
MAGICKÉ UFO Manuál 
Použitím neviditelné šňůrky dosáhnete úžasných efektů vznášejícího se UFO. V balení se nachází několik neviditelných 

tenkých šňůrek, které jsou v kontrastu s okolním prostředím velmi těžko spatřitelné. 

Dále je v balení lepící hmota - tmel, díky které spojíte oba konce šňůrky – jedna strana se připevní k UFO objektu a druhá za 

Vaše ucho. 

Příprava 

Krok 1, vyndejte opatrně kousek neviditelné šňůrky a oba její konce zalepte přiloženým tmelem. 

Krok 2, jeden konec šňůrky s tmelem vezměte a připevněte do centrální části UFO, tak jak je na obrázku 

 

Krok 3, druhý konec připevněte přes vaše ucho za límec trička nebo košile tak, aby nebyl vidět tmel 

 

Krok 4, nastavte si Ufo do výšky vašeho břicha, kde se Vám s ním bude pracovat nejlépe 

 

 

Magie - začátky 

Nejlepší jsou pro provádění kouzla venkovní prostory, kde neviditelná šňůrka nejlépe splyne s okolím, také není špatné mít 

alespoň podobnou barvu oblečení jakou má šňůrka – vytvoříte tak stoprocentně neviditelný trik. 



Ke zlepšení iluze také pomáhá šero nebo přítmí, trik není doporučeno ukazovat pod světlem – samozřejmě je nutný trénink 

a vychytání všech součástí triku tak, aby byl věrohodný a přátelé byly dokonale unešení vašimi kouzelnickými dovednostmi. 

Krok 1, UFO roztočte tak, jak je ukázáno na obrázku, co nejsilněji, aby trik vypadal věrohodně 

 

Krok2, jestliže máte problémy s roztočením UFO, položte jej na stůj, roztočte a pomalu zvedejte hlavu jako na obrázku 

 

Magie – dovednosti 

Tip 1, po zdárném roztočení UFO opatrně vložte šňůrku mezi palec a ukazováček jako na obrázku a a ruku zvedejte a 

spouštějte, zespod UFO si pomáhejte druhou rukou a iluze bude vypadat tak, že se Vám UFO vznáší mezi dlaněmi 

 

Tip 2, jakmile se Vám UFO bude dotáčet, nenechte jej dotočit úplně aby zůstalo viset ve vzduchu, vždycky si jej položte na 

dlaň ruky nebo jej uchopte po okrajích do obou dlaní – jakmile by UFO zůstalo viset ve vzduchu, bylo by po iluzi vidět. 

Několik málo tipů na závěr: správné okolí, šeré prostředí , nejlépe venku, mnoho tréningu 


