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Při objednávce odeslané do 30. 4. 2020 od nás získáte:
(nevztahuje se na sortiment z druhé části objednávky – nabídka Optys kreativ)

při objednávce
od 1.000 Kč do 1.499 Kč

s DPH

při objednávce
od 1.500 Kč do 2.499 Kč

s DPH

při objednávce
nad 2.500 Kč

s DPH

10%
sleva

na šKolní
tisKoPisy

reklamní 
dárek

1x papírová kostka 
+

sada 4 ks zvýrazňovačů

Gelový roller
+

záznamní kniha A5

+
rozpustná káva 200 g

+
balení XERO papíru A4

(80 g, 500 ks)

ilustrační foto

reklamní 
dárek

reklamní 
dárek

náš náš náš

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

jako každým rokem si Vám opět dovoluji předložit nabídku firmy Optys, kterou jsme pro větší přehlednost rozdělili do dvou celků.

První část obsahuje nabídku vysvědčení a tiskopisů pro školní rok 2020/2021, které odpovídají platným vyhláškám včetně jejich novelizace 
a svou kvalitou odpovídají všem vysokým nárokům na barevnou stálost a archivaci.

Dále zde naleznete standardní nabídku složek na vysvědčení, medailí za soutěže, balíčků pro prvňáčky a předškoláky a nabídku klasických sešitů.

Nově jsme zařadili magnetické pomůcky do vyučování a dřevěné magnetky, které vznikly ve spolupráci s řediteli a učiteli škol, se kterými dlouho-
době úzce spolupracujeme. Součástí nabídky jsou nově i školní tabule.

Druhá část je určena pro pedagogy výtvarné výchovy, mateřské školy a školní družiny. Obsahuje naši nabídku dřevěných a papírových 
výřezů, plastových šablon a grafických papírů, které jsou určeny ke kreativnímu tvoření žáků.  Novinkou je rovněž široká nabídka dřevěných 
obkreslovátek.

Věřím, že Vás naše novinky zaujmou a že si je budete chtít vyzkoušet v praxi.

Těším se na další spolupráci a přeji mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci.

 Se srdečným pozdravem                                    

  Ing. Jan Vícha 
  jednatel



3Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

OP 6231
motiv AlfAnumERický

OP 6407
motiv kRužítkO

OP 6233
motiv sOvA

OP 6234
motiv PAví OkO 

PřekvaPte své ŽákY
originální složkou na vysvědčení!

Složky jsou vyrobeny z kvalitního 300g  
kartonu ve formátu 22,5 x 32 cm a na vnitřní 
straně opatřeny průsvitnou rohovou kapsou, 
která zaručí, že vysvědčení nevypadne.
Motiv na přední straně je prořezán laserem,
takže prosvítá tiskopis uvnitř složky.

Více motivů naleznete na našich webových stránkách.
Vybrat a objednat si můžete na www.optys.cz 
v sekci škola, nebo e-mailem: skola@optys.cz

a B C d

e F G

Vzorník barev, 
ze kterých si můžete vybrat

OP 6219
motiv květinY

OP 6181
motiv stROm

25 Kčs DPH



4 Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

Medaile 
nejen pro školní souteže

Objednávejte:
telefonicky: +420 553 777 392
nebo e-mailem: skola@optys.cz

Aktuální nabídku naleznete na 
www.optys.cz v sekci Škola
Diplomy, pamětní listy, medaile

Možnosti personalizace

Zlatá
jednostranně glitrovaná

Ø 11 cm
obj. č.: 666166
cena: 27 kč včetně DPH

stříbrná
jednostranně glitrovaná

bronzová
přírodní mořená

Ø 11 cm
obj. č.: 666167
cena: 27 kč včetně DPH

Ø 11 cm
obj. č.: 666168
cena: 22,50 kč včetně DPH

Ø 7 cm
obj. č.: 666169
cena: 21,60 kč včetně DPH

Ø 7 cm
obj. č.: 666170
cena: 21,60 kč včetně DPH

Ø 7 cm
obj. č.: 666171
cena: 17,10 kč včetně DPH

součástí 
každé medaile  
je stužka 
s trikolorou

Medaile jsou vyrobeny 
z 3mm překližky.

