm
Obsahuje upevňovaciu tyčObsahuje upevňovaciu tyč

SVETELNÉ EFEKTY V REAKTOROCH
A NA HLAVE

VERNÁ REPLIKA IRON MANOVHO
OBLEKU

ZOSTAVTE SI LEGENDÁRNY OBLEK TONYHO STARKA

OSVETLENÝ 
PODSTAVEC

VYUŽITE TO HNEĎ, OBJEDNAJTE SI PRÉMIOVÚ PONUKU 
PRÉMIOVÚ PONUKU A ZÍSKAJTE  DODATOČNÉ  DARČEKY!

Všetko, čo ste chceli vedieť o jednom z najikonickejších 
superhrdinov filmového sveta Marvel. Hoci Tony Stark nemá žiadne 
superschopnosti, stal sa jedným z obrancov planéty vďaka svojej 
genialite, s akou zostrojil absolútne výnimočné obleky a výzbroj.

TAJNÝ PRÍBEH ÚŽASNÉHO SUPERHRDINU
DOBRODRUŽSTVO    Ponorte sa do najslávnejších Iron Manových 
príbehov od 60. rokov po súčasnosť, ktoré superhrdina prežil počas

svojej neuveriteľnej dráhy.

KOMIKSY    Objavte tajné príbehy sveta 
Marvelu očami jedného z jeho hlavných 
hrdinov. 

OBLEK    Spoznajte všetky 
Iron Manove obleky od 
jednoduchých začiatkov  
až po sofistikované modely 
z budúcnosti.

NÁVOD KROK PO KROKU

Zostavte si doma 
Iron Manov oblek 
so svetelnými 
efektmi. Zvládne 
to ozaj každý. 
Postačí na to 
skrutkovač 
a priložený 
podrobný návod.

Súčiastky podstavca budú zaslané
samostatne, neobsahujú model obleku Iron Mana.

Stane byl nemilosrdný člověk, 
jehož pohled na svět byl pokřiven 
osobními traumaty – jeho otec 
zemřel zbytečně přímo jemu  
před očima při hře ruské rulety. 
Život pro něj byla pouhá hazard- 
ní hra. Když se ho Tony Stark ze-
ptal, proč se stal jeho úhlavním 
nepřítelem, suše odvětil: „Hledal 
jsem důstojného soupeře. Hrát 
bez skvělého protivníka nemá 
ani cenu.“Když pak souboj skončil, 
Iron Man pronesl poslední slova: 
„Prohrál jsi.“

ZÁPAS TITÁNŮ

Při novém útoku Stane pošle balíček s bombou do sídla spo-
lečnosti. Rhodes je při explozi zraněn, a nemůže tudíž bojo-
vat. Plachý génius Morley Erwin při výbuchu zemře a jeho 
sestra Clytemnestra viní z nešťastné události Starka. Avšak 
Tony na tragédii nereaguje podle očekávání. Nejen že se 
nezhroutí, ale vztek ještě více posílí jeho odhodlání bojovat.

Poté co se Starkovi podaří získat zpět svůj oblek Silver 
Centurion uložený na základně Avengers na západním pobře-
ží, odletí do New Yorku, aby se utkal se Stanem. Iron Man se 

vrací. Jeho nový stříbrno-červený oblek je vybaven chame-
leonským efektem, rušičkou signálu, tepelným štítem 

a pulzním laserovým kanónem. Tyto systémy dokáží 
snadno překonat Stanovu obranu. Ten si však schová-
vá eso v rukávu v podobě prototypu zbroje sestrojené 

na základě několika Tonyho zapomenutých poznámko-
vých bloků. Válečný stroj dostane jméno Iron Monger.

V KOMIKSU

Posedlý touhou pokořit svého nepřítele, Obadiah si ob-
lékne zbroj, aby se sám mohl utkat s Iron Manem jako 
muž proti muži. Síly byly vyrovnané: Iron Mongerovy 
repulzorové paprsky byly mocnější, ale Iron Man byl zase 
rychlejší.

V pilotování však byl mezi oběma soupeři určitý roz-
díl. Když se Tonymu podařilo získat výhodu, neváhal 
Obadiah použít svá rukojmí jako živé štíty. Iron Man ale 
o chvilku později nakonec odhalil Stanovo tajemství, 
díky kterému dokázal perfektně pilotovat svůj oblek, 
přestože jej měl na sobě poprvé. Iron Man několikrát za-
chytil neznámý signál vycházející z blízké budovy, což 
naznačovalo, že Obadiahova zbroj je dálkově řízena prá-
vě odtud. Iron Manovi se podařilo signál přerušit a Stane 
se stal náhle zcela bezbranným. V této svízelné situaci 
pak zvolit nejsnazší únikovou strategii. 

V KOMIKSU

„NEBYL ZNIČEN,  
NEBYL PORAŽEN,  

ANI SE NEPLAZÍ PO ZEMI. 
JE ZDE A CHCE SE  

UTKAT V BOJI!“ 
OBADIAH STANE,

IRON MAN, SÉRIE 1, ČÍSLO 200
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„Život je jen hra,“ pronese chladně Obadiah Stane v komiksu Iron Man, 
série 1, číslo 198. Vždy když se na stránkách komiksu tento nelítostný 
obchodní magnát objeví, dá jasně najevo, že hraje, aby vyhrával.

V KOM
IK

SU

SYMFONIE NIČENÍ
Obadiahu Stanovi nestačilo Starka porazit, chtěl ho úplně zničit. Proto 
přikázal svým maskovaným hrdlořezům, aby unesli Iron Manovy blízké, 
sekretářku slečnu Arbogastovou a ex přítelkyni Bethany Cabovou. Šílený 
vědec Dr. Theron Atlanta pak dostal za úkol zmanipulovat city a loajalitu 
unesených obětí. Stanova krutá strategie, spočívající v hraní si se životy 
Tonyho přátel, měla za cíl přivést ho do sebezničující spirály zkázy, ze které 
se teprve nedávno dostal ven.

Přestože zakladatelé Circuits Maximus pochopili, že Stane stojí prav-
děpodobně za všemi těmito událostmi, nedokázali jeho plány zhatit. 
Happyho Hogana tak musí zachránit Jim Rhodes během akce, při níž 
v Iron Manově bojovém obleku prorazí čelní sklo helikoptéry a osvobodí 
vězně, jak je vidět na obálce čísla 199. Přestože Tony prokoukl Stanovy 
záměry a okamžitě přispěchal na pomoc malému Timothymu Andersovi, 
jehož matka zemřela Tonymu v náručí v New Yorku během sněhové 
bouře, v době, kdy byl Stark zcela na dně, nepodařilo se mu osiřelého 
chlapce nakonec zachránit.

9 TVÁŘÍ V TVÁŘ
Dvoustrana z čísla 200 první série 
vyobrazuje oba soupeře jako rytíře 
připravující se na souboj.

9

Detail obálky první série 
o Iron Manovi, číslo 199.V   polovině 80. let se komiks Iron Man připravoval na jubilejní 200. číslo 

a snad právě u příležitosti tohoto výročí jeho tvůrce Denny O’Neil před-
stavil nový příběh. Vrátil na scénu charismatického „záporáka“ a své-

ho hlavního hrdinu postavil znovu na startovní čáru. Jak jinak 
může Tony Stark, alias Iron Man, oslavit své kulaté výročí 

než novým oblekem a silným příběhem.

V době, kdy se odehrává tento příběh, se Tony Stark 
zrovna zbavil svých osobních problémů, ale bo-

hužel přišel o kontrolu nad svou společnos-
tí, kterou nyní ovládá Obadiah Stane. 

Ten dal firmu dokonce přejmenovat 
na Stane International. Stark nemá 
příliš chuť snažit se získat zpět zla-
tý oblek, které nechal svému příteli 
Jimu Rhodesovi, proto spolu se sou-
rozenci Morleyem a Clytemnestrou 
Erwinovými zakládá v Sillicon 

Valley nový technologický start-up 
Circuits Maximus. 

ODHALENÍ 
POSLEDNÍ HRA OBADIAHA STANA

„NEJSEM IRON  
MAN. NEŘÍKEJTE MI 
TAK. OPAKUJI TO UŽ 
NĚKOLIK MĚSÍCŮ.“ 

TONY STARK, 
IRON MAN, SÉRIE 1, ČÍSLO 200 
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S tímto číslem dostáváte díly, ze kterých lze postavit Iron Manovu helmu s vnitřním osvětlením 
a vypínačem. Jediným nářadím potřebným k jejímu sestavení je magnetický šroubovák. 

DÍLY V ČÍSLE 1: 

Kryt průzoru (1D) vložte do otvoru v přední části 
helmy (1C). Lehce na kryt přitlačte, aby oba díly 
do sebe zacvakly. 

Ujistěte se, že box na uložení baterií, který je součástí 
sady LED světel, se nachází ve stejné rovině jako 
otvor helmy. Pro hladké vsunutí krytu na baterie (1F) 
je třeba, aby box na uložení baterií byl co nejpevněji 
uchycený ve správné pozici. Než kryt na baterie 
připevníte, přesvědčte se, že díl lze bez potíží vložit 
do otvoru helmy.

2 - Sada LED světel (1G) se skládá z boxu na uložení baterií, dvou LED žárovek 
pro osvětlení průzoru a vypínače. Sadu LED světel (1G) umístěte na příslušné 
místo otvorem směrem ven z helmy. Použijte jeden šroubek EM.

2 - Úchytku se vsunutými LED žárovkami (1E) přišroubujte 
dvěma šroubky EM dovnitř helmy tak, aby LED žárovky 
osvětlovaly kryt průhledu.

1 - LED žárovky (1G) vsuňte lehkým tlakem do otvorů 
na úchytce na světla (1E). Žárovky se vsunují do 
otvoru směrem zezadu dopředu. 

1 - Zašroubujte kolík (1H) do vnitřní části 
helmy (1C). Použijte dva šroubky EM. 

 FÁZE   SADA LED SVĚTEL1

 FÁZE         LED ŽÁROVKY2

OBLEK MARK III
HELMA

PRAKTICKÉ RADY
• Různé druhy šroubků ponechte oddělené. 

K tomuto účelu můžete použít sáčky,  
ve kterých byly šroubky dodány.

• Používejte magnetický šroubovák pro nasta-
vení šroubků do svislé pozice. Zamezíte tím 
jejich deformaci při šroubování.

Součástí balení je  
i baterie CR 1025  
pro napájení světel. 

KROK ZA KROKEM 1

1A Maska

1L Vypínač

 AP  
2 × 4 mm

 BP  
1,7 × 4 mm

  EM  
1,7 × 4 mm

  EP  
1,4 × 4 mm

1N Opěrný díl helmy 1O Maska B

Magnetický šroubovák

1F Kryt  
na baterie

1G Sada LED světel 

1C Helma

1H Kolík 1J Levá klapka  
na uši 

1K Pravá klapka  
na uši

1D Kryt průzoru 1E Úchytka na světla1B Průzor

UPOZORNĚNÍ: Vzhled jednotlivých dílů, jež jsou součástí tohoto čísla,  
se může lehce lišit od těch na fotografiích.

1I Spodní  
kryt helmy

1M Podpůrný  
panel helmy

1H

1C

1G
EM

1G

1E

1D

1E

EM

EM

LED

LED

Vypínač

Box 
na baterie
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5 - Nyní přišroubujte vypínač, jenž je 
součástí sady 1G sestavené během fáze 2. 
K tomu použijte šroubek BP. Otočením 
spojených dílů 1K a 1L dojde ke změně 
pozice vypínače a rozsvítí se LED žárovky.

2 - Vložte 1 knoflíkovou baterii do otvoru v sadě LED světel (1G). Pro snaz-
ší provedení tohoto úkonu a pro oddálení pružiny použijte pinzetu. 
Nakonec položte na otvor kryt 1F a přišroubujte jej šroubkem EP.

1 - Spojte do sebe díly sestavené ve fázi 2 a 3. Kolík (1H) musí být vsunut do otvoru v panelu helmy 1M (ujistěte se,  
že je vše správně sestaveno a že díly do sebe zapadají). K připevnění použijte tři šroubky EM.

4 - K vnitřní straně masky (1A) 
přišroubujte šroubkem EM 
průhled (1B). Pomocí šroubku 
EM připevněte rovněž masku 
B (10). Masku (1A) pak spojte 
se zbylou částí helmy. Oba 
díly do sebe zacvaknou a drží 
pohromadě díky magnetu.

 FÁZE          OPĚRNÝ DÍL HELMY A VYPÍNAČ3

4 - Spojené díly 1K a 1L připevněte ke spodnímu krytu  
helmy 1I pomocí žlábku v panelu helmy 1M.

3 - Malý vypínač 1L vložte do pravé klapky na uši 1K. 
Díl má drážku, do které vypínač snadno zapadne. 
Vyčnívající čep musí směřovat nahoru. Pro při- 
pevnění vypínače použijte jeden šroubek BP. 

1 - Plastový opěrný díl (1N) připevněte 3 šroubky AP 
k panelu helmy (1M). Tento díl poslouží ke spojení 
helmy a krku, proto je třeba, aby byl smontován 
co nejpevněji.

2 - Oba díly smontované do sebe (1N + 1M) spojte  
se spodním krytem helmy (1I) a upevněte dvěma 
šroubky EM.

3 - Položte na vyhrazené místo levou klapku 
na uši (1J) a upevněte ji pomocí magnetu.

Jakmile je helma obleku MARK III 
sestavena, rozsviťte LED žárovky  
v očích otočením pravé klapky na uši. 

VÝSLEDEK

 FÁZE          ZÁVĚREČNÉ SESTAVENÍ MASKY4

HELMA KROK ZA KROKEM 1

1M

1N

1I

1M+1N

BP 1M+1N

1K+1L

1K+1L

EM

1F

EP

EM

1O

1J1K

1L

BP

EM

1B
1A

AP

EM

1H

+-
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JEDNODUCHÁ 
MONTÁŽ !

2. DARČEK2. DARČEK
• ZAKLADAČ • ZAKLADAČ 
NA ČASOPISY NA ČASOPISY 
KOLEKCIEKOLEKCIE
Uložte si časopisy Uložte si časopisy 
o obľúbenom hrdinovi  o obľúbenom hrdinovi  
do štýlového zakladača.do štýlového zakladača.

4. DARČEK4. DARČEK
• POWER BANKA• POWER BANKA
IRON MANAIRON MANA
Tento technologicky úžasný  Tento technologicky úžasný  
kúsok si nesmiete nechať ujsť! kúsok si nesmiete nechať ujsť! 
Puzdro power banky je vyrobené Puzdro power banky je vyrobené 
na mieru a zdobí ho obrázok na mieru a zdobí ho obrázok 
Iron Manovho reaktora s logom Iron Manovho reaktora s logom 
superhrdinu. Vnútri nájdete lítiovú superhrdinu. Vnútri nájdete lítiovú 
batériu s kapacitou 2600 mAh.batériu s kapacitou 2600 mAh.

ROZMERY: 110 X 71 X 9 MMROZMERY: 110 X 71 X 9 MM

3. DARČEK3. DARČEK
•  LUMINISCENČNÉ•  LUMINISCENČNÉ
TRIČKO S OBLÚKOVÝMTRIČKO S OBLÚKOVÝM
REAKTOROMREAKTOROM
Reaktor je asi tou najcharakteristickejšou Reaktor je asi tou najcharakteristickejšou 
časťou Iron Manovho obleku. Ukážte sa časťou Iron Manovho obleku. Ukážte sa 
svojim priateľom v tomto úžasnom tričku svojim priateľom v tomto úžasnom tričku 
svietiacom v tme.svietiacom v tme.

VEĽKOSŤ L VEĽKOSŤ L 

100% BAVLNA100% BAVLNA

* Ponuka platí len pre objednávateľov. Viac informácií v objednávacom kupóne. Tu vyobrazené predmety 
sa môžu líšiť od skutočne doručených. Príčinou sú technické dôvody, ktoré nezávisia od vôle vydavateľa. 

V prípade vyčerpania zásob alebo z príčin nezávislých od vôle vydavateľa dostane objednávateľ obdobný 
predmet v rovnakej alebo vyššej cene. 

