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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.

Profesor vzal děti na svoji horskou chatu, kde, jak říká, 

může být daleko od civilizačních vymožeností a vychutnávat klid.

Není tu

nádherně, moji

malí přátelé?

Co podnikneme zítra, 

profesore?

Zítra vyrazíme 

na základnu horské 

služby. Místní velitel 

je můj kamarád.

Provede nás.

Kdepak, pro Michala, jako 

hemofilika, jsou vhodnější běžky. 

Tak přidejte…

Na exkurzi se těším,

ale raději bych se řítil 

po sjezdovce.

Profesore, děti,

vítejte na naší 

základně!

Naše služba je často perná.

Lidé bývají neukáznění a nedodržují 

ani základní pravidla pobytu 

na horách. Nedávno jsme museli 

zachraňovat lyžaře, který jel mimo 

oficiální sjezdovku. Dokonce neměl 

helmu a způsobil si 

vážná zranění.

HEMOTEAM

4



HEMOTEAM

4

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.

C-
AN
PR
OM
/C
Z/
/0
10
2

Jupíííí. Žádné

běžky!

Chytni se

žebříku. Vytáhne tě.

Koukejte. Tam se pod

někým propadá led!

Za pomoc při záchraně dostaly děti

skipasy a chrániče páteře pro lyžaře. 

Naplno si tak užily zbývající dny 

na horách.

Tady to vidíte. Někdo 

riskuje na tenkém ledu. 

Kláro, zavolejte na 

základnu, co se stalo. 

Kluci, jakmile přisunu 

žebřík tonoucímu, 

zapnete naviják, který 

nás oba přitáhne! 

Už je dobře.

A zde je zlatý hřeb exkurze.

Náš sněžný „mazlík”, 

kterým vás zavezu zpátky.

Profesor si přál

vrátit se na běžkách.
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Z našich kamarádů se stali opravdoví hrdinové. Dokáží zúročit nabyté zkušenosti 

v dalších epizodách? Sledujte pokračování příběhů Hemoteamu a prof. Kadlece.

Jelikož šlo o život, 

bylo nutné přivolat helikoptéru. Jaké 

z toho plyne ponaučení? Bezpodmínečně 

dbát všech pokynů a nosit ochranné 

pomůcky. Minimálně helmu a chránič 

páteře. Tady Michal by si měl navíc 

vybírat nepřeplněné svahy kvůli srážce 

s jiným lyžařem. No a určitě si 

zapamatujte číslo horské služby: 1210.