Vyberte si z naší široké nabídky motivů, 
případně vám rádi zpracujeme vaše originální zadání.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Na uvedené ceny nelze uplatnit další slevy.

x.místo

2019
stolní tenis

název školy, oddílu či klubu

umístění

soutěž

datum nebo rok
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Ø 11 cm
obj. č.: 666168
cena: 22,50 kč včetně DPH

Ø 7 cm
obj. č.: 666171
cena: 17,10 kč včetně DPH

BEZE SLEV

BEZE SLEV

BEZE SLEV

BEZE SLEV

90 x 60 cm 120 x 90 cm 180 x 120 cm
1.803 Kč s DPH 2.589 Kč s DPH 5.479 Kč s DPH

2150205147 2150205122 2150201052
2150205148 2150205123 2150201053
2150205159 2150205124 2150201054
2150205150 2150205125 2150201055
2150201051 2150205126 2150201056

90 x 60 cm 120 x 90 cm 180 x 120 cm
839 Kč s DPH 1.198 Kč s DPH 2.396 Kč s DPH
2150201002 2150205132 2150205142
2150201003 2150205133 2150205143
2150201004 2150205134 2150205144
2150201005 2150205135 2150205145
2150201006 2150205136 2150205146

90 x 60 cm 120 x 90 cm 180 x 120 cm
1.125 Kč s DPH 1.603 Kč s DPH 3.379 Kč s DPH

2150205157 2150205162 2150205167
2150205158 2150205163 2150205168
2150205159 2150205164 2150205169
2150205160 2150205165 2150205170
2150205161 2150205166 2150205171

90 x 60 cm 120 x 90 cm 180 x 120 cm
839 Kč s DPH 1.198 Kč s DPH 2.396 Kč s DPH
2150205172 2150205177 2150205182
2150205173 2150205178 2150205183
2150205174 2150205179 2150205184
2150205175 2150205180 2150205185
2150205176 2150205181 2150205186



6 Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

obj. č.: 2190300350

B
alí

ček
 č.

 3
obj. č.: 2190300263

B
alí

ček
 č.

 1

obj. č.: 21903000258

B
alí

ček
 č.

 2
Balíčky pro prvňáčky

1x barvy vodové KOH-I-NOOR, 12 barev, 22 mm
1x pastelky trojhranné KROMAS, 12 ks
1x voskovky, 6 ks 
1x modelovací hmota, 10 barev
1x štětec vlasový kulatý č. 6
1x štětec plochý č. 8, č. 12
1x pryž plastická, zvířátka
1x tužka trojhranná č. 2
1x  nůžky (možnost volby pro praváka či leváka) 
1x barevné papíry, 10 listů
1x lepidlo DONAu 8 g
1x skicák Kreslík A4, 10 listů
1x školní tužka trojhranná JuMbO
1x Torpédo 
1x bezpečnostní kelímek na vodu 

1x vodové barvy, 12 ks
1x voskovky, 12 ks
1x pastelky KROMAS, 6 ks
1x modelovací hmota, 5 barev
1x tabulka A4, stíratelná
1x tužka č. 2
1x štětec vlasový kulatý č. 6
1x štětec plochý č. 12
1x  nůžky (možnost volby pro praváka či leváka) 
1x barevné papíry, 10 listů 
1x lepidlo DONAu 8 g 
1x Tornádo

200 kč
s DPH

(běžná cena 284,-)

1x temperové barvy, 6 ks
1x pastelky KROMAS, 6 ks
1x modelovací hmota, 12 barev
1x školní tužka trojhranná č. 2
1x  nůžky (možnost volby pro praváka či leváka) 
1x barevné papíry, 10 listů 
1x lepidlo NARA GLuE 15 g
1x skicák Kreslík, 10 listů 
1x Tornádo
1x bezpečnostní kelímek na vodu
1x štětec plochý č. 8
1x štětec plochý č. 12