Tony Stark opustil život miliardára a vzal si  
ultramoderné rytierske brnenie, ktoré stojí na špici

technologického vývoja. Oblek Mark III je jedinečnou 
ukážkou jeho geniality a neodmysliteľný symbol  

jedného z najcharizmatickejších hrdinov sveta Marvelu.  „JA SOM IRON MAN“

PRECÍZNE  
ČERVENO-ZLATÉ 

ZHOTOVENIE

REAKTOR, RUKAVICE
S REPULZOROVÝMI
LÚČMI, DÝZY V TOPÁNKACH
A PRIEZOR MASKY
VYTVÁRAJÚ SVETELNÉ
EFEKTY

VYSOKÁ POHYBLIVOSŤ 
ČASTÍ MODELU

52 ODDELITEĽNÝCH
ČASTÍ

DIELY SÚ VYROBENÉ Z KOVU 
A VSTREKOVANÉHO PLASTU.

VŠETKY DIELY BOLI NAVRHNUTÉ,
VYREZANÉ A NAMAĽOVANÉ
ABSOLÚTNE PRECÍZNE.

SÚČASŤOU MODELU
SÚ AJ BATÉRIE.

MODEL
S POHYBLIVÝMI

ČASŤAMITáto nádherná
veľkorozmerná

reprodukcia obleku
Mark III sa môže

pochváliť neuveriteľne
presnými detailmi,

pohyblivosťou všetkých
častí a úžasnými

svetelnými efektmi.  
Túto limitovanú ponuku

si nesmie nechať ujsť
žiaden „marvelovský“

nadšenec. 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA

Oblek MARK III

60 CM

VĎAKA MOŽNOSTI ROZPOJIŤ 
JEDNOTLIVÉ ČASTI SA DAJÚ 
VIDIEŤ VNÚTORNÉ SYSTÉMY 
OBLEKU.

VZTLAKOVÉ
KLAPKY SÚ
ZABUDOVANÉ
V NOHÁCH
A RAMENÁCH.

(1) 60 cm vysoký model  
Iron Mana stojaceho  

na špeciálnom podstavci  
so svetelnými efektmi. 

Získajte podstavec 
navrhnutý exkluzívne pre 
túto kolekciu vďaka našej 

prémiovej ponuke. Obrázky Iron M
anovho obleku nezachytávajú scény z film

u, ale ide o obrázky prototypu m
odelu. 

(1)

1. DARČEK1. DARČEK
• TRI PLAGÁTY • TRI PLAGÁTY 
S IRON MANOMS IRON MANOM
Iron Man v brnení Hulkbuster, Iron Man v brnení Hulkbuster, 
Iron Man a Avengers a Iron Iron Man a Avengers a Iron 
Man pripravený na útok  Man pripravený na útok  
na základni Avengers.  na základni Avengers.  
Skvelé veľkoformátové Skvelé veľkoformátové 
plagáty v elegantnej zložke plagáty v elegantnej zložke 
šité priamo na mieru.šité priamo na mieru.

Rozmery: 41 x 26 cmRozmery: 41 x 26 cm

Než se génius, miliardář, playboy a filantrop Tony Stark stal 
Iron Manem, vedl docela pestrý život, soudě podle toho, co  
se o něm dozvídáme ve stejnojmenném filmu od Marvelu.

TTony Stark je známou osobností, proto se jeho fotografie často objevují 
na křídovém papíře obálek časopisů pro byznysmeny i běžné lidi. Stojí 
v čele korporace Stark Industries, kterou založil jeho otec Howard a kte-

rá je světovým výrobcem a prodejcem zbraní, což ze Starka činí „obchodníka 
se smrtí“. Při návštěvě Afganistánu, kde má představit svou nejnovější raketu 
Jericho, je jeho konvoj napaden a on sám je zraněn výbuchem střely nesoucí 
jeho jméno. Poté je unesen a uvězněn v jeskyni, kde ho teroristé nutí, aby pro 
ně sestrojil nové zbraně, jež by rozšířily jejich arzenál sestávající z řady zbroj-
ních systémů vyráběných Stark Industries.

Nejprve se ale musí Tony Stark zotavit ze svých zranění. Ačkoliv svůj první 
integrovaný obvod sestrojil již ve čtyřech letech a svou první motorku v šes-
ti, nyní jeho přežití závisí na spoluvězni, profesoru Yinsenovi. Ten mu za-
chránil život pomocí primitivního elektromagnetu a baterie, jimiž dokázal 
vyndat úlomky šrapnelu ze Starkova těla dřív, než se dostaly do srdce. Dvo-
jice sestaví miniaturní obloukový reaktor, díky němuž získá dostatek energie 
ke zkonstruování nové zbraně a k naplánování útěku. 

IRON MAN: ZROZENÍ HRDINY
Inspirováno filmovým světem Marvel

VE FILMU
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NEČEKANÝ NEPŘÍTEL
Přestože Iron Man rozdrtil dvakrát své nepřátele 
a snadno zničil všechny jejich zbraně, zůstávají oblek 
i jeho majitel zranitelní vůči nepříteli, který se pohy-
buje v jejich blízkosti. Tím je Obadiah Stane, dřívější 
Tonyho mentor a ředitel Stark Industries v době, kdy 
Tony ještě nedosáhl zletilosti. Stane prodával zbraně 
nejrůznějším kriminálním bandám a režimům, a do-
konce se ukázalo, že zosnoval Tonyho únos.

Obadiah sleduje Tonyho na každém kroku, nařizu-
je sestrojit vlastní prototyp zbroje nazvané Iron Monger. 

Ironií osudu tak Tony, ve své snaze zbavit svět svých vlast-
ních zbraní, sestrojil nejmocnější stroj na zabíjení v dějinách. Pokud 
by se zbraň začala vyrábět a prodávat masově, mohlo by to rozvrátit 
globální mocenskou rovnováhu. Kdyby se tak stalo, Tony by po sobě 
zanechal velmi ponurý odkaz. Obadiahův tým však nedokáže vyrobit 
miniaturní obloukový reaktor a nezbývá tak, než ukrást prototyp, jenž 
nosí Tony na srdci.

Jakmile Tony přijde o reaktor, ocitne se na po-
kraji smrti. Naštěstí si Pepper Pottsová scho-
vala na památku původní obloukový reaktor 
vyrobený v jeskyni. Tonymu se podaří k reak-
toru včas dostat. Původní verze sice není tak 
výkonná jako její nástupce ukradený Stanem, 
výkon však stačí k pohonu obleku Mark III bě-
hem posledního boje. Tony je připraven po-
stavit se zrádci.

Oslabený Iron Man se utká s Iron Mongerem 
a v epickém boji na kalifornských dálnicích do-
stává od svého nepřítele ránu za ranou.

Tony pochopil, že nemá šanci porazit protivníka v boji 
muž proti muži, proto se rozhodne změnit pravi-
dla hry a vtáhne svého soupeře do vzdušného 
souboje. Stark ví, že Stanova zbroj bude mít pro-
blémy při letu ve velké výšce. Upoutá jeho pozor-
nost, než se na zbroji objeví led. Iron Monger pak 
spadne na budovu Stark Industries.

Tony ale ihned zjistí, že soupeři se při pádu nic 
nestalo, proto se pokusí o zoufalý krok. S po-
mocí svých spojenců Pepper Pottsové a agenta 
Coulsona z Shieldu se mu podaří přetížit obří 
obloukový reaktor používaný Stark Industries, 
čímž dojde k velké explozi, která Obadiaha 
Stana zabije.

BUDOUCÍ VÝZVY
Po vítězství nad Obadiahem a svou vlastní 
minulostí se Tony Stark rozhodne skoncovat 
s vojenskou výrobou ve Stark Industries a plně 
se soustředí na svou misi superhrdiny. Veřejně 
se přihlásí ke své nové totožnosti a přijme jméno 
Iron Man.

Čekají na něj mnohá dobrodružství a nepřátelé. 
Poškozený oblek Mark III také nebude tím posled-
ním v Iron Manově arzenálu.

MARK III
Po neúspěšném prvním letu v obleku Mark II 
vylepšil Stark svůj vynález, aby se na něm ve 
velkých výškách netvořil led. Z obleku se také stal 
opravdový válečný stroj. Je vybaven rukavicemi 
s repulzorovými paprsky a speciálními raketami 
pro únikový manévr. V obou předloktích jsou pak 
umístěny raketové střely a na zádech ještě malé 
vysouvací kanóny. Všechny systémy pohání druhá 
generace obloukového reaktoru. Oblek se ovládá 
pomocí rozhraní JARVIS, schopné propojit zařízení 
s jinými externími systémy. Oblek je také vůbec 
poprvé v červeno-zlatém provedení…

IRON MONGER
Analýza úlomků obleku Mark I nale-
zených v poušti umožnila Obadiahu 
Stanovi sestrojit zbroj Iron Monger. 
Jeho výtvor je větší a odolnější než 
Starkovy modely. Využívá též ohrom-
né množství hydraulické energie při 
manévrování. Tento válečný stroj je 
vybaven v jednom předloktí kulo-
metem, v druhém pak raketometem. 
V rameni je umístěn protitankový 
granátomet s laserovým zaměřovačem. 
Oblek je řízen operačním systémem 
umožňujícím pilotovi navádět střely. 
Přes svou vysokou hmotnost může 
zbroj díky skvělému tryskovému moto-
ru při letu držet s Iron Manem po všech 
stránkách krok.
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EXKLUZÍVNE DARČEKYEXKLUZÍVNE DARČEKY
OBJEDNAJTE SI KOLEKCIU A ZÍSKAJTE TIETO SKVELÉ DARČEKY!*OBJEDNAJTE SI KOLEKCIU A ZÍSKAJTE TIETO SKVELÉ DARČEKY!*
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PRÉMIOVÁ PONUKA PRÉMIOVÁ PONUKA

Obrázky Iron M
anovho obleku nezachytávajú scény z film

u, ale ide o prototyp m
odelu.

PODSTAVEC PODSTAVEC 
PRE MODEL PRE MODEL
OBLEKU IRON OBLEKU IRON
MANA S LED MANA S LED
OSVETLENÍM! OSVETLENÍM!

ROZMERY PODSTAVCA ROZMERY PODSTAVCA 
Priemer: 52 cm Priemer: 52 cm
Obsahuje upevňovaciu tyč Obsahuje upevňovaciu tyč

SVETELNÉ EFEKTY V REAKTOROCH
A NA HLAVE

VERNÁ REPLIKA IRON MANOVHO
OBLEKU

ZOSTAVTE SI LEGENDÁRNY OBLEK TONYHO STARKA

OSVETLENÝ 
PODSTAVEC

VYUŽITE TO HNEĎ, OBJEDNAJTE SI PRÉMIOVÚ PONUKU 
PRÉMIOVÚ PONUKU A ZÍSKAJTE  DODATOČNÉ  DARČEKY!

Všetko, čo ste chceli vedieť o jednom z najikonickejších 
superhrdinov filmového sveta Marvel. Hoci Tony Stark nemá žiadne 
superschopnosti, stal sa jedným z obrancov planéty vďaka svojej 
genialite, s akou zostrojil absolútne výnimočné obleky a výzbroj.

TAJNÝ PRÍBEH ÚŽASNÉHO SUPERHRDINU
DOBRODRUŽSTVO    Ponorte sa do najslávnejších Iron Manových 
príbehov od 60. rokov po súčasnosť, ktoré superhrdina prežil počas

svojej neuveriteľnej dráhy.

KOMIKSY    Objavte tajné príbehy sveta 
Marvelu očami jedného z jeho hlavných 
hrdinov. 

OBLEK    Spoznajte všetky 
Iron Manove obleky od 
jednoduchých začiatkov  
až po sofistikované modely 
z budúcnosti.

NÁVOD KROK PO KROKU

Zostavte si doma 
Iron Manov oblek 
so svetelnými 
efektmi. Zvládne 
to ozaj každý. 
Postačí na to 
skrutkovač 
a priložený 
podrobný návod.

Súčiastky podstavca budú zaslané
samostatne, neobsahujú model obleku Iron Mana.

Stane byl nemilosrdný člověk, 
jehož pohled na svět byl pokřiven 
osobními traumaty – jeho otec 
zemřel zbytečně přímo jemu  
před očima při hře ruské rulety. 
Život pro něj byla pouhá hazard- 
ní hra. Když se ho Tony Stark ze-
ptal, proč se stal jeho úhlavním 
nepřítelem, suše odvětil: „Hledal 
jsem důstojného soupeře. Hrát 
bez skvělého protivníka nemá 
ani cenu.“Když pak souboj skončil, 
Iron Man pronesl poslední slova: 
„Prohrál jsi.“

ZÁPAS TITÁNŮ

Při novém útoku Stane pošle balíček s bombou do sídla spo-
lečnosti. Rhodes je při explozi zraněn, a nemůže tudíž bojo-
vat. Plachý génius Morley Erwin při výbuchu zemře a jeho 
sestra Clytemnestra viní z nešťastné události Starka. Avšak 
Tony na tragédii nereaguje podle očekávání. Nejen že se 
nezhroutí, ale vztek ještě více posílí jeho odhodlání bojovat.

Poté co se Starkovi podaří získat zpět svůj oblek Silver 
Centurion uložený na základně Avengers na západním pobře-
ží, odletí do New Yorku, aby se utkal se Stanem. Iron Man se 

vrací. Jeho nový stříbrno-červený oblek je vybaven chame-
leonským efektem, rušičkou signálu, tepelným štítem 

a pulzním laserovým kanónem. Tyto systémy dokáží 
snadno překonat Stanovu obranu. Ten si však schová-
vá eso v rukávu v podobě prototypu zbroje sestrojené 

na základě několika Tonyho zapomenutých poznámko-
vých bloků. Válečný stroj dostane jméno Iron Monger.

V KOMIKSU

Posedlý touhou pokořit svého nepřítele, Obadiah si ob-
lékne zbroj, aby se sám mohl utkat s Iron Manem jako 
muž proti muži. Síly byly vyrovnané: Iron Mongerovy 
repulzorové paprsky byly mocnější, ale Iron Man byl zase 
rychlejší.

V pilotování však byl mezi oběma soupeři určitý roz-
díl. Když se Tonymu podařilo získat výhodu, neváhal 
Obadiah použít svá rukojmí jako živé štíty. Iron Man ale 
o chvilku později nakonec odhalil Stanovo tajemství, 
díky kterému dokázal perfektně pilotovat svůj oblek, 
přestože jej měl na sobě poprvé. Iron Man několikrát za-
chytil neznámý signál vycházející z blízké budovy, což 
naznačovalo, že Obadiahova zbroj je dálkově řízena prá-
vě odtud. Iron Manovi se podařilo signál přerušit a Stane 
se stal náhle zcela bezbranným. V této svízelné situaci 
pak zvolit nejsnazší únikovou strategii. 

V KOMIKSU

„NEBYL ZNIČEN,  
NEBYL PORAŽEN,  

ANI SE NEPLAZÍ PO ZEMI. 
JE ZDE A CHCE SE  

UTKAT V BOJI!“ 
OBADIAH STANE,

IRON MAN, SÉRIE 1, ČÍSLO 200
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„Život je jen hra,“ pronese chladně Obadiah Stane v komiksu Iron Man, 
série 1, číslo 198. Vždy když se na stránkách komiksu tento nelítostný 
obchodní magnát objeví, dá jasně najevo, že hraje, aby vyhrával.

V KOM
IKSU

SYMFONIE NIČENÍ
Obadiahu Stanovi nestačilo Starka porazit, chtěl ho úplně zničit. Proto 
přikázal svým maskovaným hrdlořezům, aby unesli Iron Manovy blízké, 
sekretářku slečnu Arbogastovou a ex přítelkyni Bethany Cabovou. Šílený 
vědec Dr. Theron Atlanta pak dostal za úkol zmanipulovat city a loajalitu 
unesených obětí. Stanova krutá strategie, spočívající v hraní si se životy 
Tonyho přátel, měla za cíl přivést ho do sebezničující spirály zkázy, ze které 
se teprve nedávno dostal ven.

Přestože zakladatelé Circuits Maximus pochopili, že Stane stojí prav-
děpodobně za všemi těmito událostmi, nedokázali jeho plány zhatit. 
Happyho Hogana tak musí zachránit Jim Rhodes během akce, při níž 
v Iron Manově bojovém obleku prorazí čelní sklo helikoptéry a osvobodí 
vězně, jak je vidět na obálce čísla 199. Přestože Tony prokoukl Stanovy 
záměry a okamžitě přispěchal na pomoc malému Timothymu Andersovi, 
jehož matka zemřela Tonymu v náručí v New Yorku během sněhové 
bouře, v době, kdy byl Stark zcela na dně, nepodařilo se mu osiřelého 
chlapce nakonec zachránit.

