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S touto kouzelnickou sadou můžete díky tajné přihrádce v kouzelném klobouku 
nechat zmizet různé předměty a znovu je z klobouku vyndat. Tato jedinečná sada 
obsahuje další potřebné rekvizity k různým efektním kouzlům. V sadě také najdete 
kouzelné kroužky, se kterými předvedete, jak se jednotlivé kroužky magickým 
způsobem spojí. Dále můžete předvést fantastická karetní kouzla, v prázdných rukou 
se vám budou objevovat a znovu mizet různé předměty nebo také klasická kouzla 
s kuličkami a pohárky. Zkrátka, s naší kouzelnickou sadou, jednoduchými a přitom 
perfektními triky ohromíte své publikum kdykoliv a kdekoliv. Staňte se jednoduše
s touto úžasnou kouzelnickou sadou nejlepším kouzelníkem!

CZ:

SK:

S touto kúzelníckou sadou môžete vďaka tajnej priehradke v kúzelnom klobúku 
nechať zmiznúť rôzne predmety a znovu je z klobúka vybrať. Táto jedinečná 
sada obsahuje ďalšie potrebné rekvizity k rôznym efektným kúzlam. V sade tiež 
nájdete kúzelné krúžky, s ktorými predvediete, ako sa jednotlivé krúžky magickým 
spôsobom spojí. Ďalej môžete predviesť fantastické karetné kúzla, v prázdnych 
rukách sa vám budú objavovať a znova miznúť rôzne predmety alebo taktiež klasické 
kúzla s guľôčkami a poháriky. Skrátka, s našou kúzelníckou sadou, jednoduchými
a pritom perfektnými trikmi ohromíte svoje publikum kedykoľvek a kdekoľvek. Staňte 
sa jednoducho s touto úžasnou kúzelníckou sadou najlepším kúzelníkom!
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Kouzlení je zábava!Kouzlení je zábava!
Gratulujeme k zakoupení této 

kouzelnické sady. K některým kouzlům jsou 
potřeba předměty  každodenní potřeby jako bavlněná 

nit, silonová nit (rybářský vlasec), tužka, papír, lepidlo 
atd. Když budeme při kouzlení zmiňovat např. červený 

kapesník – je to jen doporučení barvy, protože je to více 
přesvědčivé, ale je možné použít kapesník jakékoliv barvy.
V některých případech vám doporučíme používat červenou, 
modrou, žlutou nebo jinou barvu, barva se může lišit
v jednotlivých sadách (sada, kterou jste si právě koupili). 
Jestliže je to právě váš případ, zaměňte barvu, která vám 
byla dodána v sadě.
Některé triky se naučíte během krátké doby a některé 
budou vyžadovat delší nácvik, než je budete moct 
předvést obecenstvu.
Hlavní věc je, že si užijete nácvik kouzel
a o to víc pak jejich předvádění!

  

Nezapomeňte, že kouzlo bude prozrazeno, jestliže 
řeknete lidem, jak se trik provádí, a proto si 

ho držte jako tajemství.
Hodně zábavy!
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Kúzlenie je zábava!Kúzlenie je zábava!
Blahoželáme  k zakúpeniu 

tejto kúzelníckej sady. K niektorým kúzlam sú 
potrebné predmety každodennej potreby ako je 

bavlnená niť, silonová niť (rybársky vlasec), ceruzka, 
papier, lepidlo atď. Keď budeme pri kúzlení odporúčať 
červenú vreckovku - je to len odporúčanie farby, pretože 
je to viac presvedčivé, ale je možné použiť vreckovku 
akejkoľvek farby.
   V niektorých prípadoch vám odporúčame používať 
červenú, modrú, žltú alebo inú farbu, farba sa môže líšiť 
v jednotlivých sadách (sada, ktorú ste si práve kúpili). Ak 
je to práve váš prípad, zameňte farbu, ktorá vám bola 
dodaná v sade. 
   Niektoré kúzla sa naučíte behom krátkej doby 
a niektoré budú vyžadovať dlhší nácvik, ako ich 
budete môcť predviesť obecenstvu.
   Hlavná vec je, že si užijete nácvik kúziel
a o to viac potom ich predvádzanie!