Na požádání vytvoříme balíček  
dle vašich požadavků

200 kč
s DPH

(běžná cena 265,-)

200 kč
s DPH

(běžná cena 265,-)



7Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

Ke každému balíčku  
obdržíte navíc:
1 ks   pamětní list 

k 1. školnímu dni
1 ks   sešit s pomocnými 

linkami A5

Ke každému balíčku  
obdržíte navíc:
1 ks   pamětní list 

k 1. školnímu dni
1 ks   sešit s pomocnými 

linkami A5

Ke každému balíčku  
obdržíte navíc:
1 ks   pamětní list 

k 1. školnímu dni
1 ks   sešit s pomocnými 

linkami A5

Dárky

V balíčku:
1x  lepený bloček 20 listů 

výuková kartička mix
1x sešit 5110

V balíčku:
1x  lepený bloček 20 listů 

výuková kartička mix
1x sešit 5110

ilu
st

ra
čn

í f
ot

a
ilu

st
ra

čn
í f

ot
a

ilu
st

ra
čn

í f
ot

a

V balíčku:
1x  lepený bloček 20 listů 

výuková kartička mix
1x sešit 5110

+

+

PAMĚTNÍ LIST

pro

PAMĚTNÍ LIST

pro

PAMĚTNÍ LIST

pro

+
512

512

512

školní sešit A5/školský zošit A5 • 10 listů/

listov • čtverečkovaný/štvorčekovaný

5110
5110 A5 • 10 listů • čtverečkovaný

školní sešit A5/školský zošit A5 • 10 listů/

listov • čtverečkovaný/štvorčekovaný

5110
5110 A5 • 10 listů • čtverečkovaný

školní sešit A5/školský zošit A5 • 10 listů/

listov • čtverečkovaný/štvorčekovaný

5110
5110 A5 • 10 listů • čtverečkovaný

+ ke každé 
objednávce třídy 
1x Pohádkový sešit
* zadní strana objednávky

Napsala Jana Očadlíková / ilustrovala Iveta Kovalíková



8 Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

obj. č.: 2190300259

B
alí

ček
 č.

 1

obj. č.: 2190300260

B
alí

ček
 č.

 2

obj. č.: 2190300261

B
alí

ček
 č.

 3
Balíčky pro předškoláky

1x pastelky KROMAS, 6 ks
1x voskovky, 12 ks
1x ořezávátko SPOKO
1x skicák A4, 10 listů
1x barevné papíry, 10 listů
1x tužka trojhranná JuMbO 
1x pryž

1x pastelky WE-TRI, 12 ks
1x fixy, 4 barvy
1x skicák A4, 10 listů
1x barevné papíry, 10 listů 
1x modelína, 10 barev 
2x tužka trojhranná JuMbO 
1x pryž

1x pastelky WE-TRI, 12 ks
1x fixy ZOO, 12 + 1 ks
1x voskovky, 6 ks
1x ořezávátko SPOKO
1x skicák A4, 10 listů 
1x barevné papíry, 20 listů 
1x lepidlo DONAu, 8 g
1x tužka trojhranná JuMbO
1x pryž WE-TRI
1x tužka CENTROPEN č. 1
1x tužka CENTROPEN č. 3

+ dárek 
výuková kartička
lepený bloček 20 listů

+ dárek
výuková kartička
lepený bloček 20 listů

Ke každému balíčku 
obdržíte jako dárek 

pamětní list 
Rozloučení s MŠ

Ke každému balíčku 
obdržíte jako dárek 

pamětní list 
Rozloučení s MŠ

Ke každému balíčku 
obdržíte jako dárek 

pamětní list 
Rozloučení s MŠ
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í f
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+ dárek
výuková kartička
lepený bloček 20 listů

PAMĚTNÍ LIST

pro

PAMĚTNÍ LIST

pro

PAMĚTNÍ LIST

pro

na požádání vytvoříme balíček dle vašich požadavků.