9 TVÁŘÍ V TVÁŘ
Dvoustrana z čísla 200 první série 
vyobrazuje oba soupeře jako rytíře 
připravující se na souboj.

9

Detail obálky první série 
o Iron Manovi, číslo 199. V   

polovině 80. let se komiks Iron Man připravoval na jubilejní 200. číslo 
a snad právě u příležitosti tohoto výročí jeho tvůrce Denny O’Neil před-
stavil nový příběh. Vrátil na scénu charismatického „záporáka“ a své-

ho hlavního hrdinu postavil znovu na startovní čáru. Jak jinak 
může Tony Stark, alias Iron Man, oslavit své kulaté výročí 

než novým oblekem a silným příběhem.

V době, kdy se odehrává tento příběh, se Tony Stark 
zrovna zbavil svých osobních problémů, ale bo-

hužel přišel o kontrolu nad svou společnos-
tí, kterou nyní ovládá Obadiah Stane. 

Ten dal firmu dokonce přejmenovat 
na Stane International. Stark nemá 
příliš chuť snažit se získat zpět zla-
tý oblek, které nechal svému příteli 
Jimu Rhodesovi, proto spolu se sou-
rozenci Morleyem a Clytemnestrou 
Erwinovými zakládá v Sillicon 

Valley nový technologický start-up 
Circuits Maximus. 

ODHALENÍ 
POSLEDNÍ HRA OBADIAHA STANA

„NEJSEM IRON  
MAN. NEŘÍKEJTE MI 
TAK. OPAKUJI TO UŽ 
NĚKOLIK MĚSÍCŮ.“ 

TONY STARK, 
IRON MAN, SÉRIE 1, ČÍSLO 200 
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S tímto číslem dostáváte díly, ze kterých lze postavit Iron Manovu helmu s vnitřním osvětlením 
a vypínačem. Jediným nářadím potřebným k jejímu sestavení je magnetický šroubovák. 

DÍLY V ČÍSLE 1: 

Kryt průzoru (1D) vložte do otvoru v přední části 
helmy (1C). Lehce na kryt přitlačte, aby oba díly 
do sebe zacvakly. 

Ujistěte se, že box na uložení baterií, který je součástí 
sady LED světel, se nachází ve stejné rovině jako 
otvor helmy. Pro hladké vsunutí krytu na baterie (1F) 
je třeba, aby box na uložení baterií byl co nejpevněji 
uchycený ve správné pozici. Než kryt na baterie 
připevníte, přesvědčte se, že díl lze bez potíží vložit 
do otvoru helmy.

2 - Sada LED světel (1G) se skládá z boxu na uložení baterií, dvou LED žárovek 
pro osvětlení průzoru a vypínače. Sadu LED světel (1G) umístěte na příslušné 
místo otvorem směrem ven z helmy. Použijte jeden šroubek EM.

2 - Úchytku se vsunutými LED žárovkami (1E) přišroubujte 
dvěma šroubky EM dovnitř helmy tak, aby LED žárovky 
osvětlovaly kryt průhledu.

1 - LED žárovky (1G) vsuňte lehkým tlakem do otvorů 
na úchytce na světla (1E). Žárovky se vsunují do 
otvoru směrem zezadu dopředu. 

1 - Zašroubujte kolík (1H) do vnitřní části 
helmy (1C). Použijte dva šroubky EM. 

 FÁZE   SADA LED SVĚTEL 1

 FÁZE         LED ŽÁROVKY 2

OBLEK MARK III
HELMA

PRAKTICKÉ RADY
• Různé druhy šroubků ponechte oddělené. 

K tomuto účelu můžete použít sáčky,  
ve kterých byly šroubky dodány.

• Používejte magnetický šroubovák pro nasta-
vení šroubků do svislé pozice. Zamezíte tím 
jejich deformaci při šroubování.

Součástí balení je  
i baterie CR 1025  
pro napájení světel. 

KROK ZA KROKEM 1

1A Maska

1L Vypínač

 AP  
2 × 4 mm

 BP  
1,7 × 4 mm

  EM  
1,7 × 4 mm

  EP  
1,4 × 4 mm

1N Opěrný díl helmy1O Maska B

Magnetický šroubovák

1F Kryt  
na baterie

1G Sada LED světel 

1C Helma

1H Kolík1J Levá klapka  
na uši 

1K Pravá klapka  
na uši

1D Kryt průzoru1E Úchytka na světla 1B Průzor

UPOZORNĚNÍ: Vzhled jednotlivých dílů, jež jsou součástí tohoto čísla,  
se může lehce lišit od těch na fotografiích.

1I Spodní  
kryt helmy

1M Podpůrný  
panel helmy

1H

1C

1G
EM

1G

1E

1D

1E

EM

EM

LED

LED

Vypínač

Box 
na baterie
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5 - Nyní přišroubujte vypínač, jenž je 
součástí sady 1G sestavené během fáze 2. 
K tomu použijte šroubek BP. Otočením 
spojených dílů 1K a 1L dojde ke změně 
pozice vypínače a rozsvítí se LED žárovky.

2 - Vložte 1 knoflíkovou baterii do otvoru v sadě LED světel (1G). Pro snaz-
ší provedení tohoto úkonu a pro oddálení pružiny použijte pinzetu. 
Nakonec položte na otvor kryt 1F a přišroubujte jej šroubkem EP.

1 - Spojte do sebe díly sestavené ve fázi 2 a 3. Kolík (1H) musí být vsunut do otvoru v panelu helmy 1M (ujistěte se,  
že je vše správně sestaveno a že díly do sebe zapadají). K připevnění použijte tři šroubky EM.

4 - K vnitřní straně masky (1A) 
přišroubujte šroubkem EM 
průhled (1B). Pomocí šroubku 
EM připevněte rovněž masku 
B (10). Masku (1A) pak spojte 
se zbylou částí helmy. Oba 
díly do sebe zacvaknou a drží 
pohromadě díky magnetu.

 FÁZE          OPĚRNÝ DÍL HELMY A VYPÍNAČ 3

4 - Spojené díly 1K a 1L připevněte ke spodnímu krytu  
helmy 1I pomocí žlábku v panelu helmy 1M.

3 - Malý vypínač 1L vložte do pravé klapky na uši 1K. 
Díl má drážku, do které vypínač snadno zapadne. 
Vyčnívající čep musí směřovat nahoru. Pro při- 
pevnění vypínače použijte jeden šroubek BP. 

1 - Plastový opěrný díl (1N) připevněte 3 šroubky AP 
k panelu helmy (1M). Tento díl poslouží ke spojení 
helmy a krku, proto je třeba, aby byl smontován 
co nejpevněji.

2 - Oba díly smontované do sebe (1N + 1M) spojte  
se spodním krytem helmy (1I) a upevněte dvěma 
šroubky EM.

3 - Položte na vyhrazené místo levou klapku 
na uši (1J) a upevněte ji pomocí magnetu.

Jakmile je helma obleku MARK III 
sestavena, rozsviťte LED žárovky  
v očích otočením pravé klapky na uši. 

VÝSLEDEK

 FÁZE          ZÁVĚREČNÉ SESTAVENÍ MASKY 4

HELMAKROK ZA KROKEM 1

1M

1N

1I

1M+1N

BP1M+1N

1K+1L

1K+1L

EM

1F

EP

EM

1O

1J 1K

1L

BP

EM

1B
1A

AP

EM

1H

+ -
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JEDNODUCHÁ 
MONTÁŽ!

2. DARČEK 2. DARČEK
• ZAKLADAČ • ZAKLADAČ 
NA ČASOPISY NA ČASOPISY 
KOLEKCIE KOLEKCIE
Uložte si časopisy Uložte si časopisy 
o obľúbenom hrdinovi  o obľúbenom hrdinovi  
do štýlového zakladača. do štýlového zakladača.

4. DARČEK 4. DARČEK
• POWER BANKA • POWER BANKA
IRON MANA IRON MANA
Tento technologicky úžasný  Tento technologicky úžasný  
kúsok si nesmiete nechať ujsť! kúsok si nesmiete nechať ujsť! 
Puzdro power banky je vyrobené Puzdro power banky je vyrobené 
na mieru a zdobí ho obrázok na mieru a zdobí ho obrázok 
Iron Manovho reaktora s logom Iron Manovho reaktora s logom 
superhrdinu. Vnútri nájdete lítiovú superhrdinu. Vnútri nájdete lítiovú 
batériu s kapacitou 2600 mAh. batériu s kapacitou 2600 mAh.

ROZMERY: 110 X 71 X 9 MM ROZMERY: 110 X 71 X 9 MM

3. DARČEK 3. DARČEK
•  LUMINISCENČNÉ •  LUMINISCENČNÉ
TRIČKO S OBLÚKOVÝM TRIČKO S OBLÚKOVÝM
REAKTOROM REAKTOROM
Reaktor je asi tou najcharakteristickejšou Reaktor je asi tou najcharakteristickejšou 
časťou Iron Manovho obleku. Ukážte sa časťou Iron Manovho obleku. Ukážte sa 
svojim priateľom v tomto úžasnom tričku svojim priateľom v tomto úžasnom tričku 
svietiacom v tme. svietiacom v tme.

VEĽKOSŤ L VEĽKOSŤ L 

100% BAVLNA 100% BAVLNA

* Ponuka platí len pre objednávateľov. Viac informácií v objednávacom kupóne. Tu vyobrazené predmety 
sa môžu líšiť od skutočne doručených. Príčinou sú technické dôvody, ktoré nezávisia od vôle vydavateľa. 

V prípade vyčerpania zásob alebo z príčin nezávislých od vôle vydavateľa dostane objednávateľ obdobný 
predmet v rovnakej alebo vyššej cene. 

Tony Stark opustil život miliardára a vzal si  
ultramoderné rytierske brnenie, ktoré stojí na špici

technologického vývoja. Oblek Mark III je jedinečnou 
ukážkou jeho geniality a neodmysliteľný symbol  

jedného z najcharizmatickejších hrdinov sveta Marvelu.  

„JA SOM IRON MAN“

PRECÍZNE  
ČERVENO-ZLATÉ 

ZHOTOVENIE

REAKTOR, RUKAVICE
S REPULZOROVÝMI
LÚČMI, DÝZY V TOPÁNKACH
A PRIEZOR MASKY
VYTVÁRAJÚ SVETELNÉ
EFEKTY

VYSOKÁ POHYBLIVOSŤ 
ČASTÍ MODELU

52 ODDELITEĽNÝCH
ČASTÍ

DIELY SÚ VYROBENÉ Z KOVU 
A VSTREKOVANÉHO PLASTU.

VŠETKY DIELY BOLI NAVRHNUTÉ,
VYREZANÉ A NAMAĽOVANÉ
ABSOLÚTNE PRECÍZNE.

SÚČASŤOU MODELU
SÚ AJ BATÉRIE.

MODEL
S POHYBLIVÝMI

ČASŤAMI Táto nádherná
veľkorozmerná

reprodukcia obleku
Mark III sa môže

pochváliť neuveriteľne
presnými detailmi,

pohyblivosťou všetkých
častí a úžasnými

svetelnými efektmi.  
Túto limitovanú ponuku

si nesmie nechať ujsť
žiaden „marvelovský“

nadšenec. 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA

Oblek MARK III

60
 C

M

VĎAKA MOŽNOSTI ROZPOJIŤ 
JEDNOTLIVÉ ČASTI SA DAJÚ 
VIDIEŤ VNÚTORNÉ SYSTÉMY 
OBLEKU.

VZTLAKOVÉ
KLAPKY SÚ
ZABUDOVANÉ
V NOHÁCH
A RAMENÁCH.

(1) 60 cm vysoký model  
Iron Mana stojaceho  

na špeciálnom podstavci  
so svetelnými efektmi. 

Získajte podstavec 
navrhnutý exkluzívne pre 
túto kolekciu vďaka našej 

prémiovej ponuke.

Ob
rá

zk
y 

Iro
n 

M
an

ov
ho

 o
bl

ek
u 

ne
za

ch
yt

áv
aj

ú 
sc

én
y 

z 
fil

m
u,

 a
le

 id
e 

o 
ob

rá
zk

y 
pr

ot
ot

yp
u 

m
od

el
u.

 

(1)

1. DARČEK 1. DARČEK
• TRI PLAGÁTY • TRI PLAGÁTY 
S IRON MANOM S IRON MANOM
Iron Man v brnení Hulkbuster, Iron Man v brnení Hulkbuster, 
Iron Man a Avengers a Iron Iron Man a Avengers a Iron 
Man pripravený na útok  Man pripravený na útok  
na základni Avengers.  na základni Avengers.  
Skvelé veľkoformátové Skvelé veľkoformátové 
plagáty v elegantnej zložke plagáty v elegantnej zložke 
šité priamo na mieru. šité priamo na mieru.

Rozmery: 41 x 26 cm Rozmery: 41 x 26 cm

Než se génius, miliardář, playboy a filantrop Tony Stark stal 
Iron Manem, vedl docela pestrý život, soudě podle toho, co  
se o něm dozvídáme ve stejnojmenném filmu od Marvelu.

TT
ony Stark je známou osobností, proto se jeho fotografie často objevují 
na křídovém papíře obálek časopisů pro byznysmeny i běžné lidi. Stojí 
v čele korporace Stark Industries, kterou založil jeho otec Howard a kte-

rá je světovým výrobcem a prodejcem zbraní, což ze Starka činí „obchodníka 
se smrtí“. Při návštěvě Afganistánu, kde má představit svou nejnovější raketu 
Jericho, je jeho konvoj napaden a on sám je zraněn výbuchem střely nesoucí 
jeho jméno. Poté je unesen a uvězněn v jeskyni, kde ho teroristé nutí, aby pro 
ně sestrojil nové zbraně, jež by rozšířily jejich arzenál sestávající z řady zbroj-
ních systémů vyráběných Stark Industries.

Nejprve se ale musí Tony Stark zotavit ze svých zranění. Ačkoliv svůj první 
integrovaný obvod sestrojil již ve čtyřech letech a svou první motorku v šes-
ti, nyní jeho přežití závisí na spoluvězni, profesoru Yinsenovi. Ten mu za-
chránil život pomocí primitivního elektromagnetu a baterie, jimiž dokázal 
vyndat úlomky šrapnelu ze Starkova těla dřív, než se dostaly do srdce. Dvo-
jice sestaví miniaturní obloukový reaktor, díky němuž získá dostatek energie 
ke zkonstruování nové zbraně a k naplánování útěku. 

IRON MAN: ZROZENÍ HRDINY
Inspirováno filmovým světem Marvel

VE FILMU

01

Iron_Man_001_COMIC_SK.indd   1 Iron_Man_001_COMIC_SK.indd   125/10/2021   19:58 25/10/2021   19:58

NEČEKANÝ NEPŘÍTEL
Přestože Iron Man rozdrtil dvakrát své nepřátele 
a snadno zničil všechny jejich zbraně, zůstávají oblek 
i jeho majitel zranitelní vůči nepříteli, který se pohy-
buje v jejich blízkosti. Tím je Obadiah Stane, dřívější 
Tonyho mentor a ředitel Stark Industries v době, kdy 
Tony ještě nedosáhl zletilosti. Stane prodával zbraně 
nejrůznějším kriminálním bandám a režimům, a do-
konce se ukázalo, že zosnoval Tonyho únos.

Obadiah sleduje Tonyho na každém kroku, nařizu-
je sestrojit vlastní prototyp zbroje nazvané Iron Monger. 

Ironií osudu tak Tony, ve své snaze zbavit svět svých vlast-
ních zbraní, sestrojil nejmocnější stroj na zabíjení v dějinách. Pokud 
by se zbraň začala vyrábět a prodávat masově, mohlo by to rozvrátit 
globální mocenskou rovnováhu. Kdyby se tak stalo, Tony by po sobě 
zanechal velmi ponurý odkaz. Obadiahův tým však nedokáže vyrobit 
miniaturní obloukový reaktor a nezbývá tak, než ukrást prototyp, jenž 
nosí Tony na srdci.