  

Nezabudnite, že kúzlo bude 
prezradené, ak obecenstu 

prezradíte ako sa kúzlo 
vykonáva, a preto si ho 

držte ako tajomstvo.                 
Veľa zábavy!
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1 - KOUZELNÝ KLOBOUK - ZÁKLADY
Kouzelný klobouk má falešné dno. Přepážka dole se dá otevřít a zavřít. Držte klobouk za okraj s přepážkou směrem od sebe. 
Když držíte klobouk po straně, přepážka se otevře a ukáže se tajný prostor. Do něj můžete schovat všechny možné předměty 
a nechat je zase se objevit. Také je můžete nechat zmizet!

1 - KÚZELNÝ KLOBÚK - ZÁKLADY
Kúzelný klobúk má falošné dno. Prepážku na dne možno otvoriť a zatvoriť. Držte klobúk za striešku s prepážkou smerom 
od seba. Keď držíte klobúk po strane, prepážka sa otvorí a ukáže sa tajný priestor. Do neho môžete schovať všetky možné 
predmety a nechať ich zase sa objaviť. Tiež ich môžete nechať zmiznúť!

2 - KAPESNÍK ZMĚNÍ BARVU
K předvedení tohoto kouzla budete potřebovat dva stejně velké kapesníky ze stejného materiálu. Kapesníky musí mít 
rozdílnou barvu, jeden například tmavý a druhý v jakékoliv světlé barvě. Než s kouzlením začnete, tak světlý kapesník 
schovejte do tajné přihrádky v klobouku a divákům ukažte, že je klobouk prázdný. Přendejte si klobouk z jedné ruky do 
druhé, tímto pohybem si otevřete tajnou přihrádku. Položte klobouk na stůl, ukažte divákům tmavý kapesník a vložte ho do 
klobouku. (Ujistěte se, že ho vkládáte na falešné dno tak, že si toho nikdo z diváků nevšimne). A z falešného dna vyndejte 
světlý kapesník a ukažte ho divákům. Kouzlo se povedlo! Pamatujte ale, že když kapesník vyndáte, musíte opět zavřít falešné 
dno a divákům opět ukázat prázdný klobouk.

2 - VRECKOVKA ZMENÍ FARBU
K predvedeniu tohto kúzla budete potrebovať dve rovnako veľké vreckovky z rovnakého materiálu. Vreckovky musia mať 
rozdielnu farbu, jedna napríklad tmavá a druhá v akejkoľvek svetlej farbe. Než s kúzlením začnete, tak svetlú vreckovku 
schovajte do tajnej priehradky v klobúku a divákom ukážte, že je klobúk prázdny. Preložte si klobúk z jednej ruky do druhej, 
týmto pohybom si otvoríte tajnú priehradku. Položte klobúk na stôl, ukážte divákom tmavú vreckovku a vložte ju do klobúku. 
(Uistite sa, že ju vkladáte na falošné dno tak, že si to nikto z divákov nevšimne). A z falošného dna vyberte svetlú vreckovku a 
ukážte ju divákom. Kúzlo sa podarilo! Pamätajte ale, že keď vreckovku vyberiete, musíte opäť zatvoriť falošné dno a divákom 
opäť ukázať prázdny klobúk.

3 - KOUZELNICKÁ HŮLKA A KOUZELNÝ KLOBOUK
K okraji kouzelnické hůlky přivažte černou tenkou nit. Vložte hůlku do klobouku koncem hůlky, ke které je přivázaná nit. Druhý 
konec niti držte v ruce a na váš povel se bude hůlka zvedat nebo klesat podle pohybu vaší ruky! Tento pohyb určitě udělejte 
tak, aby vaše obecenstvo nevidělo nit. Ideálně je mít oblečené černé tričko, aby nit nebyla vidět.

3 -  KÚZELNÍCKA PALIČKA A KÚZELNÝ KLOBÚK
K okraju kúzelnej paličky priviažte čiernou tenkou niť. Vložte paličku do klobúku koncom paličky, ku ktorej je priviazaná niť. 
Druhý koniec nite držte v ruke a na váš povel sa bude palička dvíhať alebo klesať podľa pohybu vašej ruky! Tento pohyb určite 
urobte tak, aby vaše obecenstvo nevidelo niť. Ideálne je mať oblečené čierne tričko, aby niť nebola vidieť.

