
Hele, Míša.

Ahóóój!

Co to volá?

O chvíli později ve stanu vedoucího

Pro děti trpící hemofilií 

je zásadní prevence úrazů. 

V rámci táborového 

programu provádějí mnoho 

činností, a proto musejí 

používat nejrůznější 

ochranné pomůcky.

Klára a Petr přijali pozvání a dorazili na tábor pro hemofiliky

1
Tento materiál vám byl vydán va�ím o�etøujícím lékaøem, je urèen k edukaci dìtských hemofilikù a nenahrazuje konzultaci s va�ím o�etøujícím lékaøem.

HEMOTEAM

Stalo se to na 

výpravě v okolí 

rokle. Výprava 

mapovala terén. 

Profesor se

zdržel vzadu za 

skupinou

a pak už ho nikdo

neviděl.
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Pojďte, vedoucí chystá

pátrací skupinu. Řekne

nám podrobnosti.

Jedinou stopu jsme 

našli zde. Profesorův 

zápisník. Jeho poslední 

záznam zněl podivně: 

Skalní sova připojila 

své hú k rytmu lesní 

melodie.

Jako by nám tím 

chtěl něco říct.

Odpočněte si a pak 

můžete vyrazit. Michal to tu 

už dobře zná. Povede vás. 

Vezměte s sebou láhve s pitím 

a pamatujte, že nejdůležitější 

je vlastní bezpečnost. 

Přeji vám hodně zdaru 

v pátrání.

helma chrániče rukavice boty do vody pevná obuv

Profesor se... uf...  

záhadně ztratil... uf.



Děti se vydaly po stopách

předchozí výpravy. Čekala je 

obtížná cesta rozmanitým terénem.

Celou dobu přemítaly, 

co asi znamenají profesorovy 

poznámky. Vše nasvědčovalo, 

že jde o šifru.

O pár hodin později

Já se trochu 

bojím. Támhle vidím

světlo…

HEMOTEAM
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Skalní sova připojila své h mu lesní melodie.ú k ryt

ÚKRYT!!

Ahoj! Já věděl, že to 

zvládnete. Složili jste 

několik bobříků naráz. 

Nyní jste připraveni na 

další dobrodružství.

Koukněte na támhle 

tu skálu. Vypadá jako 

sova. Profesor píše…

Skála ve tvaru sovy 

a úkryt. To musí 

značit tuto jeskyni.

Tento materiál vám byl vydán va�ím o�etøujícím lékaøem, je urèen k edukaci dìtských hemofilikù a nenahrazuje konzultaci s va�ím o�etøujícím lékaøem.

Už to mám!

V podvečer dorazily 

do rokle.
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Profesor se ukázal jako velký šprýmař. Jaké další „kousky” připraví? A co děti 

zažijí po návratu do tábora? Více v dalším pokračování příběhu Hemoteamu.

Profesor,

živ a zdráv!


