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To je Honzík. Má velký kašel.
Jeho malá sestřička Zdenička říká:
„Kašleš, jako když štěká pes!“
Maminka si to myslí taky.
„Stejně jsem chtěla jít se Zdeničkou na
preventivní prohlídku,“ říká. „Tak si pan
doktor zrovna může poslechnout tvůj kašel.
Pozná, kde přesně ten štěkající pes je –
a správným lékem ho zažene.“
Maminka zavolá panu doktorovi.
Může s dětmi přijít odpoledne.

„A bolí ta protiventivní prohlídka?“ ptá se Zdenička.
„Ne,“ směje se Honzík. „Pre-ven-tiv-ní pro-hlíd-ka nebolí.
Nanejvýš když tě musí naočkovat. To pak ucítíš malinké píchnutí.“

Honzík byl u dětského lékaře už mnohokrát. Doma má dětský
lékařský kufřík. Teď si ho přinesl a ukazuje a popisuje Zdeničce
všechny nástroje.

Ordinace dětského lékaře je jenom o několik ulic dál. Zdenička smí
zazvonit na zvonek. Trochu jí buší srdíčko. Pak vstoupí do čekárny –
rozhlíží se a usmívá se. Tolik věcí na hraní! A tolik dětí,
které vůbec nevypadají jako nemocné! Honzík táhne Zdeničku ke
klouzačce. Za pultem sedí asistentka. Maminka jí dá kartičky
pojišťovny.

Asistentka naťuká něco do počítače. Pak řekne: „Ještě to chvilku
potrvá. Posaďte se, prosím.“ Maminka listuje časopisy. Honzík
a Zdenička zkoušejí všechny hračky. Pak má Honzík nápad.
Říká: „Vidím něco ze svého lékařského kufříku a je to bílé...“
Zdenička to brzy objevila. Co uviděli Zdenička a Honzík
v čekárně?

Zdeničku a Honzíka volají do ordinace. Maminka s nimi jde šatny.
Je tam teplo a útulno. Na přebalovacím stole kope nožičkama nahé
děťátko. Je na řadě ještě před Zdeničkou a Honzíkem.
„Musíme se také celí vysvléct?“ ptá se Zdenička.
„Ne,“ říká asistentka. „Tvůj bratr může zůstat oblečený.
A ty si můžeš nechat spodní kalhotky.“

