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5Blíží se Velikonoce, Michalova maminka peče tradičního velikonočního beránka.

Ahoj Péťo, co kdybychom

vytáhli koloběžky a jeli

se podívat k rybníku?

Super nápad!

Už se nemůžu

dočkat!

Hele, támle je

krásné proutí!

Nechal jsem doma nůžky...

Nemá cenu se vracet,

vypadá to, že za chvíli

začne pršet!

Já mám jenom

nožík „rybičku”.

To je fakt… 

Pro děti trpící 

hemofilií je zásadní 

prevence úrazů,

a proto musí

používat nejrůznější 

ochranné pomůcky.

Člověče, přece

nepojedeš v těchto

„nakopávačkách“!

PEVNÁ

OBUV

HELMA

CHRÁNIČE

Chtělo by to uplést 

pomlázku, ale ještě jsem 

to nikdy nedělal... 

Zkusím zavolat Péťovi, 

třeba by mi mohl 

pomoct...

No jo, jenom bych se

nechtěl říznout...

Tak ty proutky zkusím 

nařezat sám a budu ti je 

podávat, společně se nám 

to určitě podaří! 

Jasně!

To dáme!

Myslím, že na ten strom 

nemusíme lézt, víš, co říkal 

profesor. Mohl bys spadnout 

a… Koukni! Kousek dál jsou 

vrby nízké a na proutky 

dosáhneme ze země.
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Hurá!

Máme je! 

Stíhají se vrátit domů ještě před tím, než začne pršet. 

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.

Další den, Velikonoce: Kluci vzali koloběžky a jedou na návštěvu ke kamarádce Kláře.

Přidržíš mi to prosím

co nejpevněji?

Hele,

chybí nám

mašlička...

Něco pro vás mám,

červená mašlička by se

vám určitě hodila!

Ahoj kamarádi,

máte krásné

pomlázky! A chválím

vás, že používáte

ochranné pomůcky

při jízdě

na koloběžce.
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... a když máte pomlázky

z čerstvých proutků,

můžete je zasadit

u rybníka a vyrostou

z nich krásně

tvarované vrby!

Dobrý den, profesore!

Také jste vyrazil

na koledu?

Kláro, profesore,

budeme vám vyprávět,

co jsme zažili u rybníka!

C-
AN

PR
OM

/C
Z/

/0
18

1 

Musíme rychle 

zpátky, ať

nezmokneme! 

Velikonoce už mají naši kamarádi za sebou a je vidět, že už ví, kdy je nutné používat ochranné

pomůcky. Už se těšíme, až profesor znovu pozve naše kamarády do své laboratoře. 

„Hody, hody doprovody,

dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný, dejte

aspoň bílý, slepička vám

snese jiný.“