4 - KRÁLÍK Z KLOBOUKU
Kouzelný klobouk má skryté dno a záklopku na dně můžete kdykoliv zavřít a otevřít. Držte klobouk za okraj, záklopku směrem 
od sebe. Teď když držíte klobouk na jedné straně, tak se kapsa otevře. Před začátkem svého vystoupení dejte do tajné kapsy 
králíka a ujistěte se, že ho budete moci jednoduše vytáhnout za uši, až se kapsa otevře. Držte klobouk za okraj, záklopkou 
směrem k sobě a divákům ukažte, že je klobouk úplně prázdný. Vezměte si klobouk do druhé ruky, takže záklopka je teď na 
druhé straně a sama se otevře. K překvapení diváků vytáhnete z klobouku králíka a diváci budou ohromeni!

4 - KRÁLIK Z KLOBÚKA
Kúzelný klobúk má falošné dno a záklopku na dne môžete kedykoľvek zatvoriť a otvoriť. Držte klobúk za striešku, záklopku 
smerom od seba. Teraz keď držíte klobúk na jednej strane, tak sa vrecko otvorí. Pred začiatkom svojho vystúpenia dajte 
do tajneho vrecka králika a uistite sa, že ho budete môcť jednoducho vytiahnuť za uši, až sa vrecko otvorí. Držte klobúk za 
striešku, záklopkou smerom k sebe a divákom ukážte, že je klobúk úplne prázdny. Vezmite si klobúk do druhej ruky, takže 
záklopka je teraz na druhej strane a sama sa otvorí. Na prekvapenie divákov vytiahnete z klobúka králika a diváci budú 
ohúrení.

1 32

1 3 42
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5 - KOUZELNÝ KLOBOUK SE MAGICKY POHYBUJE
Jako mladý kouzelník nejste ještě tolik zruční, potřebujete diváky stále něčím bavit, překvapovat a hlavně udržet jejich 
pozornost. Než vstoupíte do místnosti, kde budete triky divákům předvádět, přivažte si k pásku nebo knofl íku u kalhot dlouhou 
černou nit a druhý konec uvažte kolem kouzelného klobouku, který budete při vstupu do místnosti držet v ruce. Vejděte do 
místnosti a položte klobouk na stůl co nejdál od sebe. Pomaličku se vracejte zpět a klobouk se po stole bude pohybovat 
směrem k vám!

5 - KÚZELNÝ KLOBÚK SA MAGICKY HÝBE
Ako mladý kúzelník nie ste ešte toľko zruční, potrebujete divákov stále niečím baviť, prekvapovať a hlavne udržať ich 
pozornosť. Než vstúpite do miestnosti, kde budete triky divákom predvádzať, priviažte si k opasku alebo gombíku u nohavíc 
dlhú čiernu niť a druhý koniec uviažte okolo kúzelného klobúka, ktorý budete pri vstupe do miestnosti držať v ruke. Vojdite 
do miestnosti a položte klobúk na stôl čo najďalej od seba. Pomaličky sa vracajte späť a klobúk sa po stole bude pohybovať 
smerom k vám!

6 - KRÁLÍK VŽDY NAJDE TAJNOU KARTU
Kouzelný klobouk máte v pravé ruce a divákům ukažte, že je prázdný. Položte ho na stůl, ale dejte si pozor, že se tajná 
záklopka otevře, až když naposledy kloboukem pohnete. Zamíchejte obyčejný balíček karet a nechte diváka vybrat jednu 
kartu, aniž by věděl, o jakou kartu se jedná. Diváci si kartu prohlédnou a vy ji poté položíte před sebe na stůl obrázkem dolů. 
Zbylý balíček karet dejte na falešné dno klobouku a potom kartu, kterou máte před sebou. Předtím se ale ujistěte, že je 
záklopka zavřená, vezměte klobouk a předstírejte pohyb, že v něm karty mícháte. (Nikdo kromě vás neví, že vybraná karta 
je od ostatních oddělena). Všichni si myslí, že je nemožné kartu najít, ale kouzelný králík je nejlepší! Uchopte králíka jako 
maňáska a sáhněte do klobouku. Králík vyndá kartu a ukáže ji divákům.