120 kč
s DPH

(běžná cena 158,-)

75 kč
s DPH

(běžná cena 100,-)

113 kč
s DPH

(běžná cena 134,-)

+ ke každé 
objednávce třídy 
1x Pohádkový sešit
* zadní strana objednávky

Napsala Jana Očadlíková / ilustrovala Iveta Kovalíková



9Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.
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Magnetické pomůcky

Výukové magnetické pomůcky jsou vhodné pro všechny magnetické tabule. Lze je popisovat i stíratelným 
fixem. Jejich výhodou je jednoduchá manipulace, snadná údržba a skladnost.

Práce v síti a poznávej stíny 
Je určena k rozvoji i posilování prostorové orientace, dovednosti a znalosti dětí.
Může se využívat ve výuce nebo při zápisech na školách.
sada obsahuje 2 části:
Sada A Tubus – obsahuje 2 magnetické podložky (sít 50 x 50 cm a stíny 50 x 60 cm)
Sada b Magnetky  - 19 ks geometrických tvarů ve 4 barvách a 22 ks zvířátek

Roční období
Pomocí magnetek se děti naučí správně přiřadit
charakteristické znaky k jednotlivým ročním obdobím.
sada obsahuje 2 části:
Sada A  Tubus  – obsahuje 4 ks magnetických podložek 50 x 60 cm
Sada b   Magnetky – 22 ks jaro, 27 ks léto, 20 ks podzim, 25 ks zima

Magnetický kalendář
Přichytí se většinou na zárubně dveří.
Pomocí červených šipek rozlišujeme
desítky a číselné řady  
(vzestupně i sestupně). 

Je zde zviditelněná představa hodno-
ty čísel, možno použít jako kalendář.

sada obsahuje:
1 ks magnetického kalendáře  
5 x 160 cm + 12 ks šipek 7,5 x 3,5 cm

Obj. č.: 5586       Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Obj. č.: 5656       Cena: 250 Kč včetně DPH

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 Obj. č.: 5616       Cena: 2 500 Kč včetně DPH

ČERVENEC
SRPEN

ZIMA

LEDEN

JARO

LÉTO

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ÚNORPODZIM

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD

PROSINEC
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třídění odpadů
Naučí děti třídit odpad do správných kontejnerů. 
sada obsahuje: 1 ks magnetické podložky s kontejnery o rozměru 50 x 60 cm, 51 ks magnetických odpadků

Užitková zahrada
Naučí děti zahrádkaření – kde roste ovoce a zelenina, péči o záhony, používání zahradního nářadí. 
sada obsahuje: 1 ks magnetické podložky pole 50 x 60 cm, 22 ks magnetů ovoce, 40 ks magnetů zeleniny, 20 ks 
magnetů přislušenství a ostatní

Obj. č.: 5601      Cena: 850 Kč včetně DPH

Obj. č.: 5603      Cena: 1 300 Kč včetně DPH

Obj. č.: 4867      Cena: 900 Kč včetně DPH

Připravili jsme pro Vás video, jak můžete tuto pomůcku 
ve výuce využít (odkaz na video):
https://youtu.be/uqmid991oAi
Nebo přes QR Kód

ČASOVÁ OSA

PRAVĚK

STAROVĚK

STŘEDOVĚK NOVOVĚK
OD  476

STŘEDOVĚK MODERNÍ
DO 1492 SPOLEČNOST
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Časová osa od Pravěku po Habsburky
Přibližuje přirozeným způsobem dětem mladšího školního věku historii a orientaci v ní. umožňuje vnímat historické po-
sloupnosti, souvislosti, zařazování do časové osy. Podporuje vyjadřovací schopnosti a komunikativní dovednosti.
sada obsahuje: 1 ks magnetické podložky s časovou osou o rozměru 120 x 25 cm, 42 ks magnetických postaviček



školní sešity a papíry 
na požádání zašleme akční nabídku sešitů na období duben–září 2020

