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Ahoj, já jsem Flíček 

        a budu vám vyprávět…
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…a jeho mamince, která 

provedla něco špatného. Je 

jí to moc líto, ale i 
přesto 

musí teď žít nějakou dobu 

jinde než doma. Tomuto 

místu se říká vězení.

…o svém nejlepším kamarádovi 

              
              

   Honzíkovi …
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           My s Honzíkem bydlíme doma. 

Máme tam svoje hračky a knížky. 

A tady 
bydlí 

Honzíkova 
maminka 

společně s dalšími 
maminkami. 

Jako Honzík i ona 
tu má své vlastní věci.
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Honzíkova maminka 

spí v posteli 
stejně 

jako Honzík. 

A na zeď si pově
sila        

Honzíkovy fotky.

…a tady má 
skříň se svým 

oblečením.

   Podívejte děti, 
i ona tu má knihy,
           květiny…



10 11

Honzík chodí do školy 

a nejvíc ze všeho ho 

baví tělocvik. V sobotu 

a v neděli má volno.

Honzíkova maminka 
chodí do práce a nosí 

tam pracovní šaty. 
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   Honzík si rád hraje ve
nku.

      V
zpomíná, jak si na hřišti u

žili 

s maminkou spoustu legrac
e.

Také jeho maminka 
chodí každý

den na chvíli ven 
a povídá si s ostatními 

maminkami. 

Kdyby tak mohla 

být s Honzíkem 

na hřišti! 
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  Když je Honzík doma 

        
   pořád něco vyrábí. 

Naposled
y mi vyrobil 

        
parádní čepici. 

Honzíkova 
maminka je také 
šikovná. Právě 
teď mu vyšívá 

polštářek. 
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Honzík rád jezdí 

na kole a vozí 

mě často s sebou.

I ve vězení 
může Honzíkova 
maminka 
sportovat. V ping 
pongu je jednička. 
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Babička čte 

Honzíkovi každý 

večer jeho oblíbené 

pohádky. Taky znáte 

tu o devítihlavém 

drakovi? 

Maminka teď 
Honzíkovi pohádky 

číst nemůže, ale 
dělala by to 
strašně ráda.
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Honzík je velký jedlík, ale 

pročpak se dnes u večeře 

tak šklebí? Nemá rád 

                 špenáááááát!

…a podívejte děti, co má na talíři jeho maminka: špenááááát!                           A jak jí chutná!
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Honzík si kresl

í. 

           
  Chce posla

t obrázek 

mamince. Snaží se ho 

namalovat, jak nejlépe umí.

Honzíkova 
maminka dostala 

poštu. Jak je šťastná, 
je to obrázek od 

Honzíka a moc se 
jí líbí.
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Honzík je tak šťastný, když si může s mámou 
povídat.

Někdy smí 

maminka 

Honzíkovi 

zavolat. 
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Někdy může jít Honzík za 

mámou na návštěvu. Honzík 

se na návštěvy strašně těší. 

Konečně maminku zase vidí!

Po návštěvě doprovodí maminku na 

pokoj pan dozorce, který ve věznici pracuje. 

Honzíkova  maminka musí zůstat každý 

večer ve svém pokoji. Všechny dveře ve 

věznici jsou zamčené. 
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Když jde Honzík spát, 

myslí na mámu. Když jde spát maminka, 
myslí na Honzíka. 

Ve svých myšlenkách 
objímají jeden druhého. 
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   Všichni se těšíme 

až budeme zase spolu doma. 

Nashledanou!