Jakmile Tony přijde o reaktor, ocitne se na po-
kraji smrti. Naštěstí si Pepper Pottsová scho-
vala na památku původní obloukový reaktor 
vyrobený v jeskyni. Tonymu se podaří k reak-
toru včas dostat. Původní verze sice není tak 
výkonná jako její nástupce ukradený Stanem, 
výkon však stačí k pohonu obleku Mark III bě-
hem posledního boje. Tony je připraven po-
stavit se zrádci.

Oslabený Iron Man se utká s Iron Mongerem 
a v epickém boji na kalifornských dálnicích do-
stává od svého nepřítele ránu za ranou.

Tony pochopil, že nemá šanci porazit protivníka v boji 
muž proti muži, proto se rozhodne změnit pravi-
dla hry a vtáhne svého soupeře do vzdušného 
souboje. Stark ví, že Stanova zbroj bude mít pro-
blémy při letu ve velké výšce. Upoutá jeho pozor-
nost, než se na zbroji objeví led. Iron Monger pak 
spadne na budovu Stark Industries.

Tony ale ihned zjistí, že soupeři se při pádu nic 
nestalo, proto se pokusí o zoufalý krok. S po-
mocí svých spojenců Pepper Pottsové a agenta 
Coulsona z Shieldu se mu podaří přetížit obří 
obloukový reaktor používaný Stark Industries, 
čímž dojde k velké explozi, která Obadiaha 
Stana zabije.

BUDOUCÍ VÝZVY
Po vítězství nad Obadiahem a svou vlastní 
minulostí se Tony Stark rozhodne skoncovat 
s vojenskou výrobou ve Stark Industries a plně 
se soustředí na svou misi superhrdiny. Veřejně 
se přihlásí ke své nové totožnosti a přijme jméno 
Iron Man.

Čekají na něj mnohá dobrodružství a nepřátelé. 
Poškozený oblek Mark III také nebude tím posled-
ním v Iron Manově arzenálu.

MARK III
Po neúspěšném prvním letu v obleku Mark II 
vylepšil Stark svůj vynález, aby se na něm ve 
velkých výškách netvořil led. Z obleku se také stal 
opravdový válečný stroj. Je vybaven rukavicemi 
s repulzorovými paprsky a speciálními raketami 
pro únikový manévr. V obou předloktích jsou pak 
umístěny raketové střely a na zádech ještě malé 
vysouvací kanóny. Všechny systémy pohání druhá 
generace obloukového reaktoru. Oblek se ovládá 
pomocí rozhraní JARVIS, schopné propojit zařízení 
s jinými externími systémy. Oblek je také vůbec 
poprvé v červeno-zlatém provedení…

IRON MONGER
Analýza úlomků obleku Mark I nale-
zených v poušti umožnila Obadiahu 
Stanovi sestrojit zbroj Iron Monger. 
Jeho výtvor je větší a odolnější než 
Starkovy modely. Využívá též ohrom-
né množství hydraulické energie při 
manévrování. Tento válečný stroj je 
vybaven v jednom předloktí kulo-
metem, v druhém pak raketometem. 
V rameni je umístěn protitankový 
granátomet s laserovým zaměřovačem. 
Oblek je řízen operačním systémem 
umožňujícím pilotovi navádět střely. 
Přes svou vysokou hmotnost může 
zbroj díky skvělému tryskovému moto-
ru při letu držet s Iron Manem po všech 
stránkách krok.

05 04

EXKLUZÍVNE DARČEKY EXKLUZÍVNE DARČEKY
OBJEDNAJTE SI KOLEKCIU A ZÍSKAJTE TIETO SKVELÉ DARČEKY!* OBJEDNAJTE SI KOLEKCIU A ZÍSKAJTE TIETO SKVELÉ DARČEKY!*

154

6 7

8

23



© 2021 MARVEL

PRÉMIOVÁ PONUKAPRÉMIOVÁ PONUKA
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PODSTAVEC PODSTAVEC 
PRE MODELPRE MODEL
OBLEKU IRONOBLEKU IRON
MANA S LEDMANA S LED
OSVETLENÍM!OSVETLENÍM!

ROZMERY PODSTAVCA ROZMERY PODSTAVCA 
Priemer: 52 cmPriemer: 52 cm
Obsahuje upevňovaciu tyčObsahuje upevňovaciu tyč

SVETELNÉ EFEKTY V REAKTOROCH
A NA HLAVE

VERNÁ REPLIKA IRON MANOVHO
OBLEKU

ZOSTAVTE SI LEGENDÁRNY OBLEK TONYHO STARKA

OSVETLENÝ 
PODSTAVEC

VYUŽITE TO HNEĎ, OBJEDNAJTE SI PRÉMIOVÚ PONUKU 
PRÉMIOVÚ PONUKU A ZÍSKAJTE  DODATOČNÉ  DARČEKY!

Všetko, čo ste chceli vedieť o jednom z najikonickejších 
superhrdinov filmového sveta Marvel. Hoci Tony Stark nemá žiadne 
superschopnosti, stal sa jedným z obrancov planéty vďaka svojej 
genialite, s akou zostrojil absolútne výnimočné obleky a výzbroj.

TAJNÝ PRÍBEH ÚŽASNÉHO SUPERHRDINU
DOBRODRUŽSTVO    Ponorte sa do najslávnejších Iron Manových 
príbehov od 60. rokov po súčasnosť, ktoré superhrdina prežil počas

svojej neuveriteľnej dráhy.

KOMIKSY    Objavte tajné príbehy sveta 
Marvelu očami jedného z jeho hlavných 
hrdinov. 

OBLEK    Spoznajte všetky 
Iron Manove obleky od 
jednoduchých začiatkov  
až po sofistikované modely 
z budúcnosti.

NÁVOD KROK PO KROKU

Zostavte si doma 
Iron Manov oblek 
so svetelnými 
efektmi. Zvládne 
to ozaj každý. 
Postačí na to 
skrutkovač 
a priložený 
podrobný návod.

Súčiastky podstavca budú zaslané
samostatne, neobsahujú model obleku Iron Mana.

Stane byl nemilosrdný člověk, 
jehož pohled na svět byl pokřiven 
osobními traumaty – jeho otec 
zemřel zbytečně přímo jemu  
před očima při hře ruské rulety. 
Život pro něj byla pouhá hazard- 
ní hra. Když se ho Tony Stark ze-
ptal, proč se stal jeho úhlavním 
nepřítelem, suše odvětil: „Hledal 
jsem důstojného soupeře. Hrát 
bez skvělého protivníka nemá 
ani cenu.“Když pak souboj skončil, 
Iron Man pronesl poslední slova: 
„Prohrál jsi.“

ZÁPAS TITÁNŮ

Při novém útoku Stane pošle balíček s bombou do sídla spo-
lečnosti. Rhodes je při explozi zraněn, a nemůže tudíž bojo-
vat. Plachý génius Morley Erwin při výbuchu zemře a jeho 
sestra Clytemnestra viní z nešťastné události Starka. Avšak 
Tony na tragédii nereaguje podle očekávání. Nejen že se 
nezhroutí, ale vztek ještě více posílí jeho odhodlání bojovat.

Poté co se Starkovi podaří získat zpět svůj oblek Silver 
Centurion uložený na základně Avengers na západním pobře-
ží, odletí do New Yorku, aby se utkal se Stanem. Iron Man se 

vrací. Jeho nový stříbrno-červený oblek je vybaven chame-
leonským efektem, rušičkou signálu, tepelným štítem 

a pulzním laserovým kanónem. Tyto systémy dokáží 
snadno překonat Stanovu obranu. Ten si však schová-
vá eso v rukávu v podobě prototypu zbroje sestrojené 

na základě několika Tonyho zapomenutých poznámko-
vých bloků. Válečný stroj dostane jméno Iron Monger.

V KOMIKSU

Posedlý touhou pokořit svého nepřítele, Obadiah si ob-
lékne zbroj, aby se sám mohl utkat s Iron Manem jako 
muž proti muži. Síly byly vyrovnané: Iron Mongerovy 
repulzorové paprsky byly mocnější, ale Iron Man byl zase 
rychlejší.

V pilotování však byl mezi oběma soupeři určitý roz-
díl. Když se Tonymu podařilo získat výhodu, neváhal 
Obadiah použít svá rukojmí jako živé štíty. Iron Man ale 
o chvilku později nakonec odhalil Stanovo tajemství, 
díky kterému dokázal perfektně pilotovat svůj oblek, 
přestože jej měl na sobě poprvé. Iron Man několikrát za-
chytil neznámý signál vycházející z blízké budovy, což 
naznačovalo, že Obadiahova zbroj je dálkově řízena prá-
vě odtud. Iron Manovi se podařilo signál přerušit a Stane 
se stal náhle zcela bezbranným. V této svízelné situaci 
pak zvolit nejsnazší únikovou strategii. 

V KOMIKSU

„NEBYL ZNIČEN,  
NEBYL PORAŽEN,  

ANI SE NEPLAZÍ PO ZEMI. 
JE ZDE A CHCE SE  

UTKAT V BOJI!“ 
OBADIAH STANE,

IRON MAN, SÉRIE 1, ČÍSLO 200

11

11

„Život je jen hra,“ pronese chladně Obadiah Stane v komiksu Iron Man, 
série 1, číslo 198. Vždy když se na stránkách komiksu tento nelítostný 
obchodní magnát objeví, dá jasně najevo, že hraje, aby vyhrával.

V KOM
IK

SU

SYMFONIE NIČENÍ
Obadiahu Stanovi nestačilo Starka porazit, chtěl ho úplně zničit. Proto 
přikázal svým maskovaným hrdlořezům, aby unesli Iron Manovy blízké, 
sekretářku slečnu Arbogastovou a ex přítelkyni Bethany Cabovou. Šílený 
vědec Dr. Theron Atlanta pak dostal za úkol zmanipulovat city a loajalitu 
unesených obětí. Stanova krutá strategie, spočívající v hraní si se životy 
Tonyho přátel, měla za cíl přivést ho do sebezničující spirály zkázy, ze které 
se teprve nedávno dostal ven.

Přestože zakladatelé Circuits Maximus pochopili, že Stane stojí prav-
děpodobně za všemi těmito událostmi, nedokázali jeho plány zhatit. 
Happyho Hogana tak musí zachránit Jim Rhodes během akce, při níž 
v Iron Manově bojovém obleku prorazí čelní sklo helikoptéry a osvobodí 
vězně, jak je vidět na obálce čísla 199. Přestože Tony prokoukl Stanovy 
záměry a okamžitě přispěchal na pomoc malému Timothymu Andersovi, 
jehož matka zemřela Tonymu v náručí v New Yorku během sněhové 
bouře, v době, kdy byl Stark zcela na dně, nepodařilo se mu osiřelého 
chlapce nakonec zachránit.

9 TVÁŘÍ V TVÁŘ
Dvoustrana z čísla 200 první série 
vyobrazuje oba soupeře jako rytíře 
připravující se na souboj.

9

Detail obálky první série 
o Iron Manovi, číslo 199.V   polovině 80. let se komiks Iron Man připravoval na jubilejní 200. číslo 

a snad právě u příležitosti tohoto výročí jeho tvůrce Denny O’Neil před-
stavil nový příběh. Vrátil na scénu charismatického „záporáka“ a své-

ho hlavního hrdinu postavil znovu na startovní čáru. Jak jinak 
může Tony Stark, alias Iron Man, oslavit své kulaté výročí 

než novým oblekem a silným příběhem.

V době, kdy se odehrává tento příběh, se Tony Stark 
zrovna zbavil svých osobních problémů, ale bo-

hužel přišel o kontrolu nad svou společnos-
tí, kterou nyní ovládá Obadiah Stane. 

Ten dal firmu dokonce přejmenovat 
na Stane International. Stark nemá 
příliš chuť snažit se získat zpět zla-
tý oblek, které nechal svému příteli 
Jimu Rhodesovi, proto spolu se sou-
rozenci Morleyem a Clytemnestrou 
Erwinovými zakládá v Sillicon 

Valley nový technologický start-up 
Circuits Maximus. 

ODHALENÍ 
POSLEDNÍ HRA OBADIAHA STANA

„NEJSEM IRON  
MAN. NEŘÍKEJTE MI 
TAK. OPAKUJI TO UŽ 
NĚKOLIK MĚSÍCŮ.“ 

TONY STARK, 
IRON MAN, SÉRIE 1, ČÍSLO 200 
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S tímto číslem dostáváte díly, ze kterých lze postavit Iron Manovu helmu s vnitřním osvětlením 
a vypínačem. Jediným nářadím potřebným k jejímu sestavení je magnetický šroubovák. 

DÍLY V ČÍSLE 1: 

Kryt průzoru (1D) vložte do otvoru v přední části 
helmy (1C). Lehce na kryt přitlačte, aby oba díly 
do sebe zacvakly. 

Ujistěte se, že box na uložení baterií, který je součástí 
sady LED světel, se nachází ve stejné rovině jako 
otvor helmy. Pro hladké vsunutí krytu na baterie (1F) 
je třeba, aby box na uložení baterií byl co nejpevněji 
uchycený ve správné pozici. Než kryt na baterie 
připevníte, přesvědčte se, že díl lze bez potíží vložit 
do otvoru helmy.

2 - Sada LED světel (1G) se skládá z boxu na uložení baterií, dvou LED žárovek 
pro osvětlení průzoru a vypínače. Sadu LED světel (1G) umístěte na příslušné 
místo otvorem směrem ven z helmy. Použijte jeden šroubek EM.

2 - Úchytku se vsunutými LED žárovkami (1E) přišroubujte 
dvěma šroubky EM dovnitř helmy tak, aby LED žárovky 
osvětlovaly kryt průhledu.

1 - LED žárovky (1G) vsuňte lehkým tlakem do otvorů 
na úchytce na světla (1E). Žárovky se vsunují do 
otvoru směrem zezadu dopředu. 

1 - Zašroubujte kolík (1H) do vnitřní části 
helmy (1C). Použijte dva šroubky EM. 

 FÁZE   SADA LED SVĚTEL1

 FÁZE         LED ŽÁROVKY2

OBLEK MARK III
HELMA

PRAKTICKÉ RADY
• Různé druhy šroubků ponechte oddělené. 

K tomuto účelu můžete použít sáčky,  
ve kterých byly šroubky dodány.

• Používejte magnetický šroubovák pro nasta-
vení šroubků do svislé pozice. Zamezíte tím 
jejich deformaci při šroubování.

Součástí balení je  
i baterie CR 1025  
pro napájení světel. 

KROK ZA KROKEM 1

1A Maska

1L Vypínač

 AP  
2 × 4 mm

 BP  
1,7 × 4 mm

  EM  
1,7 × 4 mm

  EP  
1,4 × 4 mm

1N Opěrný díl helmy 1O Maska B

Magnetický šroubovák

1F Kryt  
na baterie

1G Sada LED světel 

1C Helma

1H Kolík 1J Levá klapka  
na uši 

1K Pravá klapka  
na uši

1D Kryt průzoru 1E Úchytka na světla1B Průzor

UPOZORNĚNÍ: Vzhled jednotlivých dílů, jež jsou součástí tohoto čísla,  
se může lehce lišit od těch na fotografiích.

1I Spodní  
kryt helmy

1M Podpůrný  
panel helmy

1H

1C

1G
EM

1G

1E

1D

1E

EM

EM

LED

LED

Vypínač

Box 
na baterie
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5 - Nyní přišroubujte vypínač, jenž je 
součástí sady 1G sestavené během fáze 2. 
K tomu použijte šroubek BP. Otočením 
spojených dílů 1K a 1L dojde ke změně 
pozice vypínače a rozsvítí se LED žárovky.

2 - Vložte 1 knoflíkovou baterii do otvoru v sadě LED světel (1G). Pro snaz-
ší provedení tohoto úkonu a pro oddálení pružiny použijte pinzetu. 
Nakonec položte na otvor kryt 1F a přišroubujte jej šroubkem EP.

1 - Spojte do sebe díly sestavené ve fázi 2 a 3. Kolík (1H) musí být vsunut do otvoru v panelu helmy 1M (ujistěte se,  
že je vše správně sestaveno a že díly do sebe zapadají). K připevnění použijte tři šroubky EM.

4 - K vnitřní straně masky (1A) 
přišroubujte šroubkem EM 
průhled (1B). Pomocí šroubku 
EM připevněte rovněž masku 
B (10). Masku (1A) pak spojte 
se zbylou částí helmy. Oba 
díly do sebe zacvaknou a drží 
pohromadě díky magnetu.