6 - KRÁLIK VŽDY NÁJDE TAJNÚ KARTU
Kúzelný klobúk máte v pravej ruke a divákom ukážte, že je prázdny. Položte ho na stôl, ale dajte si pozor, že sa tajná záklopka 
otvorí, až keď naposledy klobúkom pohnete. Zamiešajte obyčajný balíček kariet a nechajte diváka vybrať jednu kartu, bez 
toho aby vedel, o akú kartu sa jedná. Diváci si kartu prehliadnu a vy ju potom položíte pred seba na stôl obrázkom nadol. 
Zvyšný balíček kariet dajte na falošné dno klobúku a potom kartu, ktorú máte pred sebou. Predtým sa ale uistite, že je 
záklopka zatvorená, vezmite klobúk a predstierajte pohyb, že v ňom karty miešate. (Nikto okrem vás nevie, že vybraná karta 
je od ostatných oddelená). Všetci si myslia, že je nemožné kartu nájsť, ale kúzelný králik je najlepší! Uchopte králika ako 
maňušku a siahnite do klobúka. Králik vyberie kartu a ukáže ju divákom.

1 3 42
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7 - KAM ZMIZELA KARTA?
Kouzelný klobouk má dvojité dno a tajnou přihrádku, to už víte. Před předvedením tohoto kouzla schovejte do tajné přihrádky 
pikovou desítku. Klobouk držte za okraj, záklopkou k sobě. A teď ukažte divákovi srdcovou desítku a vložte ji do klobouku. Ten 
si přendejte do druhé ruky, takže záklopka je na druhé straně a otevře se. A vy můžete z klobouku vyndat pikovou desítku a 
ukázat ji ohromeným divákům!

7 - KAM ZMIZLA KARTA?
Kúzelný klobúk má dvojité dno a tajný priestor, to už viete. Pred predvedením tohto kúzla schovajte do tajného priestoru 
pikovú desiatku. Klobúk držte za okraj, záklopkou k sebe. A teraz ukážte divákovi srdcovú desiatku a vložte ju do klobúka. 
Ten si preložte do druhej ruky, takže záklopka je na druhej strane a otvorí sa. A vy môžete z klobúka vybrať pikovú desiatku 
a ukázať ju ohúreným divákom.

8 - Z KOUZELNÉHO KLOBOUKU VŽDYCKY VYTÁHNETE SPRÁVNOU KARTU
Držte Kouzelný klobouk v pravé ruce a ukažte divákům, že je ´prázdný´. Jako předtím položte klobouk na stůl tak, aby se při 
posledním pohybu otevřela záklopka. Zamíchejte balíček standardních hracích karet a nechte jednoho diváka vybrat kartu 
tak, aby kouzelník nevěděl, která to je. Kartu ukažte divákům, a pak ji položte lícem (obrázkem) dolů na stůl před sebe. Vložte 
zbytek karet do falešného dna klobouku. Pak vložte kartu, kterou jste položili na stůl, do Kouzelného klobouku a dejte pozor, 
aby byla záklopka zavřená. Teď pohybujte kloboukem, jako byste chtěli míchat karty. (Nikdo kromě vás neví, že všechny karty 
kromě zvolené karty jsou ve falešném dnu klobouku.) Všichni si myslí, že najít zvolenou kartu není možné, ale vy to dokážete! 
Strčte ruku do klobouku, uchopte kartu a ukažte ji divákům.

8 - Z KÚZELNÉHO KLOBÚKA VŽDY VYTIAHNETE SPRÁVNU KARTU
Držte Kúzelný klobúk v pravej ruke a ukážte divákom, že je’prázdný’. Ako predtým položte klobúk na stôl tak, aby sa pri 
poslednom pohybe otvorila záklopka. Zamiešajte balíček štandardných hracích kariet a nechajte jedného diváka vybrať kartu 
tak, aby kúzelník nevedel, ktorá to je. Kartu ukážte divákom, a potom ju položte lícom (obrázkom) dolu na stôl pred seba. 
Vložte zvyšok kariet do falošného dna klobúka. Potom vložte kartu, ktorú ste položili na stôl, do Kúzelného klobúka a dajte 
pozor, aby bola záklopka zatvorená. Teraz pohybujte klobúkom, ako by ste chceli miešať karty. (Nikto okrem vás nevie, že 
všetky karty okrem zvolenej karty sú vo falošnom dnu klobúka.) Všetci si myslia, že nájsť zvolenú kartu nie je možné, ale vy 
to dokážete! Strčte ruku do klobúka, uchopte kartu a ukážte ju divákom.

