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Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice.
Honzík leží v posteli a spí.

Áááááá

Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok.
Pak se s úlekem rychle posadí a podívá se
pod peřinu.

Ach ne,
už zase!

Noc v suchu je specializovaný web zaměřený na problematiku nočního pomočování dětí. Jeho obsah je svou formou
a srozumitelností přizpůsoben jak dětským pacientům, tak i jejich rodičům – „své“ si tak zde najdou všechny věkové
skupiny uživatelů. Vedle informačního servisu, který pravidelně přináší zpravodajství o novinkách v této oblasti a
další užitečné informace, se také můžete v rámci on-line poradny obrátit na specialistu, jenž zkonzultuje váš problém,
respektive problém vašeho dítěte.

V noci se počůral do postele.
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Honzík se stydí. Schová se pod peřinu. Na mokrou skvrnu se nedívá
a předstírá, že je všechno v pořádku.

Co s tím mám
dělat?
…už asi fakt
potřebuju
pomoc

Kapitánka Suchá vytáhne z rukávu plakát, rozbalí ho
a ukáže Honzíkovi. Plakát se vznese ke stěně
Honzíkova pokoje.
Ahoj, Honzíku, slyšela
jsem, jak se zlobíš. Tak
jsem si myslela, že bych
ti mohla nabídnout
pomoc… Musím ale nejdřív
navštívit ještě jiné dítě,
takže musíme jet do
městečka Postýlkov…

KAPITÁNKA
SUCHÁ
Pomáháme
dětem, které se
pomočují
Více než tisíc
usměvavých tváří

Přitáhne kolena k bradě a je smutný.
Ve vzduchu u Honzíkovy postele se najednou něco začne třpytit a měnit
barvu… Objeví se tvář a za ní tělo.
Kapitánka Suchá na Honzíka mrkne…

Kapitánka Suchá?
Kde se tu bereš
a proč jsi přišla?

Jen se mě chyť
za ruku. Autobus
nepotřebujeme

Potřebuješ pomoc?
Kapitánka Suchá k tvým
službám!
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Městečko Postýlkov?
Nikdy jsem o něm
neslyšel… Jak se tam
dostaneme? Jezdí tam
nějaký autobus?

Honzík a kapitánka Suchá se najednou
vznesou a sviští vzduchem, až doletí do
městečka Postýlkov, kde je stále noc.

Hůůů
hůůů

Čí je to dům?

Tady bydlí Isabelka
Holubičková. Často se
v noci počůrává
a rodiče nevědí, co
mají dělat. Proto tam
jdu!

Podívají se střešním oknem dovnitř…

Kolikrát
jsem ti říkala, abys to
nedělala!

Uvidí dům. V ložnici se svítí. Přiletí blíž a přistanou na střeše.
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Proč jsi to
udělala znovu?
Paní Holubičková se zlobí na Isabelku, která pláče ve své počůrané posteli.
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Kapitánka Suchá a Honzík skočí oknem dovnitř.
Kapitánka Suchá vysvětluje všechno o nočním
pomočování a také to, že to není chyba Isabelky. Rodiče
s úžasem naslouchají. I jejich papoušek dává pozor.

Kdo jste?

Já jsem kapitánka Suchá
a tohle je Honzík. Přišli jsme
za vámi, abychom vám pomohli.
Víme, jak to udělat, aby se
Isabelka přestala v noci
počůrávat.
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Nejdůležitější ze všeho je,
abyste s Isabelkou zašli
k dětskému lékaři. Ten je tou
nejlepší osobou, která jí
může pomoci, protože noční
pomočování se dá léčit.
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Rodina Holubičkových úžasem ztratila řeč, kromě papouška,
který pokřikuje.

Buď v klidu, Isabelko. Dělej to,
co ti řekne pan doktor…
A nezapomeň, čůrá se před spaním

Kapitánka Suchá a Honzík odlétají. V městečku Postýlkov
jsou ještě další děti, které potřebují pomoc.

Rodina Holubičkových je velmi vděčná.

Jak bychom vám jen
poděkovali? Můžu vám
nabídnout něco k pití?

Na pití je pozdě,
je čas spát!
Jak odlétají, ještě se otočí a podívají se oknem do
ložnice. Vidí, že na hrnečku, který má Isabelka na
nočním stolku, se jako kouzlem objevil nápis.

Před
spaním

NIC
NEPÍT
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Po několika dalších návštěvách zaletí do skrýše
kapitánky Suché a s chutí se zakousnou do koláče.
Honzík a kapitánka Suchá
strávili následující
hodinu tím, že létali
po městečku Postýlkov
a kontrolovali maminky
a tatínky, kteří ukládali
své děti do postýlek.

Tak co, Honzíku,
co si myslíš?
Slyšel jsi dnes v noci
něco, co ti pomůže?
Když viděli
nějakou maminku
nebo tatínka, kteří
se na svoji dcerku
nebo syna zlobili,
kapitánka Suchá
k nim zaletěla
a vysvětlila jim, že
noční pomočování
není chyba jejich
dítěte. a poradila
jim také, aby zašli
k dětskému lékaři,
který jim může
pomoci.
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Ano, díky našemu
dobrodružství už vím,
co dělat, aby se to
zlepšilo! A taky jsem si
užil spoustu zábavy!

To je príma, Honzíku, jsem ráda, že jsem ti
mohla pomoci. Doufám, že teď už víš, že
v noci se počůrávají děti všude
na světě a že to není
jejich ani
tvoje chyba!

Poslední věc, Honzíku.
Když tady nebudu,
nezapomeň si popovídat
s dětským lékařem, ke
kterému chodíš

KAPITÁNKA
SUCHÁ
Pomáháme
dětem, které se
pomočují
Více než tisíc
usměvavých tváří

A Honzík zjistil, že je najednou
zpátky ve své posteli a že je
připravený na příští dny se
suchými nocemi.
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