 FÁZE          OPĚRNÝ DÍL HELMY A VYPÍNAČ3

4 - Spojené díly 1K a 1L připevněte ke spodnímu krytu  
helmy 1I pomocí žlábku v panelu helmy 1M.

3 - Malý vypínač 1L vložte do pravé klapky na uši 1K. 
Díl má drážku, do které vypínač snadno zapadne. 
Vyčnívající čep musí směřovat nahoru. Pro při- 
pevnění vypínače použijte jeden šroubek BP. 

1 - Plastový opěrný díl (1N) připevněte 3 šroubky AP 
k panelu helmy (1M). Tento díl poslouží ke spojení 
helmy a krku, proto je třeba, aby byl smontován 
co nejpevněji.

2 - Oba díly smontované do sebe (1N + 1M) spojte  
se spodním krytem helmy (1I) a upevněte dvěma 
šroubky EM.

3 - Položte na vyhrazené místo levou klapku 
na uši (1J) a upevněte ji pomocí magnetu.

Jakmile je helma obleku MARK III 
sestavena, rozsviťte LED žárovky  
v očích otočením pravé klapky na uši. 

VÝSLEDEK

 FÁZE          ZÁVĚREČNÉ SESTAVENÍ MASKY4

HELMA KROK ZA KROKEM 1
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JEDNODUCHÁ 
MONTÁŽ !

2. DARČEK2. DARČEK
• ZAKLADAČ • ZAKLADAČ 
NA ČASOPISY NA ČASOPISY 
KOLEKCIEKOLEKCIE
Uložte si časopisy Uložte si časopisy 
o obľúbenom hrdinovi  o obľúbenom hrdinovi  
do štýlového zakladača.do štýlového zakladača.

4. DARČEK4. DARČEK
• POWER BANKA• POWER BANKA
IRON MANAIRON MANA
Tento technologicky úžasný  Tento technologicky úžasný  
kúsok si nesmiete nechať ujsť! kúsok si nesmiete nechať ujsť! 
Puzdro power banky je vyrobené Puzdro power banky je vyrobené 
na mieru a zdobí ho obrázok na mieru a zdobí ho obrázok 
Iron Manovho reaktora s logom Iron Manovho reaktora s logom 
superhrdinu. Vnútri nájdete lítiovú superhrdinu. Vnútri nájdete lítiovú 
batériu s kapacitou 2600 mAh.batériu s kapacitou 2600 mAh.

ROZMERY: 110 X 71 X 9 MMROZMERY: 110 X 71 X 9 MM

3. DARČEK3. DARČEK
•  LUMINISCENČNÉ•  LUMINISCENČNÉ
TRIČKO S OBLÚKOVÝMTRIČKO S OBLÚKOVÝM
REAKTOROMREAKTOROM
Reaktor je asi tou najcharakteristickejšou Reaktor je asi tou najcharakteristickejšou 
časťou Iron Manovho obleku. Ukážte sa časťou Iron Manovho obleku. Ukážte sa 
svojim priateľom v tomto úžasnom tričku svojim priateľom v tomto úžasnom tričku 
svietiacom v tme.svietiacom v tme.

VEĽKOSŤ L VEĽKOSŤ L 

100% BAVLNA100% BAVLNA

* Ponuka platí len pre objednávateľov. Viac informácií v objednávacom kupóne. Tu vyobrazené predmety 
sa môžu líšiť od skutočne doručených. Príčinou sú technické dôvody, ktoré nezávisia od vôle vydavateľa. 

V prípade vyčerpania zásob alebo z príčin nezávislých od vôle vydavateľa dostane objednávateľ obdobný 
predmet v rovnakej alebo vyššej cene. 

Tony Stark opustil život miliardára a vzal si  
ultramoderné rytierske brnenie, ktoré stojí na špici

technologického vývoja. Oblek Mark III je jedinečnou 
ukážkou jeho geniality a neodmysliteľný symbol  

jedného z najcharizmatickejších hrdinov sveta Marvelu.  „JA SOM IRON MAN“

PRECÍZNE  
ČERVENO-ZLATÉ 

ZHOTOVENIE

REAKTOR, RUKAVICE
S REPULZOROVÝMI
LÚČMI, DÝZY V TOPÁNKACH
A PRIEZOR MASKY
VYTVÁRAJÚ SVETELNÉ
EFEKTY

VYSOKÁ POHYBLIVOSŤ 
ČASTÍ MODELU

52 ODDELITEĽNÝCH
ČASTÍ

DIELY SÚ VYROBENÉ Z KOVU 
A VSTREKOVANÉHO PLASTU.

VŠETKY DIELY BOLI NAVRHNUTÉ,
VYREZANÉ A NAMAĽOVANÉ
ABSOLÚTNE PRECÍZNE.

SÚČASŤOU MODELU
SÚ AJ BATÉRIE.

MODEL
S POHYBLIVÝMI

ČASŤAMITáto nádherná
veľkorozmerná

reprodukcia obleku
Mark III sa môže

pochváliť neuveriteľne
presnými detailmi,

pohyblivosťou všetkých
častí a úžasnými

svetelnými efektmi.  
Túto limitovanú ponuku

si nesmie nechať ujsť
žiaden „marvelovský“

nadšenec. 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA

Oblek MARK III

60 CM

VĎAKA MOŽNOSTI ROZPOJIŤ 
JEDNOTLIVÉ ČASTI SA DAJÚ 
VIDIEŤ VNÚTORNÉ SYSTÉMY 
OBLEKU.

VZTLAKOVÉ
KLAPKY SÚ
ZABUDOVANÉ
V NOHÁCH
A RAMENÁCH.

(1) 60 cm vysoký model  
Iron Mana stojaceho  

na špeciálnom podstavci  
so svetelnými efektmi. 

Získajte podstavec 
navrhnutý exkluzívne pre 
túto kolekciu vďaka našej 

prémiovej ponuke. Obrázky Iron M
anovho obleku nezachytávajú scény z film

u, ale ide o obrázky prototypu m
odelu. 

(1)

1. DARČEK1. DARČEK
• TRI PLAGÁTY • TRI PLAGÁTY 
S IRON MANOMS IRON MANOM
Iron Man v brnení Hulkbuster, Iron Man v brnení Hulkbuster, 
Iron Man a Avengers a Iron Iron Man a Avengers a Iron 
Man pripravený na útok  Man pripravený na útok  
na základni Avengers.  na základni Avengers.  
Skvelé veľkoformátové Skvelé veľkoformátové 
plagáty v elegantnej zložke plagáty v elegantnej zložke 
šité priamo na mieru.šité priamo na mieru.

Rozmery: 41 x 26 cmRozmery: 41 x 26 cm

Než se génius, miliardář, playboy a filantrop Tony Stark stal 
Iron Manem, vedl docela pestrý život, soudě podle toho, co  
se o něm dozvídáme ve stejnojmenném filmu od Marvelu.

TTony Stark je známou osobností, proto se jeho fotografie často objevují 
na křídovém papíře obálek časopisů pro byznysmeny i běžné lidi. Stojí 
v čele korporace Stark Industries, kterou založil jeho otec Howard a kte-

rá je světovým výrobcem a prodejcem zbraní, což ze Starka činí „obchodníka 
se smrtí“. Při návštěvě Afganistánu, kde má představit svou nejnovější raketu 
Jericho, je jeho konvoj napaden a on sám je zraněn výbuchem střely nesoucí 
jeho jméno. Poté je unesen a uvězněn v jeskyni, kde ho teroristé nutí, aby pro 
ně sestrojil nové zbraně, jež by rozšířily jejich arzenál sestávající z řady zbroj-
ních systémů vyráběných Stark Industries.

Nejprve se ale musí Tony Stark zotavit ze svých zranění. Ačkoliv svůj první 
integrovaný obvod sestrojil již ve čtyřech letech a svou první motorku v šes-
ti, nyní jeho přežití závisí na spoluvězni, profesoru Yinsenovi. Ten mu za-
chránil život pomocí primitivního elektromagnetu a baterie, jimiž dokázal 
vyndat úlomky šrapnelu ze Starkova těla dřív, než se dostaly do srdce. Dvo-
jice sestaví miniaturní obloukový reaktor, díky němuž získá dostatek energie 
ke zkonstruování nové zbraně a k naplánování útěku. 

IRON MAN: ZROZENÍ HRDINY
Inspirováno filmovým světem Marvel

VE FILMU
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NEČEKANÝ NEPŘÍTEL
Přestože Iron Man rozdrtil dvakrát své nepřátele 
a snadno zničil všechny jejich zbraně, zůstávají oblek 
i jeho majitel zranitelní vůči nepříteli, který se pohy-
buje v jejich blízkosti. Tím je Obadiah Stane, dřívější 
Tonyho mentor a ředitel Stark Industries v době, kdy 
Tony ještě nedosáhl zletilosti. Stane prodával zbraně 
nejrůznějším kriminálním bandám a režimům, a do-
konce se ukázalo, že zosnoval Tonyho únos.

Obadiah sleduje Tonyho na každém kroku, nařizu-
je sestrojit vlastní prototyp zbroje nazvané Iron Monger. 

Ironií osudu tak Tony, ve své snaze zbavit svět svých vlast-
ních zbraní, sestrojil nejmocnější stroj na zabíjení v dějinách. Pokud 
by se zbraň začala vyrábět a prodávat masově, mohlo by to rozvrátit 
globální mocenskou rovnováhu. Kdyby se tak stalo, Tony by po sobě 
zanechal velmi ponurý odkaz. Obadiahův tým však nedokáže vyrobit 
miniaturní obloukový reaktor a nezbývá tak, než ukrást prototyp, jenž 
nosí Tony na srdci.

Jakmile Tony přijde o reaktor, ocitne se na po-
kraji smrti. Naštěstí si Pepper Pottsová scho-
vala na památku původní obloukový reaktor 
vyrobený v jeskyni. Tonymu se podaří k reak-
toru včas dostat. Původní verze sice není tak 
výkonná jako její nástupce ukradený Stanem, 
výkon však stačí k pohonu obleku Mark III bě-
hem posledního boje. Tony je připraven po-
stavit se zrádci.

Oslabený Iron Man se utká s Iron Mongerem 
a v epickém boji na kalifornských dálnicích do-
stává od svého nepřítele ránu za ranou.

Tony pochopil, že nemá šanci porazit protivníka v boji 
muž proti muži, proto se rozhodne změnit pravi-
dla hry a vtáhne svého soupeře do vzdušného 
souboje. Stark ví, že Stanova zbroj bude mít pro-
blémy při letu ve velké výšce. Upoutá jeho pozor-
nost, než se na zbroji objeví led. Iron Monger pak 
spadne na budovu Stark Industries.

Tony ale ihned zjistí, že soupeři se při pádu nic 
nestalo, proto se pokusí o zoufalý krok. S po-
mocí svých spojenců Pepper Pottsové a agenta 
Coulsona z Shieldu se mu podaří přetížit obří 
obloukový reaktor používaný Stark Industries, 
čímž dojde k velké explozi, která Obadiaha 
Stana zabije.

BUDOUCÍ VÝZVY
Po vítězství nad Obadiahem a svou vlastní 
minulostí se Tony Stark rozhodne skoncovat 
s vojenskou výrobou ve Stark Industries a plně 
se soustředí na svou misi superhrdiny. Veřejně 
se přihlásí ke své nové totožnosti a přijme jméno 
Iron Man.

Čekají na něj mnohá dobrodružství a nepřátelé. 
Poškozený oblek Mark III také nebude tím posled-
ním v Iron Manově arzenálu.

MARK III
Po neúspěšném prvním letu v obleku Mark II 
vylepšil Stark svůj vynález, aby se na něm ve 
velkých výškách netvořil led. Z obleku se také stal 
opravdový válečný stroj. Je vybaven rukavicemi 
s repulzorovými paprsky a speciálními raketami 
pro únikový manévr. V obou předloktích jsou pak 
umístěny raketové střely a na zádech ještě malé 
vysouvací kanóny. Všechny systémy pohání druhá 
generace obloukového reaktoru. Oblek se ovládá 
pomocí rozhraní JARVIS, schopné propojit zařízení 
s jinými externími systémy. Oblek je také vůbec 
poprvé v červeno-zlatém provedení…

IRON MONGER
Analýza úlomků obleku Mark I nale-
zených v poušti umožnila Obadiahu 
Stanovi sestrojit zbroj Iron Monger. 
Jeho výtvor je větší a odolnější než 
Starkovy modely. Využívá též ohrom-
né množství hydraulické energie při 
manévrování. Tento válečný stroj je 
vybaven v jednom předloktí kulo-
metem, v druhém pak raketometem. 
V rameni je umístěn protitankový 
granátomet s laserovým zaměřovačem. 
Oblek je řízen operačním systémem 
umožňujícím pilotovi navádět střely. 
Přes svou vysokou hmotnost může 
zbroj díky skvělému tryskovému moto-
ru při letu držet s Iron Manem po všech 
stránkách krok.

0504

EXKLUZÍVNE DARČEKYEXKLUZÍVNE DARČEKY
OBJEDNAJTE SI KOLEKCIU A ZÍSKAJTE TIETO SKVELÉ DARČEKY!*OBJEDNAJTE SI KOLEKCIU A ZÍSKAJTE TIETO SKVELÉ DARČEKY!*
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PODSTAVEC PODSTAVEC 
PRE MODELPRE MODEL
OBLEKU IRONOBLEKU IRON
MANA S LEDMANA S LED
OSVETLENÍM!OSVETLENÍM!

ROZMERY PODSTAVCA ROZMERY PODSTAVCA 
Priemer: 52 cmPriemer: 52 cm
Obsahuje upevňovaciu tyčObsahuje upevňovaciu tyč

SVETELNÉ EFEKTY V REAKTOROCH
A NA HLAVE

VERNÁ REPLIKA IRON MANOVHO
OBLEKU

ZOSTAVTE SI LEGENDÁRNY OBLEK TONYHO STARKA

OSVETLENÝ 
PODSTAVEC

VYUŽITE TO HNEĎ, OBJEDNAJTE SI PRÉMIOVÚ PONUKU 
PRÉMIOVÚ PONUKU A ZÍSKAJTE  DODATOČNÉ  DARČEKY!

Všetko, čo ste chceli vedieť o jednom z najikonickejších 
superhrdinov filmového sveta Marvel. Hoci Tony Stark nemá žiadne 
superschopnosti, stal sa jedným z obrancov planéty vďaka svojej 
genialite, s akou zostrojil absolútne výnimočné obleky a výzbroj.

TAJNÝ PRÍBEH ÚŽASNÉHO SUPERHRDINU
DOBRODRUŽSTVO    Ponorte sa do najslávnejších Iron Manových 
príbehov od 60. rokov po súčasnosť, ktoré superhrdina prežil počas

svojej neuveriteľnej dráhy.

KOMIKSY    Objavte tajné príbehy sveta 
Marvelu očami jedného z jeho hlavných 
hrdinov. 

OBLEK    Spoznajte všetky 
Iron Manove obleky od 
jednoduchých začiatkov  
až po sofistikované modely 
z budúcnosti.

NÁVOD KROK PO KROKU

Zostavte si doma 
Iron Manov oblek 
so svetelnými 
efektmi. Zvládne 
to ozaj každý. 
Postačí na to 
skrutkovač 
a priložený 
podrobný návod.

Súčiastky podstavca budú zaslané
samostatne, neobsahujú model obleku Iron Mana.

Stane byl nemilosrdný člověk, 
jehož pohled na svět byl pokřiven 
osobními traumaty – jeho otec 
zemřel zbytečně přímo jemu  
před očima při hře ruské rulety. 
Život pro něj byla pouhá hazard- 
ní hra. Když se ho Tony Stark ze-
ptal, proč se stal jeho úhlavním 
nepřítelem, suše odvětil: „Hledal 
jsem důstojného soupeře. Hrát 
bez skvělého protivníka nemá 
ani cenu.“Když pak souboj skončil, 
Iron Man pronesl poslední slova: 
„Prohrál jsi.“

ZÁPAS TITÁNŮ

Při novém útoku Stane pošle balíček s bombou do sídla spo-
lečnosti. Rhodes je při explozi zraněn, a nemůže tudíž bojo-
vat. Plachý génius Morley Erwin při výbuchu zemře a jeho 
sestra Clytemnestra viní z nešťastné události Starka. Avšak 
Tony na tragédii nereaguje podle očekávání. Nejen že se 
nezhroutí, ale vztek ještě více posílí jeho odhodlání bojovat.