9 - POČÍTAČOVÉ KARTY
Požádejte diváka, aby tajně napsal číslo od 1 do 60. Ukažte mu šest barevných karet s čísly, které najdete ve své kouzelnické 
sadě. Karty mu ukažte jednu po druhé a poproste ho, aby našel své číslo na kartě, kterou mu ukážete. Divák vždy musí říct, 
zda-li na kartě, kterou mu právě ukazujete, je nebo není jeho číslo. Ihned poté, co jste mu ukázali všech šest karet, mu řekněte 
číslo, které si on napsal. Pro tento trik si předem prohlédněte barevné kartičky s čísly a zapamatujte si vždy první číslo na 
každé kartě. Je to velice jednoduché, protože první karta začíná číslem 1, když ji znásobíte dvěma, dostanete číslo 2, což je 
číslo druhé karty. Znovu znásobte číslo druhé karty dvěma a dostanete číslo 4, což je číslo třetí karty, a tak dále. Čtvrtá karta 
má číslo 8, pátá má číslo 16 a šestá má na začátku číslo 32. Takže vždycky, když divák postřehne své číslo na kartě, kterou 
mu ukážete, zapamatujte si první číslo té karty. Jestliže sečtete všechna první čísla na kartách, dostanete se k tajnému číslu, 
které divák napsal úplně na začátku!

9 - POČÍTAČOVÉ KARTY
Požiadajte diváka, aby tajne napísal číslo od 1 do 60. Ukážte mu šesť farebných kariet s číslami, ktoré nájdete vo svojej 
kúzelníckej sade. Karty mu ukážte jednu po druhej a poproste ho, aby našiel svoje číslo na karte, ktorú mu ukážete. Divák 
vždy musí povedať, či ak na karte, ktorú mu práve ukazujete, je alebo nie je jeho číslo. Ihneď potom, čo ste mu ukázali 
všetkých šesť kariet, mu povedzte číslo, ktoré si on napísal. Pre tento trik si dopredu prezrite farebné kartičky s číslami a 
zapamätajte si vždy prvé číslo na každej karte. Je to veľmi jednoduché, pretože prvá karta začína číslom 1, keď ju znásobíte 
dvoma, dostanete číslo 2, čo je číslo druhej karty. Znovu znásobte číslo druhej karty dvoma a dostanete číslo 4, čo je číslo 
tretej karty, a tak ďalej. Štvrtá karta má číslo 8, piata má číslo 16 a šiesta má na začiatku číslo 32. Takže vždy, keď divák 
postrehne svoje číslo na karte, ktorú mu ukážete, zapamätajte si prvé číslo tej karty. Ak spočítate všetky prvé čísla na kartách, 
dostanete sa k tajnému číslu, ktoré divák napísal úplne na začiatku.
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10 - RENTGENOVÉ VIDĚNÍ 
Ukažte divákům nejprve krabičku s víčkem. Pak jim ukažte papírovou kostku, která má na sobě z každé strany jiný znak 
(kolečko, trojúhelník atd.) nebo i jinou kostku, která se do této krabičky přesně vejde. Krabičku, víčko i kostku dejte divákovi 
a požádejte ho, aby vybral jakýkoliv znak (barvu) a nechal si ho pro sebe. Pak se otočte k divákovi zády, abyste jeho výběr 
neviděli. Požádejte ho, aby vložil do krabičky kostku se zvolenou barvou (znakem nahoru) a krabičku i s kostkou uzavřel. 
Potom ať vám divák dá krabičku do ruky, přičemž stále stojíte zády. Pak se k divákovi otočte čelem, ruce máte stále za 
zády, kde nenápadně přejedete celou dlaní po víčku krabičky jako na obrázcích 3 a 5. Při tomto pohybu posunete víčko 
na jednu stranu krabičky. Tím ji vlastně otevřete a můžete se potom, když dáte ruce s krabičkou dopředu, tajně podívat, 
jakou barvu (znak) si divák vybral. Poté nakreslíte znak, který si divák vybral, na papír. Nyní musíte krabičku „otevřít“ a to 
uděláte obdobným způsobem – opět přesunete nenápadně v pohybu víčko krabičky na původní místo (tím bude opět krabička 
uzavřená) a můžete ji před divákem skutečně otevřít. Aby byl efekt opravdu dokonalý, musí být pohyb ruky, který posouvá 
víčko a opět ho vrací na původní místo, pečlivě nacvičen!

