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7Tatínek se vrací ze služební cesty a volá z auta Michalovi: 

Uáááá! 

Tati, to je skvělá 

klouzačka!

Jen mě trochu bolí pravý 

bok, ale nic to není, ráno 

jsem si aplikoval léky… 

Ahoj, tati, už jedeš domů? My se 

zrovna s maminkou vracíme od pana 

profesora, probírali jsme ještě nějaké 

důležité věci, abych si byl přes 

vánoční prázdniny jistý, že mi 

nehrozí žádné nebezpečí, a všechno 

si dobře naplánoval… Víš, jak chceme 

jít s Klárou a Petrem bruslit… 

Teda jestli dostanu ty brusle, 

které si tolik přeju.

Profesor vysvětlil Michalovi, že po aplikaci faktoru/léků je riziko krvácení minimální, a Michal si tak může s kamarády naplánovat různé sportovní aktivity. I přesto ale musí být stále opatrný.

Michal jde s tatínkem 

k babičce, venku padá 

sníh, krajina vypadá 

jako v pohádce… 

Je ale také dost 

namrzlo. Michal se 

cestou klouže, 

je to velká zábava. 

Ahoj, Míšo, 

jak se máš? 

No, to se ještě uvidí. :) 

Víš co, Míšo? Co 

kdybychom spolu zítra 

skočili za babičkou pro 

vánočku?

To je, ale dávej 

pozor, abys neupadl, 

zledovatělá zem je 

tvrdá…

Míšo, co jsem ti říkal! 

Jsi v pořádku? 
To je jediné štěstí, ale i tak 

bude lepší, když se mě teď 

chytíš za ruku a k babičce 

dojdeme hezky v klidu.

To je skvělý nápad, 

už se těším!
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Michal už teď ví, že po aplikaci léků si může i trochu „zablbnout”. 

Pan profesor mu totiž dnes ukázal jeho křivku a vysvětlil mu, kdy je riziko krvácení nejmenší. 

A co nového se dozví Michal od profesora příště? Uvidíme. :)

Doma s maminkou: 

Míšo, Míšo, víš, co 

říkal pan profesor…

Jak jste 

se měli? 

A narazil si při 

tom bok. Ale 

bude to dobré, 

naštěstí to 

nebylo nic 

vážného.

Kluci moji zlatí, 

vy uličníci, už jsem 

se na vás těšila! 

My jsme se 

taky těšili! 

Michal se dokonce 

těšil tak moc, až 

cestou k tobě upadl...

Zaplať pánbůh... 

Pojďte dál, aspoň 

mi pomůžete 

nalouskat ořechy.

A pozor, ať se tím 

louskáčkem 

neskřípneš, Míšo.

Opravdu? Ukaž, 

Míšo, a nestalo se 

ti nic? Víš, že 

pády pro tebe 

můžou být 

nebezpečné…

Po práci následuje zasloužená odměna. 

Michal, babička a tatínek si povídají o Michalových plánech na prázdniny.

Mělo by to být v pořádku, 

Michal ráno dostal své léky, takže 

má hladinu faktoru VIII ještě pořád 

dost vysokou a krvácení 

v podstatě nehrozí.

Chtěli bychom mezi svátky 

s Klárou a Petrem na brusle, 

na náměstí je postavené 

krásné kluziště! Teda… jenom 

jestli budu mít na čem 

bruslit…

Jen si počkej na 

zítra, co Ti Ježíšek 

nadělí… 

A nezapomeňte si 

tady tu vánočku! Pro 

tu jste přeci přišli! 

Výborně, pomohli 

jsme babičce s ořechy, 

já jsem si cestou trošku 

zablbnul…

Já vím, příště 

budu dávat větší 

pozor…

Ta je krásná, a jak voní!... 

Jako každý rok. Babiččina 

vánočka je jednoduše 

nejlepší na světě. 

A vydržíme to hezky 

až do večeře, abychom 

uviděli zlaté prasátko!

Pořádně se 

najezte, ať 

vydržíte zítřejší 

půst! 