Poté co se Starkovi podaří získat zpět svůj oblek Silver 
Centurion uložený na základně Avengers na západním pobře-
ží, odletí do New Yorku, aby se utkal se Stanem. Iron Man se 

vrací. Jeho nový stříbrno-červený oblek je vybaven chame-
leonským efektem, rušičkou signálu, tepelným štítem 

a pulzním laserovým kanónem. Tyto systémy dokáží 
snadno překonat Stanovu obranu. Ten si však schová-
vá eso v rukávu v podobě prototypu zbroje sestrojené 

na základě několika Tonyho zapomenutých poznámko-
vých bloků. Válečný stroj dostane jméno Iron Monger.

V KOMIKSU

Posedlý touhou pokořit svého nepřítele, Obadiah si ob-
lékne zbroj, aby se sám mohl utkat s Iron Manem jako 
muž proti muži. Síly byly vyrovnané: Iron Mongerovy 
repulzorové paprsky byly mocnější, ale Iron Man byl zase 
rychlejší.

V pilotování však byl mezi oběma soupeři určitý roz-
díl. Když se Tonymu podařilo získat výhodu, neváhal 
Obadiah použít svá rukojmí jako živé štíty. Iron Man ale 
o chvilku později nakonec odhalil Stanovo tajemství, 
díky kterému dokázal perfektně pilotovat svůj oblek, 
přestože jej měl na sobě poprvé. Iron Man několikrát za-
chytil neznámý signál vycházející z blízké budovy, což 
naznačovalo, že Obadiahova zbroj je dálkově řízena prá-
vě odtud. Iron Manovi se podařilo signál přerušit a Stane 
se stal náhle zcela bezbranným. V této svízelné situaci 
pak zvolit nejsnazší únikovou strategii. 

V KOMIKSU

„NEBYL ZNIČEN,  
NEBYL PORAŽEN,  

ANI SE NEPLAZÍ PO ZEMI. 
JE ZDE A CHCE SE  

UTKAT V BOJI!“ 
OBADIAH STANE,

IRON MAN, SÉRIE 1, ČÍSLO 200
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„Život je jen hra,“ pronese chladně Obadiah Stane v komiksu Iron Man, 
série 1, číslo 198. Vždy když se na stránkách komiksu tento nelítostný 
obchodní magnát objeví, dá jasně najevo, že hraje, aby vyhrával.

V KOM
IK

SU

SYMFONIE NIČENÍ
Obadiahu Stanovi nestačilo Starka porazit, chtěl ho úplně zničit. Proto 
přikázal svým maskovaným hrdlořezům, aby unesli Iron Manovy blízké, 
sekretářku slečnu Arbogastovou a ex přítelkyni Bethany Cabovou. Šílený 
vědec Dr. Theron Atlanta pak dostal za úkol zmanipulovat city a loajalitu 
unesených obětí. Stanova krutá strategie, spočívající v hraní si se životy 
Tonyho přátel, měla za cíl přivést ho do sebezničující spirály zkázy, ze které 
se teprve nedávno dostal ven.

Přestože zakladatelé Circuits Maximus pochopili, že Stane stojí prav-
děpodobně za všemi těmito událostmi, nedokázali jeho plány zhatit. 
Happyho Hogana tak musí zachránit Jim Rhodes během akce, při níž 
v Iron Manově bojovém obleku prorazí čelní sklo helikoptéry a osvobodí 
vězně, jak je vidět na obálce čísla 199. Přestože Tony prokoukl Stanovy 
záměry a okamžitě přispěchal na pomoc malému Timothymu Andersovi, 
jehož matka zemřela Tonymu v náručí v New Yorku během sněhové 
bouře, v době, kdy byl Stark zcela na dně, nepodařilo se mu osiřelého 
chlapce nakonec zachránit.

9 TVÁŘÍ V TVÁŘ
Dvoustrana z čísla 200 první série 
vyobrazuje oba soupeře jako rytíře 
připravující se na souboj.

9

Detail obálky první série 
o Iron Manovi, číslo 199.V   polovině 80. let se komiks Iron Man připravoval na jubilejní 200. číslo 

a snad právě u příležitosti tohoto výročí jeho tvůrce Denny O’Neil před-
stavil nový příběh. Vrátil na scénu charismatického „záporáka“ a své-

ho hlavního hrdinu postavil znovu na startovní čáru. Jak jinak 
může Tony Stark, alias Iron Man, oslavit své kulaté výročí 

než novým oblekem a silným příběhem.

V době, kdy se odehrává tento příběh, se Tony Stark 
zrovna zbavil svých osobních problémů, ale bo-

hužel přišel o kontrolu nad svou společnos-
tí, kterou nyní ovládá Obadiah Stane. 

Ten dal firmu dokonce přejmenovat 
na Stane International. Stark nemá 
příliš chuť snažit se získat zpět zla-
tý oblek, které nechal svému příteli 
Jimu Rhodesovi, proto spolu se sou-
rozenci Morleyem a Clytemnestrou 
Erwinovými zakládá v Sillicon 

Valley nový technologický start-up 
Circuits Maximus. 

ODHALENÍ 
POSLEDNÍ HRA OBADIAHA STANA

„NEJSEM IRON  
MAN. NEŘÍKEJTE MI 
TAK. OPAKUJI TO UŽ 
NĚKOLIK MĚSÍCŮ.“ 

TONY STARK, 
IRON MAN, SÉRIE 1, ČÍSLO 200 
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S tímto číslem dostáváte díly, ze kterých lze postavit Iron Manovu helmu s vnitřním osvětlením 
a vypínačem. Jediným nářadím potřebným k jejímu sestavení je magnetický šroubovák. 

DÍLY V ČÍSLE 1: 

Kryt průzoru (1D) vložte do otvoru v přední části 
helmy (1C). Lehce na kryt přitlačte, aby oba díly 
do sebe zacvakly. 

Ujistěte se, že box na uložení baterií, který je součástí 
sady LED světel, se nachází ve stejné rovině jako 
otvor helmy. Pro hladké vsunutí krytu na baterie (1F) 
je třeba, aby box na uložení baterií byl co nejpevněji 
uchycený ve správné pozici. Než kryt na baterie 
připevníte, přesvědčte se, že díl lze bez potíží vložit 
do otvoru helmy.

2 - Sada LED světel (1G) se skládá z boxu na uložení baterií, dvou LED žárovek 
pro osvětlení průzoru a vypínače. Sadu LED světel (1G) umístěte na příslušné 
místo otvorem směrem ven z helmy. Použijte jeden šroubek EM.

2 - Úchytku se vsunutými LED žárovkami (1E) přišroubujte 
dvěma šroubky EM dovnitř helmy tak, aby LED žárovky 
osvětlovaly kryt průhledu.

1 - LED žárovky (1G) vsuňte lehkým tlakem do otvorů 
na úchytce na světla (1E). Žárovky se vsunují do 
otvoru směrem zezadu dopředu. 

1 - Zašroubujte kolík (1H) do vnitřní části 
helmy (1C). Použijte dva šroubky EM. 

 FÁZE   SADA LED SVĚTEL1

 FÁZE         LED ŽÁROVKY2

OBLEK MARK III
HELMA

PRAKTICKÉ RADY
• Různé druhy šroubků ponechte oddělené. 

K tomuto účelu můžete použít sáčky,  
ve kterých byly šroubky dodány.

• Používejte magnetický šroubovák pro nasta-
vení šroubků do svislé pozice. Zamezíte tím 
jejich deformaci při šroubování.

Součástí balení je  
i baterie CR 1025  
pro napájení světel. 

KROK ZA KROKEM 1

1A Maska

1L Vypínač

 AP  
2 × 4 mm

 BP  
1,7 × 4 mm

  EM  
1,7 × 4 mm

  EP  
1,4 × 4 mm

1N Opěrný díl helmy 1O Maska B

Magnetický šroubovák

1F Kryt  
na baterie

1G Sada LED světel 

1C Helma

1H Kolík 1J Levá klapka  
na uši 

1K Pravá klapka  
na uši

1D Kryt průzoru 1E Úchytka na světla1B Průzor

UPOZORNĚNÍ: Vzhled jednotlivých dílů, jež jsou součástí tohoto čísla,  
se může lehce lišit od těch na fotografiích.

1I Spodní  
kryt helmy

1M Podpůrný  
panel helmy

1H

1C

1G
EM

1G

1E

1D

1E

EM

EM

LED

LED

Vypínač

Box 
na baterie
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5 - Nyní přišroubujte vypínač, jenž je 
součástí sady 1G sestavené během fáze 2. 
K tomu použijte šroubek BP. Otočením 
spojených dílů 1K a 1L dojde ke změně 
pozice vypínače a rozsvítí se LED žárovky.

2 - Vložte 1 knoflíkovou baterii do otvoru v sadě LED světel (1G). Pro snaz-
ší provedení tohoto úkonu a pro oddálení pružiny použijte pinzetu. 
Nakonec položte na otvor kryt 1F a přišroubujte jej šroubkem EP.

1 - Spojte do sebe díly sestavené ve fázi 2 a 3. Kolík (1H) musí být vsunut do otvoru v panelu helmy 1M (ujistěte se,  
že je vše správně sestaveno a že díly do sebe zapadají). K připevnění použijte tři šroubky EM.

4 - K vnitřní straně masky (1A) 
přišroubujte šroubkem EM 
průhled (1B). Pomocí šroubku 
EM připevněte rovněž masku 
B (10). Masku (1A) pak spojte 
se zbylou částí helmy. Oba 
díly do sebe zacvaknou a drží 
pohromadě díky magnetu.

 FÁZE          OPĚRNÝ DÍL HELMY A VYPÍNAČ3

4 - Spojené díly 1K a 1L připevněte ke spodnímu krytu  
helmy 1I pomocí žlábku v panelu helmy 1M.

3 - Malý vypínač 1L vložte do pravé klapky na uši 1K. 
Díl má drážku, do které vypínač snadno zapadne. 
Vyčnívající čep musí směřovat nahoru. Pro při- 
pevnění vypínače použijte jeden šroubek BP. 

1 - Plastový opěrný díl (1N) připevněte 3 šroubky AP 
k panelu helmy (1M). Tento díl poslouží ke spojení 
helmy a krku, proto je třeba, aby byl smontován 
co nejpevněji.

2 - Oba díly smontované do sebe (1N + 1M) spojte  
se spodním krytem helmy (1I) a upevněte dvěma 
šroubky EM.

3 - Položte na vyhrazené místo levou klapku 
na uši (1J) a upevněte ji pomocí magnetu.

Jakmile je helma obleku MARK III 
sestavena, rozsviťte LED žárovky  
v očích otočením pravé klapky na uši. 

VÝSLEDEK

 FÁZE          ZÁVĚREČNÉ SESTAVENÍ MASKY4

HELMA KROK ZA KROKEM 1

1M

1N

1I

1M+1N

BP 1M+1N

1K+1L

1K+1L

EM

1F

EP

EM

1O

1J1K

1L

BP

EM

1B
1A

AP

EM

1H

+-
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JEDNODUCHÁ 
MONTÁŽ !

2. DARČEK2. DARČEK
• ZAKLADAČ • ZAKLADAČ 
NA ČASOPISY NA ČASOPISY 
KOLEKCIEKOLEKCIE
Uložte si časopisy Uložte si časopisy 
o obľúbenom hrdinovi  o obľúbenom hrdinovi  
do štýlového zakladača.do štýlového zakladača.

4. DARČEK4. DARČEK
• POWER BANKA• POWER BANKA
IRON MANAIRON MANA
Tento technologicky úžasný  Tento technologicky úžasný  
kúsok si nesmiete nechať ujsť! kúsok si nesmiete nechať ujsť! 
Puzdro power banky je vyrobené Puzdro power banky je vyrobené 
na mieru a zdobí ho obrázok na mieru a zdobí ho obrázok 
Iron Manovho reaktora s logom Iron Manovho reaktora s logom 
superhrdinu. Vnútri nájdete lítiovú superhrdinu. Vnútri nájdete lítiovú 
batériu s kapacitou 2600 mAh.batériu s kapacitou 2600 mAh.

ROZMERY: 110 X 71 X 9 MMROZMERY: 110 X 71 X 9 MM

3. DARČEK3. DARČEK
•  LUMINISCENČNÉ•  LUMINISCENČNÉ
TRIČKO S OBLÚKOVÝMTRIČKO S OBLÚKOVÝM
REAKTOROMREAKTOROM
Reaktor je asi tou najcharakteristickejšou Reaktor je asi tou najcharakteristickejšou 
časťou Iron Manovho obleku. Ukážte sa časťou Iron Manovho obleku. Ukážte sa 
svojim priateľom v tomto úžasnom tričku svojim priateľom v tomto úžasnom tričku 
svietiacom v tme.svietiacom v tme.

VEĽKOSŤ L VEĽKOSŤ L 

100% BAVLNA100% BAVLNA

* Ponuka platí len pre objednávateľov. Viac informácií v objednávacom kupóne. Tu vyobrazené predmety 
sa môžu líšiť od skutočne doručených. Príčinou sú technické dôvody, ktoré nezávisia od vôle vydavateľa. 

V prípade vyčerpania zásob alebo z príčin nezávislých od vôle vydavateľa dostane objednávateľ obdobný 
predmet v rovnakej alebo vyššej cene. 

Tony Stark opustil život miliardára a vzal si  
ultramoderné rytierske brnenie, ktoré stojí na špici

technologického vývoja. Oblek Mark III je jedinečnou 
ukážkou jeho geniality a neodmysliteľný symbol  

jedného z najcharizmatickejších hrdinov sveta Marvelu.  „JA SOM IRON MAN“

PRECÍZNE  
ČERVENO-ZLATÉ 

ZHOTOVENIE

REAKTOR, RUKAVICE
S REPULZOROVÝMI
LÚČMI, DÝZY V TOPÁNKACH
A PRIEZOR MASKY
VYTVÁRAJÚ SVETELNÉ
EFEKTY

VYSOKÁ POHYBLIVOSŤ 
ČASTÍ MODELU

52 ODDELITEĽNÝCH
ČASTÍ

DIELY SÚ VYROBENÉ Z KOVU 
A VSTREKOVANÉHO PLASTU.

VŠETKY DIELY BOLI NAVRHNUTÉ,
VYREZANÉ A NAMAĽOVANÉ
ABSOLÚTNE PRECÍZNE.

SÚČASŤOU MODELU
SÚ AJ BATÉRIE.

MODEL
S POHYBLIVÝMI

ČASŤAMITáto nádherná
veľkorozmerná

reprodukcia obleku
Mark III sa môže

pochváliť neuveriteľne
presnými detailmi,

pohyblivosťou všetkých
častí a úžasnými

svetelnými efektmi.  
Túto limitovanú ponuku

si nesmie nechať ujsť
žiaden „marvelovský“

nadšenec. 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA

Oblek MARK III

60 CM

VĎAKA MOŽNOSTI ROZPOJIŤ 
JEDNOTLIVÉ ČASTI SA DAJÚ 
VIDIEŤ VNÚTORNÉ SYSTÉMY 
OBLEKU.

VZTLAKOVÉ
KLAPKY SÚ
ZABUDOVANÉ
V NOHÁCH
A RAMENÁCH.

(1) 60 cm vysoký model  
Iron Mana stojaceho  

na špeciálnom podstavci  
so svetelnými efektmi. 

Získajte podstavec 
navrhnutý exkluzívne pre 
túto kolekciu vďaka našej 

prémiovej ponuke. Obrázky Iron M
anovho obleku nezachytávajú scény z film

u, ale ide o obrázky prototypu m
odelu. 

(1)

1. DARČEK1. DARČEK
• TRI PLAGÁTY • TRI PLAGÁTY 
S IRON MANOMS IRON MANOM
Iron Man v brnení Hulkbuster, Iron Man v brnení Hulkbuster, 
Iron Man a Avengers a Iron Iron Man a Avengers a Iron 
Man pripravený na útok  Man pripravený na útok  
na základni Avengers.  na základni Avengers.  
Skvelé veľkoformátové Skvelé veľkoformátové 
plagáty v elegantnej zložke plagáty v elegantnej zložke 
šité priamo na mieru.šité priamo na mieru.

