
Honzík 
a jeHo 

dobrodružství  

v městečku 

Postýlkov
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v noci se Počůral do Postele.

Je brzy ráno. sluníčko nakukuJe do Honzíkovy ložnice.  
Honzík leží v Posteli a sPí.

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!
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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.



KAPITÁNKA
SUCHÁ
Pomáháme

dětem, které se
pomočují

Více než tisíc
usměvavých tváří

co s tím mám 
dělat?  

…už asi fakt 
PotřebuJu 

Pomoc
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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.

Honzík se stydí. scHová se Pod Peřinu. na mokrou skvrnu se nedívá  
a Předstírá, že Je všecHno v Pořádku.

Jen se mě cHyť 
za ruku. autobus 

nePotřebuJeme

kaPitánka sucHá vytáHne z rukávu Plakát, rozbalí Ho  
a ukáže Honzíkovi. Plakát se vznese ke stěně 
Honzíkova PokoJe.

kaPitánka sucHá na Honzíka mrkne…

městečko Postýlkov? 
nikdy Jsem o něm 

neslyšel… Jak se tam 
dostaneme? Jezdí tam 

něJaký autobus?

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? 
kde se tu bereš  

a Proč Jsi Přišla?

PotřebuJeš Pomoc? 
kaPitánka sucHá k tvým 

službám!
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uvidí dům. v ložnici se svítí. Přiletí blíž a Přistanou na střeše.

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!

kolikrát 
Jsem ti říkala, abys to 

nedělala!

Proč Jsi to 
udělala znovu?

PodívaJí se střešním oknem dovnitř…

Paní Holubičková se zlobí na isabelku, která Pláče ve své Počůrané Posteli.
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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.

kdo Jste?

kaPitánka sucHá a Honzík skočí oknem dovnitř.

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.

kaPitánka sucHá vysvětluJe všecHno o nočním 
Pomočování a také to, že to není cHyba isabelky. rodiče 
s úžasem nasloucHaJí. i JeJicH PaPoušek dává Pozor.



rodina HolubičkovýcH úžasem ztratila řeč, kromě PaPouška,  
který PokřikuJe.

NIC
NEPÍT

Před
spaním
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Jak bycHom vám Jen 
Poděkovali? můžu vám
nabídnout něco k Pití?

na Pití Je Pozdě, 
Je čas sPát!

buď v klidu, isabelko. děleJ to,  
co ti řekne Pan doktor…  

a nezaPomeň, čůrá se Před sPaním

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.

kaPitánka sucHá a Honzík odlétaJí. v městečku Postýlkov 
Jsou Ještě další děti, které PotřebuJí Pomoc.

rodina HolubičkovýcH Je velmi vděčná.
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Honzík a kaPitánka sucHá 
strávili následuJící 
Hodinu tím, že létali  
Po městečku Postýlkov 
a kontrolovali maminky 
a tatínky, kteří ukládali 
své děti do Postýlek.

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.

Po několika dalšícH návštěvácH zaletí do skrýše 
kaPitánky sucHé a s cHutí se zakousnou do koláče.

tak co, Honzíku, 
co si myslíš? 

slyšel Jsi dnes v noci 
něco, co ti Pomůže? ano, díky našemu 

dobrodružství už vím, 
co dělat, aby se to 

zlePšilo! a taky Jsem si 
užil sPoustu zábavy!
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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.

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
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