PaPíRy

obj. číslo Popis Cena  
s DPH

Cena  
po slevě

10610 Kreslicí karton A4, 180 g, 200 ks 155,- 116,25
10611 Kreslicí karton A3, 180 g, 200 ks 310,- 232,50
10612 Kreslicí karton A2, 180 g, 100 ks 410,- 307,50
10613 Kreslicí karton A1, 180 g, 100 ks 799,- 599,25
10618 Kreslicí karton A4, 220 g, 200 ks 192,- 144,00
10619 Kreslicí karton A3, 220 g, 200 ks 382,- 286,50
10620 Kreslicí karton A2, 220 g, 100 ks 549,- 411,75
10621 Kreslicí karton A1, 220 g, 100 ks 830,- 622,50
7020401007 Psací papír A3, linkovaný, 70 g, 200 listů 179,- 134,25
7020602002 Psací papír A3, čtverečkovaný, 70 g, 200 listů 183,- 137,25
7020702210 Náčrtníkový papír A4, 90 g, 500 listů, balení 226,- 169,50
7020702211 Náčrtníkový papír A3, 90 g, 500 listů, balení 453,- 339,75

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

Zboží Sešity bezdřevé cena s DOH cena s DPH 
po slevě 

1460 Sešit na slovíčka pro nejmenší A5 14,62 13,16

1461 Sešit na slovíčka A5 14,62 13,16

1463 Sešit na slovíčka A6 7,05 6,35

1552 Zápisový sešit Družínek, tyrkysový 10,00 9,00

1521 Sešit s pomocnými linkami 511 4,50 3,375

1522 Sešit s pomocnými linkami 512 4,50 3,375

1758 Školní sešit 510 bezdřevý, čistý 4,00 3,00

1744 Školní sešit 5110 bezdřevý, čtvereček 10 x 10 mm 4,00 3,00

1759 Školní sešit 511 bezdřevý, linka 20 mm 4,00 3,00

1760 Školní sešit 511 bezdřevý, s jednou pomocnou linkou 5,00 3,75

1761 Školní sešit 512 bezdřevý, linka 16 mm 4,00 3,00

1762 Školní sešit 513 bezdřevý, linka 12 mm 4,00 3,00

1721 Školní sešit 520 bezdřevý, čistý 6,00 4,50

1722 Školní sešit 524 bezdřevý, linka 6,00 4,50

1723 Školní sešit 523 bezdřevý, linka 12 mm, SMAJLÍK 6,00 4,50

1782 Školní sešit 523 bezdřevý, linka 12 mm, PÍSMENA 6,00 4,50

1783 Školní sešit 523 bezdřevý, linka 12 mm, HVĚZDIČKY 6,00 4,50

1724 Školní sešit 540 bezdřevý, čistý 9,00 6,75

1725 Školní sešit 544 bezdřevý, linka 9,00 6,75

1742 Školní sešit 545 bezdřevý, čtvereček 9,00 6,75

1757 Školní sešit 560 bezdřevý, čistý 13,00 9,75

1726 Školní sešit 564 bezdřevý, linka 13,00 9,75

1743 Školní sešit 565 bezdřevý, čtvereček 13,00 9,75

1745 Školní sešit 420 bezdřevý, čistý 11,00 8,25

1748 Školní sešit 424 bezdřevý, linka 11,00 8,25

1727 Školní sešit 425 bezdřevý, čtvereček 11,00 8,25

1746 Školní sešit 440 bezdřevý, čistý 18,00 13,50

1749 Školní sešit 444 bezdřevý, linka 18,00 13,50

1728 Školní sešit 445 bezdřevý, čtvereček 18,00 13,50

1747 Školní sešit 460 bezdřevý, čistý 25,00 18,75

1750 Školní sešit 464 bezdřevý, linka 25,00 18,75

1729 Školní sešit 465 bezdřevý, čtvereček 25,00 18,75

1719 Školní sešit 624 bezdřevý, linka 4,00 3,00

Zboží Sešity bezdřevé cena s DOH cena s DPH 
po slevě 

1720 Školní sešit 644 bezdřevý, linka 7 5,25

2131500003 Sešit 423, čtenářský deník, linka 20l 15 11,25