Rozmery: 41 x 26 cmRozmery: 41 x 26 cm

Než se génius, miliardář, playboy a filantrop Tony Stark stal 
Iron Manem, vedl docela pestrý život, soudě podle toho, co  
se o něm dozvídáme ve stejnojmenném filmu od Marvelu.

TTony Stark je známou osobností, proto se jeho fotografie často objevují 
na křídovém papíře obálek časopisů pro byznysmeny i běžné lidi. Stojí 
v čele korporace Stark Industries, kterou založil jeho otec Howard a kte-

rá je světovým výrobcem a prodejcem zbraní, což ze Starka činí „obchodníka 
se smrtí“. Při návštěvě Afganistánu, kde má představit svou nejnovější raketu 
Jericho, je jeho konvoj napaden a on sám je zraněn výbuchem střely nesoucí 
jeho jméno. Poté je unesen a uvězněn v jeskyni, kde ho teroristé nutí, aby pro 
ně sestrojil nové zbraně, jež by rozšířily jejich arzenál sestávající z řady zbroj-
ních systémů vyráběných Stark Industries.

Nejprve se ale musí Tony Stark zotavit ze svých zranění. Ačkoliv svůj první 
integrovaný obvod sestrojil již ve čtyřech letech a svou první motorku v šes-
ti, nyní jeho přežití závisí na spoluvězni, profesoru Yinsenovi. Ten mu za-
chránil život pomocí primitivního elektromagnetu a baterie, jimiž dokázal 
vyndat úlomky šrapnelu ze Starkova těla dřív, než se dostaly do srdce. Dvo-
jice sestaví miniaturní obloukový reaktor, díky němuž získá dostatek energie 
ke zkonstruování nové zbraně a k naplánování útěku. 

IRON MAN: ZROZENÍ HRDINY
Inspirováno filmovým světem Marvel

VE FILMU
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Iron_Man_001_COMIC_SK.indd   1Iron_Man_001_COMIC_SK.indd   1 25/10/2021   19:5825/10/2021   19:58

NEČEKANÝ NEPŘÍTEL
Přestože Iron Man rozdrtil dvakrát své nepřátele 
a snadno zničil všechny jejich zbraně, zůstávají oblek 
i jeho majitel zranitelní vůči nepříteli, který se pohy-
buje v jejich blízkosti. Tím je Obadiah Stane, dřívější 
Tonyho mentor a ředitel Stark Industries v době, kdy 
Tony ještě nedosáhl zletilosti. Stane prodával zbraně 
nejrůznějším kriminálním bandám a režimům, a do-
konce se ukázalo, že zosnoval Tonyho únos.

Obadiah sleduje Tonyho na každém kroku, nařizu-
je sestrojit vlastní prototyp zbroje nazvané Iron Monger. 

Ironií osudu tak Tony, ve své snaze zbavit svět svých vlast-
ních zbraní, sestrojil nejmocnější stroj na zabíjení v dějinách. Pokud 
by se zbraň začala vyrábět a prodávat masově, mohlo by to rozvrátit 
globální mocenskou rovnováhu. Kdyby se tak stalo, Tony by po sobě 
zanechal velmi ponurý odkaz. Obadiahův tým však nedokáže vyrobit 
miniaturní obloukový reaktor a nezbývá tak, než ukrást prototyp, jenž 
nosí Tony na srdci.

Jakmile Tony přijde o reaktor, ocitne se na po-
kraji smrti. Naštěstí si Pepper Pottsová scho-
vala na památku původní obloukový reaktor 
vyrobený v jeskyni. Tonymu se podaří k reak-
toru včas dostat. Původní verze sice není tak 
výkonná jako její nástupce ukradený Stanem, 
výkon však stačí k pohonu obleku Mark III bě-
hem posledního boje. Tony je připraven po-
stavit se zrádci.

Oslabený Iron Man se utká s Iron Mongerem 
a v epickém boji na kalifornských dálnicích do-
stává od svého nepřítele ránu za ranou.

Tony pochopil, že nemá šanci porazit protivníka v boji 
muž proti muži, proto se rozhodne změnit pravi-
dla hry a vtáhne svého soupeře do vzdušného 
souboje. Stark ví, že Stanova zbroj bude mít pro-
blémy při letu ve velké výšce. Upoutá jeho pozor-
nost, než se na zbroji objeví led. Iron Monger pak 
spadne na budovu Stark Industries.

Tony ale ihned zjistí, že soupeři se při pádu nic 
nestalo, proto se pokusí o zoufalý krok. S po-
mocí svých spojenců Pepper Pottsové a agenta 
Coulsona z Shieldu se mu podaří přetížit obří 
obloukový reaktor používaný Stark Industries, 
čímž dojde k velké explozi, která Obadiaha 
Stana zabije.

BUDOUCÍ VÝZVY
Po vítězství nad Obadiahem a svou vlastní 
minulostí se Tony Stark rozhodne skoncovat 
s vojenskou výrobou ve Stark Industries a plně 
se soustředí na svou misi superhrdiny. Veřejně 
se přihlásí ke své nové totožnosti a přijme jméno 
Iron Man.

Čekají na něj mnohá dobrodružství a nepřátelé. 
Poškozený oblek Mark III také nebude tím posled-
ním v Iron Manově arzenálu.

MARK III
Po neúspěšném prvním letu v obleku Mark II 
vylepšil Stark svůj vynález, aby se na něm ve 
velkých výškách netvořil led. Z obleku se také stal 
opravdový válečný stroj. Je vybaven rukavicemi 
s repulzorovými paprsky a speciálními raketami 
pro únikový manévr. V obou předloktích jsou pak 
umístěny raketové střely a na zádech ještě malé 
vysouvací kanóny. Všechny systémy pohání druhá 
generace obloukového reaktoru. Oblek se ovládá 
pomocí rozhraní JARVIS, schopné propojit zařízení 
s jinými externími systémy. Oblek je také vůbec 
poprvé v červeno-zlatém provedení…

IRON MONGER
Analýza úlomků obleku Mark I nale-
zených v poušti umožnila Obadiahu 
Stanovi sestrojit zbroj Iron Monger. 
Jeho výtvor je větší a odolnější než 
Starkovy modely. Využívá též ohrom-
né množství hydraulické energie při 
manévrování. Tento válečný stroj je 
vybaven v jednom předloktí kulo-
metem, v druhém pak raketometem. 
V rameni je umístěn protitankový 
granátomet s laserovým zaměřovačem. 
Oblek je řízen operačním systémem 
umožňujícím pilotovi navádět střely. 
Přes svou vysokou hmotnost může 
zbroj díky skvělému tryskovému moto-
ru při letu držet s Iron Manem po všech 
stránkách krok.

0504

EXKLUZÍVNE DARČEKYEXKLUZÍVNE DARČEKY
OBJEDNAJTE SI KOLEKCIU A ZÍSKAJTE TIETO SKVELÉ DARČEKY!*OBJEDNAJTE SI KOLEKCIU A ZÍSKAJTE TIETO SKVELÉ DARČEKY!*
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PRÉMIOVÁ PONUKAPRÉMIOVÁ PONUKA
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PODSTAVEC PODSTAVEC 
PRE MODELPRE MODEL
OBLEKU IRONOBLEKU IRON
MANA S LEDMANA S LED
OSVETLENÍM!OSVETLENÍM!

ROZMERY PODSTAVCA ROZMERY PODSTAVCA 
Priemer: 52 cmPriemer: 52 cm
Obsahuje upevňovaciu tyčObsahuje upevňovaciu tyč

SVETELNÉ EFEKTY V REAKTOROCH
A NA HLAVE

VERNÁ REPLIKA IRON MANOVHO
OBLEKU

ZOSTAVTE SI LEGENDÁRNY OBLEK TONYHO STARKA

OSVETLENÝ 
PODSTAVEC

VYUŽITE TO HNEĎ, OBJEDNAJTE SI PRÉMIOVÚ PONUKU 
PRÉMIOVÚ PONUKU A ZÍSKAJTE  DODATOČNÉ  DARČEKY!

Všetko, čo ste chceli vedieť o jednom z najikonickejších 
superhrdinov filmového sveta Marvel. Hoci Tony Stark nemá žiadne 
superschopnosti, stal sa jedným z obrancov planéty vďaka svojej 
genialite, s akou zostrojil absolútne výnimočné obleky a výzbroj.

TAJNÝ PRÍBEH ÚŽASNÉHO SUPERHRDINU
DOBRODRUŽSTVO    Ponorte sa do najslávnejších Iron Manových 
príbehov od 60. rokov po súčasnosť, ktoré superhrdina prežil počas

svojej neuveriteľnej dráhy.

KOMIKSY    Objavte tajné príbehy sveta 
Marvelu očami jedného z jeho hlavných 
hrdinov. 

OBLEK    Spoznajte všetky 
Iron Manove obleky od 
jednoduchých začiatkov  
až po sofistikované modely 
z budúcnosti.

NÁVOD KROK PO KROKU

Zostavte si doma 
Iron Manov oblek 
so svetelnými 
efektmi. Zvládne 
to ozaj každý. 
Postačí na to 
skrutkovač 
a priložený 
podrobný návod.

Súčiastky podstavca budú zaslané
samostatne, neobsahujú model obleku Iron Mana.

Stane byl nemilosrdný člověk, 
jehož pohled na svět byl pokřiven 
osobními traumaty – jeho otec 
zemřel zbytečně přímo jemu  
před očima při hře ruské rulety. 
Život pro něj byla pouhá hazard- 
ní hra. Když se ho Tony Stark ze-
ptal, proč se stal jeho úhlavním 
nepřítelem, suše odvětil: „Hledal 
jsem důstojného soupeře. Hrát 
bez skvělého protivníka nemá 
ani cenu.“Když pak souboj skončil, 
Iron Man pronesl poslední slova: 
„Prohrál jsi.“

ZÁPAS TITÁNŮ

Při novém útoku Stane pošle balíček s bombou do sídla spo-
lečnosti. Rhodes je při explozi zraněn, a nemůže tudíž bojo-
vat. Plachý génius Morley Erwin při výbuchu zemře a jeho 
sestra Clytemnestra viní z nešťastné události Starka. Avšak 
Tony na tragédii nereaguje podle očekávání. Nejen že se 
nezhroutí, ale vztek ještě více posílí jeho odhodlání bojovat.

Poté co se Starkovi podaří získat zpět svůj oblek Silver 
Centurion uložený na základně Avengers na západním pobře-
ží, odletí do New Yorku, aby se utkal se Stanem. Iron Man se 

vrací. Jeho nový stříbrno-červený oblek je vybaven chame-
leonským efektem, rušičkou signálu, tepelným štítem 

a pulzním laserovým kanónem. Tyto systémy dokáží 
snadno překonat Stanovu obranu. Ten si však schová-
vá eso v rukávu v podobě prototypu zbroje sestrojené 

na základě několika Tonyho zapomenutých poznámko-
vých bloků. Válečný stroj dostane jméno Iron Monger.

V KOMIKSU

Posedlý touhou pokořit svého nepřítele, Obadiah si ob-
lékne zbroj, aby se sám mohl utkat s Iron Manem jako 
muž proti muži. Síly byly vyrovnané: Iron Mongerovy 
repulzorové paprsky byly mocnější, ale Iron Man byl zase 
rychlejší.

V pilotování však byl mezi oběma soupeři určitý roz-
díl. Když se Tonymu podařilo získat výhodu, neváhal 
Obadiah použít svá rukojmí jako živé štíty. Iron Man ale 
o chvilku později nakonec odhalil Stanovo tajemství, 
díky kterému dokázal perfektně pilotovat svůj oblek, 
přestože jej měl na sobě poprvé. Iron Man několikrát za-
chytil neznámý signál vycházející z blízké budovy, což 
naznačovalo, že Obadiahova zbroj je dálkově řízena prá-
vě odtud. Iron Manovi se podařilo signál přerušit a Stane 
se stal náhle zcela bezbranným. V této svízelné situaci 
pak zvolit nejsnazší únikovou strategii. 

V KOMIKSU

„NEBYL ZNIČEN,  
NEBYL PORAŽEN,  

ANI SE NEPLAZÍ PO ZEMI. 
JE ZDE A CHCE SE  

UTKAT V BOJI!“ 
OBADIAH STANE,

IRON MAN, SÉRIE 1, ČÍSLO 200
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„Život je jen hra,“ pronese chladně Obadiah Stane v komiksu Iron Man, 
série 1, číslo 198. Vždy když se na stránkách komiksu tento nelítostný 
obchodní magnát objeví, dá jasně najevo, že hraje, aby vyhrával.

V KOM
IK

SU

SYMFONIE NIČENÍ
Obadiahu Stanovi nestačilo Starka porazit, chtěl ho úplně zničit. Proto 
přikázal svým maskovaným hrdlořezům, aby unesli Iron Manovy blízké, 
sekretářku slečnu Arbogastovou a ex přítelkyni Bethany Cabovou. Šílený 
vědec Dr. Theron Atlanta pak dostal za úkol zmanipulovat city a loajalitu 
unesených obětí. Stanova krutá strategie, spočívající v hraní si se životy 
Tonyho přátel, měla za cíl přivést ho do sebezničující spirály zkázy, ze které 
se teprve nedávno dostal ven.

Přestože zakladatelé Circuits Maximus pochopili, že Stane stojí prav-
děpodobně za všemi těmito událostmi, nedokázali jeho plány zhatit. 
Happyho Hogana tak musí zachránit Jim Rhodes během akce, při níž 
v Iron Manově bojovém obleku prorazí čelní sklo helikoptéry a osvobodí 
vězně, jak je vidět na obálce čísla 199. Přestože Tony prokoukl Stanovy 
záměry a okamžitě přispěchal na pomoc malému Timothymu Andersovi, 
jehož matka zemřela Tonymu v náručí v New Yorku během sněhové 
bouře, v době, kdy byl Stark zcela na dně, nepodařilo se mu osiřelého 
chlapce nakonec zachránit.

9 TVÁŘÍ V TVÁŘ
Dvoustrana z čísla 200 první série 
vyobrazuje oba soupeře jako rytíře 
připravující se na souboj.

9

Detail obálky první série 
o Iron Manovi, číslo 199.V   polovině 80. let se komiks Iron Man připravoval na jubilejní 200. číslo 

a snad právě u příležitosti tohoto výročí jeho tvůrce Denny O’Neil před-
stavil nový příběh. Vrátil na scénu charismatického „záporáka“ a své-

ho hlavního hrdinu postavil znovu na startovní čáru. Jak jinak 
může Tony Stark, alias Iron Man, oslavit své kulaté výročí 

než novým oblekem a silným příběhem.

V době, kdy se odehrává tento příběh, se Tony Stark 
zrovna zbavil svých osobních problémů, ale bo-

hužel přišel o kontrolu nad svou společnos-
tí, kterou nyní ovládá Obadiah Stane. 

Ten dal firmu dokonce přejmenovat 
na Stane International. Stark nemá 
příliš chuť snažit se získat zpět zla-
tý oblek, které nechal svému příteli 
Jimu Rhodesovi, proto spolu se sou-
rozenci Morleyem a Clytemnestrou 
Erwinovými zakládá v Sillicon 

Valley nový technologický start-up 
Circuits Maximus. 

ODHALENÍ 
POSLEDNÍ HRA OBADIAHA STANA

„NEJSEM IRON  
MAN. NEŘÍKEJTE MI 
TAK. OPAKUJI TO UŽ 
NĚKOLIK MĚSÍCŮ.“ 

TONY STARK, 
IRON MAN, SÉRIE 1, ČÍSLO 200 
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S tímto číslem dostáváte díly, ze kterých lze postavit Iron Manovu helmu s vnitřním osvětlením 
a vypínačem. Jediným nářadím potřebným k jejímu sestavení je magnetický šroubovák. 

DÍLY V ČÍSLE 1: 

Kryt průzoru (1D) vložte do otvoru v přední části 
helmy (1C). Lehce na kryt přitlačte, aby oba díly 
do sebe zacvakly. 

Ujistěte se, že box na uložení baterií, který je součástí 
sady LED světel, se nachází ve stejné rovině jako 
otvor helmy. Pro hladké vsunutí krytu na baterie (1F) 
je třeba, aby box na uložení baterií byl co nejpevněji 
uchycený ve správné pozici. Než kryt na baterie 
připevníte, přesvědčte se, že díl lze bez potíží vložit 
do otvoru helmy.

