Napsal: petr stančík

Nakreslil: martin šťastný

Navštivte náš web
www.vyset r i ledvi ny.cz
a já vám odhalím další indicie
a přidám pár rad,
jak na padoucha vyzrát.
Nebojte se zeptat svého lékaře,
jak jsou na tom vaše ledviny.
Může vám to
zachránit život.

Milí čtenáři,
právě držíte v rukou komiks s novým hrdinou – inspektorem Vyšetřilem, který nás
poutavou formou vtahuje do případu, za kterým stojí tichý zabiják“, chronické
”
onemocnění ledvin. Pozornost si tato choroba zaslouží. Trpí jí zhruba 10 % obyvatel. Každý desátý z nás tedy toto onemocnění už má, nebo se u něj do větší nebo
menší míry rozvine. Spousta lidí o svém onemocnění neví. Nemocné ledviny nebolí a, i když se cítíte úplně zdraví, Váš život se může ze dne na den úplně změnit.
Podívejte se na svou rodinu. Trpí nebo trpěl někdo z nich onemocněním ledvin?
Pak máte vyšší riziko i Vy. Máte nadváhu, cukrovku nebo vysoký krevní tlak?
Pak věnujte svým ledvinám pozornost, neboť tyto diagnózy jsou pro jejich budoucí
vývoj kritické.
Inspektor Vyšetřil Vás také provede novým webem www.vysetriledviny.cz.
Tam se dozvíte, jaká jsou Vaše rizika a jak je včas odhalit. Zjistěte s inspektorem
Vyšetřilem, zda se onemocnění ledvin týká Vás nebo Vašich blízkých.
Přeji Vám mnoho zdraví,
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
přednosta Transplantcentra, přednosta Kliniky nefrologie, vedoucí
Transplantační laboratoře IKEM a předseda České nefrologické společnosti

Navštivte náš web

www.vysetri ledvi ny.cz
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Vrahem je nezdravý
životní styl. Ten muž
zemřel na selhání ledvin
z neléčené cukrovky
a vysokého krevního
tlaku.

Hin sa
hukáže!

Jacku
rozparovači,
Voni jsou
zatčen!

Svědčí o tom
jasné příznaky:
otoky, bledost
kůže, ...

inspektorův sen přetrhlo
doručení zásilky potrubní
pošty...

He?

Kdyby si nechal
včas vyšetřit
ledviny, mohl si tu
kazit zdraví ještě
dlouhá léta.

... stopy
po škrábání
na svědící
kůži.
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Inspektor vyšetřil.
A toto je nick carter,
Největší americký
Detektiv.

Vítejte pánové,
Bakule jméno mé.

Nestojej
tady jako
vopařenej!

A teď
zpívej,
Řezníku!

A vy mě
budete
Až do rána
střežit.

Proto se skryji zde v
útulně z pivního sudu pro
společensky znavené
hosty.

Přísahám, že
já Bakuleho
nerohnul.

Když jsem
prokopal tajnou
chodbu do obřího
sudu, pivovarník byl
už tuhej.
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Praha
je třeskutě
krásná.

Koukaj stát,
Řezníku!

Principál doběhne na staveniště…

Ha!
Padouch nám
prchá na parním
beranidlu!

Ráno

Tak začala nejšouravější honička
v dějinách kriminalistiky...

Slyším
podezřelé
ticho!

Bakule,
budíček!

Nuže,
osedlejmež
si zde tento
silniční válec!

4

9

Dar přítele
Pajcra...

Evropa
fatálně ulpívá na
maličkostech...

Principál si všimne odznaku…

Bakule
pravdu děl.
Je dočista
mrtev!

U všech ďasů,
chlupatí!

Vždy nechá na místě
činu uzenářský portrét
své oběti – jako svůj
mordýřský podpis.

Holky,
sajte je!

Zločin spáchal
arcipadouch, známý pod pajménem
Řezník.
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Vyšetřil s carterem se prodírají
Mezi atrakcemi světských…

Inspektore,
pohleďte...

co to?

Chceš ukázat
ocas?

Na takovejhlech
hejblatech se producírujou ty potvůrky z blešího
cirkusu. A ten je v Praze
jen jeden...

Na konci
vesmíru
je zrcátko.

Můj choť
úpí v žaláři
za bigamii.

Račte jen přistoupit
blíže, spatříte vše co
vás hryže!

pidivelociped!

Oči na šťopkách
a uši našpicované,
Nicku.

...na Matějský
pouti.
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