2134800003 Školní sešit, notový, 16 listů 17 12,75

2134800004 Školní sešit, notový, 8 listů 13 9,75

Zboží Sešity recyklované cena s DPH 
cena s DPH 

po slevě 

1811 Školní sešit 420 EKO, čistý 9,00 6,75

1812 Školní sešit 424 EKO, linka 9,00 6,75

1813 Školní sešit 425 EKO, čtvereček 9,00 6,75

1814 Školní sešit 440 EKO, čistý 15,00 11,25

1815 Školní sešit 444 EKO, linka 15,00 11,25

1816 Školní sešit 445 EKO, čtvereček 15,00 11,25

1817 Školní sešit 460 EKO, čistý 21,00 15,75

1818 Školní sešit 464 EKO, linka 21,00 15,75

1819 Školní sešit 465 EKO, čtvereček 21,00 15,75

1820 Školní sešit 520 EKO, čistý 5,00 3,75

1821 Školní sešit 523 EKO, linka 5,00 3,75

1822 Školní sešit 524 EKO, linka 5,00 3,75

1823 Školní sešit 525 EKO, čtvereček 5,00 3,75

1824 Školní sešit 540 EKO, čistý 8,00 6,00

1825 Školní sešit 544 EKO, linka 8,00 6,00

1826 Školní sešit 545 EKO, čtvereček 8,00 6,00

1827 Školní sešit 560 EKO, čistý 11,00 8,25

1828 Školní sešit 564 EKO, linka 11,00 8,25

1829 Školní sešit 565 EKO, čtvereček 11,00 8,25

1830 Školní sešit 624 EKO, linka 3,00 2,25

1831 Školní sešit 644 EKO, linka 5,00 3,75

Prodávající si uplatňuje právo na přiměřené zvýšení ceny  
v návaznosti na zvýšení cen papíru. Na vyžádání zašleme ceník  

v elektronické podobě.



• na www.optys.cz
• e-mailem: skola@optys.cz
• zasláním na adresu: oPtys, spol. s r. o. 
  u Sušárny 301, 747 56  Dolní Životice
  paní Alena Thomasová
• telefonicky na tel. č.:  553 777 327, 553 777 392
• osobně v maloobchodních prodejnách

Zaregistrujte se na www.optys.cz a získejte mnoho dalších výhod:
• slevu na školní sortiment až 25 %
• slevu na výtvarný sortiment 8 %
• zdarma poštovné při nákupu nad 1500 Kč (vč. DPH)
• platbu na fakturu
•  ucelený sortiment kancelářských, školních  

a výtvarných potřeb

Jak objednat?

DřEVěNé MAGNETKy
ZELENINA A OVOCE

Materiál potištěná překližka 4 mm, rozměry cca 10 cm

Obj. č.: 5602      Cena: 330 Kč včetně DPH Obj. č.: 5640      Cena: 230 Kč včetně DPH

Obj. č.: 10800      Cena: 180 Kč včetně DPH Obj. č.: 5645      Cena: 20 Kč včetně DPH

sada zeleniny
Sada obsahuje 16 ks zeleniny

sada exotického ovoce
Sada obsahuje 11 ks ovoce

sada ovoce
Sada obsahuje 6 ks ovoce

sada ovoce
Sada obsahuje 2 ks ovoce

Dárek ke každé objednávce 
školních balíčků pro celou třídu: 

1 ks Pohádkového sešitu
„ŘíšE sPlnĚnÝCH PŘÁní“

*
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Zoe. Ta se sice bála, že křehkou Světluščinu ručku rozmáčkne, ale přece 

jen ji uchopila. A nestačila se divit! Světluška měla ohromnou sílu. Jako 

by Zoe nevážila ani gram, Světluška s ní rychle vyletěla z okna a pak letěly 

jako ptáci nad městem. Nad střechami a  komíny, kolem radnice a  dál 

a výš, dokud se neztratily v mracích. 