2 - Sada LED světel (1G) se skládá z boxu na uložení baterií, dvou LED žárovek 
pro osvětlení průzoru a vypínače. Sadu LED světel (1G) umístěte na příslušné 
místo otvorem směrem ven z helmy. Použijte jeden šroubek EM.

2 - Úchytku se vsunutými LED žárovkami (1E) přišroubujte 
dvěma šroubky EM dovnitř helmy tak, aby LED žárovky 
osvětlovaly kryt průhledu.

1 - LED žárovky (1G) vsuňte lehkým tlakem do otvorů 
na úchytce na světla (1E). Žárovky se vsunují do 
otvoru směrem zezadu dopředu. 

1 - Zašroubujte kolík (1H) do vnitřní části 
helmy (1C). Použijte dva šroubky EM. 

 FÁZE   SADA LED SVĚTEL1

 FÁZE         LED ŽÁROVKY2

OBLEK MARK III
HELMA

PRAKTICKÉ RADY
• Různé druhy šroubků ponechte oddělené. 

K tomuto účelu můžete použít sáčky,  
ve kterých byly šroubky dodány.

• Používejte magnetický šroubovák pro nasta-
vení šroubků do svislé pozice. Zamezíte tím 
jejich deformaci při šroubování.

Součástí balení je  
i baterie CR 1025  
pro napájení světel. 

KROK ZA KROKEM 1

1A Maska

1L Vypínač

 AP  
2 × 4 mm

 BP  
1,7 × 4 mm

  EM  
1,7 × 4 mm

  EP  
1,4 × 4 mm

1N Opěrný díl helmy 1O Maska B

Magnetický šroubovák

1F Kryt  
na baterie

1G Sada LED světel 

1C Helma

1H Kolík 1J Levá klapka  
na uši 

1K Pravá klapka  
na uši

1D Kryt průzoru 1E Úchytka na světla1B Průzor

UPOZORNĚNÍ: Vzhled jednotlivých dílů, jež jsou součástí tohoto čísla,  
se může lehce lišit od těch na fotografiích.

1I Spodní  
kryt helmy

1M Podpůrný  
panel helmy

1H

1C

1G
EM

1G

1E

1D

1E

EM

EM

LED

LED

Vypínač

Box 
na baterie
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5 - Nyní přišroubujte vypínač, jenž je 
součástí sady 1G sestavené během fáze 2. 
K tomu použijte šroubek BP. Otočením 
spojených dílů 1K a 1L dojde ke změně 
pozice vypínače a rozsvítí se LED žárovky.

2 - Vložte 1 knoflíkovou baterii do otvoru v sadě LED světel (1G). Pro snaz-
ší provedení tohoto úkonu a pro oddálení pružiny použijte pinzetu. 
Nakonec položte na otvor kryt 1F a přišroubujte jej šroubkem EP.

1 - Spojte do sebe díly sestavené ve fázi 2 a 3. Kolík (1H) musí být vsunut do otvoru v panelu helmy 1M (ujistěte se,  
že je vše správně sestaveno a že díly do sebe zapadají). K připevnění použijte tři šroubky EM.

4 - K vnitřní straně masky (1A) 
přišroubujte šroubkem EM 
průhled (1B). Pomocí šroubku 
EM připevněte rovněž masku 
B (10). Masku (1A) pak spojte 
se zbylou částí helmy. Oba 
díly do sebe zacvaknou a drží 
pohromadě díky magnetu.

 FÁZE          OPĚRNÝ DÍL HELMY A VYPÍNAČ3

4 - Spojené díly 1K a 1L připevněte ke spodnímu krytu  
helmy 1I pomocí žlábku v panelu helmy 1M.

3 - Malý vypínač 1L vložte do pravé klapky na uši 1K. 
Díl má drážku, do které vypínač snadno zapadne. 
Vyčnívající čep musí směřovat nahoru. Pro při- 
pevnění vypínače použijte jeden šroubek BP. 

1 - Plastový opěrný díl (1N) připevněte 3 šroubky AP 
k panelu helmy (1M). Tento díl poslouží ke spojení 
helmy a krku, proto je třeba, aby byl smontován 
co nejpevněji.

2 - Oba díly smontované do sebe (1N + 1M) spojte  
se spodním krytem helmy (1I) a upevněte dvěma 
šroubky EM.

3 - Položte na vyhrazené místo levou klapku 
na uši (1J) a upevněte ji pomocí magnetu.

Jakmile je helma obleku MARK III 
sestavena, rozsviťte LED žárovky  
v očích otočením pravé klapky na uši. 

VÝSLEDEK

 FÁZE          ZÁVĚREČNÉ SESTAVENÍ MASKY4

HELMA KROK ZA KROKEM 1

1M

1N

1I

1M+1N

BP 1M+1N

1K+1L

1K+1L

EM

1F

EP

EM

1O

1J1K

1L

BP

EM

1B
1A

AP

EM

1H

+-
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JEDNODUCHÁ 
MONTÁŽ !

2. DARČEK2. DARČEK
• ZAKLADAČ • ZAKLADAČ 
NA ČASOPISY NA ČASOPISY 
KOLEKCIEKOLEKCIE
Uložte si časopisy Uložte si časopisy 
o obľúbenom hrdinovi  o obľúbenom hrdinovi  
do štýlového zakladača.do štýlového zakladača.

4. DARČEK4. DARČEK
• POWER BANKA• POWER BANKA
IRON MANAIRON MANA
Tento technologicky úžasný  Tento technologicky úžasný  
kúsok si nesmiete nechať ujsť! kúsok si nesmiete nechať ujsť! 
Puzdro power banky je vyrobené Puzdro power banky je vyrobené 
na mieru a zdobí ho obrázok na mieru a zdobí ho obrázok 
Iron Manovho reaktora s logom Iron Manovho reaktora s logom 
superhrdinu. Vnútri nájdete lítiovú superhrdinu. Vnútri nájdete lítiovú 
batériu s kapacitou 2600 mAh.batériu s kapacitou 2600 mAh.

ROZMERY: 110 X 71 X 9 MMROZMERY: 110 X 71 X 9 MM

3. DARČEK3. DARČEK
•  LUMINISCENČNÉ•  LUMINISCENČNÉ
TRIČKO S OBLÚKOVÝMTRIČKO S OBLÚKOVÝM
REAKTOROMREAKTOROM
Reaktor je asi tou najcharakteristickejšou Reaktor je asi tou najcharakteristickejšou 
časťou Iron Manovho obleku. Ukážte sa časťou Iron Manovho obleku. Ukážte sa 
svojim priateľom v tomto úžasnom tričku svojim priateľom v tomto úžasnom tričku 
svietiacom v tme.svietiacom v tme.

VEĽKOSŤ L VEĽKOSŤ L 

100% BAVLNA100% BAVLNA

* Ponuka platí len pre objednávateľov. Viac informácií v objednávacom kupóne. Tu vyobrazené predmety 
sa môžu líšiť od skutočne doručených. Príčinou sú technické dôvody, ktoré nezávisia od vôle vydavateľa. 

V prípade vyčerpania zásob alebo z príčin nezávislých od vôle vydavateľa dostane objednávateľ obdobný 
predmet v rovnakej alebo vyššej cene. 

Tony Stark opustil život miliardára a vzal si  
ultramoderné rytierske brnenie, ktoré stojí na špici

technologického vývoja. Oblek Mark III je jedinečnou 
ukážkou jeho geniality a neodmysliteľný symbol  

jedného z najcharizmatickejších hrdinov sveta Marvelu.  „JA SOM IRON MAN“

PRECÍZNE  
ČERVENO-ZLATÉ 

ZHOTOVENIE

REAKTOR, RUKAVICE
S REPULZOROVÝMI
LÚČMI, DÝZY V TOPÁNKACH
A PRIEZOR MASKY
VYTVÁRAJÚ SVETELNÉ
EFEKTY

VYSOKÁ POHYBLIVOSŤ 
ČASTÍ MODELU

52 ODDELITEĽNÝCH
ČASTÍ

DIELY SÚ VYROBENÉ Z KOVU 
A VSTREKOVANÉHO PLASTU.

VŠETKY DIELY BOLI NAVRHNUTÉ,
VYREZANÉ A NAMAĽOVANÉ
ABSOLÚTNE PRECÍZNE.

SÚČASŤOU MODELU
SÚ AJ BATÉRIE.

MODEL
S POHYBLIVÝMI

ČASŤAMITáto nádherná
veľkorozmerná

reprodukcia obleku
Mark III sa môže

pochváliť neuveriteľne
presnými detailmi,

pohyblivosťou všetkých
častí a úžasnými

svetelnými efektmi.  
Túto limitovanú ponuku

si nesmie nechať ujsť
žiaden „marvelovský“

nadšenec. 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA

Oblek MARK III

60 CM

VĎAKA MOŽNOSTI ROZPOJIŤ 
JEDNOTLIVÉ ČASTI SA DAJÚ 
VIDIEŤ VNÚTORNÉ SYSTÉMY 
OBLEKU.

VZTLAKOVÉ
KLAPKY SÚ
ZABUDOVANÉ
V NOHÁCH
A RAMENÁCH.

(1) 60 cm vysoký model  
Iron Mana stojaceho  

na špeciálnom podstavci  
so svetelnými efektmi. 

Získajte podstavec 
navrhnutý exkluzívne pre 
túto kolekciu vďaka našej 

prémiovej ponuke. Obrázky Iron M
anovho obleku nezachytávajú scény z film

u, ale ide o obrázky prototypu m
odelu. 

(1)

1. DARČEK1. DARČEK
• TRI PLAGÁTY • TRI PLAGÁTY 
S IRON MANOMS IRON MANOM
Iron Man v brnení Hulkbuster, Iron Man v brnení Hulkbuster, 
Iron Man a Avengers a Iron Iron Man a Avengers a Iron 
Man pripravený na útok  Man pripravený na útok  
na základni Avengers.  na základni Avengers.  
Skvelé veľkoformátové Skvelé veľkoformátové 
plagáty v elegantnej zložke plagáty v elegantnej zložke 
šité priamo na mieru.šité priamo na mieru.

Rozmery: 41 x 26 cmRozmery: 41 x 26 cm

Než se génius, miliardář, playboy a filantrop Tony Stark stal 
Iron Manem, vedl docela pestrý život, soudě podle toho, co  
se o něm dozvídáme ve stejnojmenném filmu od Marvelu.

TTony Stark je známou osobností, proto se jeho fotografie často objevují 
na křídovém papíře obálek časopisů pro byznysmeny i běžné lidi. Stojí 
v čele korporace Stark Industries, kterou založil jeho otec Howard a kte-

rá je světovým výrobcem a prodejcem zbraní, což ze Starka činí „obchodníka 
se smrtí“. Při návštěvě Afganistánu, kde má představit svou nejnovější raketu 
Jericho, je jeho konvoj napaden a on sám je zraněn výbuchem střely nesoucí 
jeho jméno. Poté je unesen a uvězněn v jeskyni, kde ho teroristé nutí, aby pro 
ně sestrojil nové zbraně, jež by rozšířily jejich arzenál sestávající z řady zbroj-
ních systémů vyráběných Stark Industries.

Nejprve se ale musí Tony Stark zotavit ze svých zranění. Ačkoliv svůj první 
integrovaný obvod sestrojil již ve čtyřech letech a svou první motorku v šes-
ti, nyní jeho přežití závisí na spoluvězni, profesoru Yinsenovi. Ten mu za-
chránil život pomocí primitivního elektromagnetu a baterie, jimiž dokázal 
vyndat úlomky šrapnelu ze Starkova těla dřív, než se dostaly do srdce. Dvo-
jice sestaví miniaturní obloukový reaktor, díky němuž získá dostatek energie 
ke zkonstruování nové zbraně a k naplánování útěku. 

IRON MAN: ZROZENÍ HRDINY
Inspirováno filmovým světem Marvel

VE FILMU
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NEČEKANÝ NEPŘÍTEL
Přestože Iron Man rozdrtil dvakrát své nepřátele 
a snadno zničil všechny jejich zbraně, zůstávají oblek 
i jeho majitel zranitelní vůči nepříteli, který se pohy-
buje v jejich blízkosti. Tím je Obadiah Stane, dřívější 
Tonyho mentor a ředitel Stark Industries v době, kdy 
Tony ještě nedosáhl zletilosti. Stane prodával zbraně 
nejrůznějším kriminálním bandám a režimům, a do-
konce se ukázalo, že zosnoval Tonyho únos.

Obadiah sleduje Tonyho na každém kroku, nařizu-
je sestrojit vlastní prototyp zbroje nazvané Iron Monger. 

Ironií osudu tak Tony, ve své snaze zbavit svět svých vlast-
ních zbraní, sestrojil nejmocnější stroj na zabíjení v dějinách. Pokud 
by se zbraň začala vyrábět a prodávat masově, mohlo by to rozvrátit 
globální mocenskou rovnováhu. Kdyby se tak stalo, Tony by po sobě 
zanechal velmi ponurý odkaz. Obadiahův tým však nedokáže vyrobit 
miniaturní obloukový reaktor a nezbývá tak, než ukrást prototyp, jenž 
nosí Tony na srdci.

Jakmile Tony přijde o reaktor, ocitne se na po-
kraji smrti. Naštěstí si Pepper Pottsová scho-
vala na památku původní obloukový reaktor 
vyrobený v jeskyni. Tonymu se podaří k reak-
toru včas dostat. Původní verze sice není tak 
výkonná jako její nástupce ukradený Stanem, 
výkon však stačí k pohonu obleku Mark III bě-
hem posledního boje. Tony je připraven po-
stavit se zrádci.

Oslabený Iron Man se utká s Iron Mongerem 
a v epickém boji na kalifornských dálnicích do-
stává od svého nepřítele ránu za ranou.

Tony pochopil, že nemá šanci porazit protivníka v boji 
muž proti muži, proto se rozhodne změnit pravi-
dla hry a vtáhne svého soupeře do vzdušného 
souboje. Stark ví, že Stanova zbroj bude mít pro-
blémy při letu ve velké výšce. Upoutá jeho pozor-
nost, než se na zbroji objeví led. Iron Monger pak 
spadne na budovu Stark Industries.

Tony ale ihned zjistí, že soupeři se při pádu nic 
nestalo, proto se pokusí o zoufalý krok. S po-
mocí svých spojenců Pepper Pottsové a agenta 
Coulsona z Shieldu se mu podaří přetížit obří 
obloukový reaktor používaný Stark Industries, 
čímž dojde k velké explozi, která Obadiaha 
Stana zabije.

BUDOUCÍ VÝZVY
Po vítězství nad Obadiahem a svou vlastní 
minulostí se Tony Stark rozhodne skoncovat 
s vojenskou výrobou ve Stark Industries a plně 
se soustředí na svou misi superhrdiny. Veřejně 
se přihlásí ke své nové totožnosti a přijme jméno 
Iron Man.

Čekají na něj mnohá dobrodružství a nepřátelé. 
Poškozený oblek Mark III také nebude tím posled-
ním v Iron Manově arzenálu.

MARK III
Po neúspěšném prvním letu v obleku Mark II 
vylepšil Stark svůj vynález, aby se na něm ve 
velkých výškách netvořil led. Z obleku se také stal 
opravdový válečný stroj. Je vybaven rukavicemi 
s repulzorovými paprsky a speciálními raketami 
pro únikový manévr. V obou předloktích jsou pak 
umístěny raketové střely a na zádech ještě malé 
vysouvací kanóny. Všechny systémy pohání druhá 
generace obloukového reaktoru. Oblek se ovládá 
pomocí rozhraní JARVIS, schopné propojit zařízení 
s jinými externími systémy. Oblek je také vůbec 
poprvé v červeno-zlatém provedení…

IRON MONGER
Analýza úlomků obleku Mark I nale-
zených v poušti umožnila Obadiahu 
Stanovi sestrojit zbroj Iron Monger. 
Jeho výtvor je větší a odolnější než 
Starkovy modely. Využívá též ohrom-
né množství hydraulické energie při 
manévrování. Tento válečný stroj je 
vybaven v jednom předloktí kulo-
metem, v druhém pak raketometem. 
V rameni je umístěn protitankový 
granátomet s laserovým zaměřovačem. 
Oblek je řízen operačním systémem 
umožňujícím pilotovi navádět střely. 
Přes svou vysokou hmotnost může 
zbroj díky skvělému tryskovému moto-
ru při letu držet s Iron Manem po všech 
stránkách krok.
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