„A teď si drž klobouk!“ zavýskla vesele Světluška a s hlasitým: „Vííííí!“ 

se prohnala oblohou jako šipka. Zoe ani nestihla mít strach z výšky, ani 

jí nebyla zima, jak se smála a jak úžasný to byl výhled, pocit a rychlost. 

Do tváří jí šlehal vítr, mraky se před nimi otevíraly a ony letěly neohroženě 

a daleko, směrem k Zoeině hvězdě, ale pak kousek odbočily a než se Zoe 

nadála, začaly opět klesat. Znovu do  mraků a  pod ně… A  najednou 

shlížela Zoe na  úplně jiný svět! Pod ní už nestálo město, žádné čadící 

komíny, ani šedé ulice, ale kopce, louky, lesy a řeky, a  jaké! Zmohla se 

jen na obdivné: „Páni!“ a vzpomněla si na dvě své nejlepší kamarádky ze 

školy. Přišlo jí líto, že tu krásu nemohou vidět. „Světluško, to je nádhera! 

Škoda, že tady nejsou moje kamarádky Lucka a Tinča! Těm by se to líbilo!“ 

Světluška se Zoe zrovna přeletěla přes velké jezero, kolem kterého se 

rozprostírala modrá pláž, když jí poradila: „Tak si přej, aby tady byly!“ 

Zoe poslechla, a jen co na své kamarádky pomyslela, z mraků kousek 

od nich se vynořily další dvě Světlušky, které vedly Lucku a Tinču. Zoe 

si všimla, že i tyhle Světlušky jsou vlastně holčičky, protože jedna měla 

krásné žluté copánky a šatičky a druhá kudrlinky a sukýnku. Ta Lucčina 

zářila světle zeleně a Tinčina narůžověle. Kamarádky se poznaly ve stejnou 

chvíli a nadšeně na sebe mávaly a volaly: „Ahoj!“ když Světlušky začaly 

přistávat. 
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Světlušky, nejsme skřítci,“ mávla ručkou. „My jsme děti hvězd. Staráme se 

o ně a plníme jejich přání. Víš, my svítíme společně s nimi a taky plníme 

jejich úkoly. Moje hvězda mě za tebou poslala, abych ti splnila tvá přání,“ 

vysvětlila Světluška. „Moje přání?“ Zoe se rozzářily oči jako lampičky. „A  jak bys mi ho 

splnila? Vždyť jsi jen jedna. Nebo je vás víc? Kolik je Světlušek? Jako 

hvězd na obloze?“ 

Malá panenka horlivě přikývla a smála se: „Ano! Mnoho nás je a ještě 

víc! Abys věděla, každý člověk na světě by měl jednu Světlušku mít. Ale 

lidé jsou moc zlí, než aby si naše služby zasloužili. Ale ty, Zoe, jsi hodné 

děvče, a tak tě teď vezmu – pokud budeš chtít – na jedno zvláštní místo, 

kde se ti splní všechna tvá přání!“ nabídla jí Světluška a už se vznášela 

ve  vzduchu s  rukou nataženou k  Zoe. Ta si nebyla jistá, jestli by měla 

takhle utéct z postele. Vždyť rodiče o ni budou mít jistě strach! 

„To přece nemůžu,“ svěsila smutně ramena. „Máma s tátou by se báli.“ 

Jenže tomu se Světluška znovu jen zasmála: „Nemáš se čeho bát. Ráno 

budeš zpátky doma, to slibuju.“ Zoe se uklidnila a převládlo v ní nadšení. Vylezla z postýlky, ale vtom 

se zarazila. Ona přece neumí létat jako Světluška. Jak ji chce někam 

zavést? Světluška si ovšem i teď dokázala hravě poradit. 

„Vezmi mě za ruku, pevně se drž a za nic na světě se nepouštěj!“ řekla 
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Napsala Jana Očadlíková / ilustrovala Iveta Kovalíková