10 - RÖNTGENOVÉ VIDENIE
Ukážte divákom najprv škatuľku s viečkom. Potom im ukážte papierovú kocku, ktorá má na sebe z každej strany iný znak 
(koliesko, trojuholník atď.) Alebo aj inú kocku, ktorá sa do tejto škatuľky presne vojde. Škatuľku, viečko aj kocku dajte divákovi 
a požiadajte ho, aby vybral akýkoľvek znak (farbu) a nechal si ho pre seba. Potom sa otočte k divákovi chrbtom, aby ste jeho 
výber nevideli. Požiadajte ho, aby vložil do škatuľky kocku so zvolenou farbou (znakom hore) a škatuľku aj s kockou uzavrel. 
Potom nech vám divák dá škatuľku do ruky, pričom stále stojíte chrbtom. Potom sa k divákovi otočte čelom, ruky máte stále za 
chrbtom, kde nenápadne prejdete celou dlaňou po viečku škatuľky ako na obrázkoch 3 a 5. Pri tomto pohybe posuniete viečko 
na jednu stranu škatuľky. Tým ju vlastne otvoríte a môžete sa potom, keď dáte ruky so škatuľkou dopredu, tajne pozrieť, akú 
farbu (znak) si divák vybral. Potom nakreslíte znak, ktorý si divák vybral, na papier. Teraz musíte škatuľku “otvoriť” a to urobíte 
obdobným spôsobom - opäť presuniete nenápadne v pohybe viečko škatuľky na pôvodné miesto (tým bude opäť škatuľka 
uzavretá) a môžete ju pred divákom skutočne otvoriť. Aby bol efekt naozaj dokonalý, musí byť pohyb ruky, ktorý posúva viečko 
a opäť ho vracia na pôvodné miesto, starostlivo nacvičený.

11 - JAK ZÁHADNĚ SPRÁVNĚ UHODNOUT
Kouzelník záhadně uhodne, jaký předmět byl vložen do krabičky... K tomu potřebujete krabičku z umělé hmoty, kterou najdete 
ve své kouzelnické sadě. Požádejte jednoho z diváků, aby si vybral jakýkoli malý předmět, například prsten (musí se vejít do 
krabičky), a požádejte ho, aby předmět vložil do krabičky a zakryl ji víčkem, zatímco vy se díváte jiným směrem. Pak řekněte, 
že uhodnete zvolený předmět. Aby se vám to povedlo, dejte zavřenou krabičku za záda, rychle sejměte víčko, o čtvrtinu otočte 
krabičku a dejte víčko na jednu z jejích stran. Teď dejte krabičku před sebe tak, aby byl její otvor směrem k vám. Vidíte zvolený 
předmět, ale diváci vidí zavřenou krabičku. Teď si dejte krabičku opět za záda, vraťte víčko na jeho původní místo a krabička 
je zavřená. Ukažte opět krabičku divákům a oznamte jim zvolený předmět.

11 - AKO ZÁHADNE SPRÁVNE UHÁDNUŤ
Kúzelník záhadne uhádne, aký predmet bol vložený do škatuľky ... K tomu potrebujete škatuľku z umelej hmoty, ktorú nájdete 
vo svojej kúzelníckej sade. Požiadajte jedného z divákov, aby si vybral akýkoľvek malý predmet, napríklad prsteň (musí 
sa zmestiť do škatuľky), a požiadajte ho, aby predmet vložil do škatuľky a zakryl ju viečkom, zatiaľ čo vy sa pozeráte iným 
smerom. Potom povedzte, že uhádnete zvolený predmet. Aby sa vám to podarilo, dajte zatvorenú škatuľku za chrbát, rýchlo 
odstráňte viečko, o štvrtinu otočte škatuľku a dajte viečko na jednu z jej strán. Teraz dajte škatuľku pred seba tak, aby bol jej 
otvor smerom k vám. Vidíte zvolený predmet, ale diváci vidia zatvorenú škatuľku. Teraz si dajte škatuľku opäť za chrbát, vráťte 
viečko na jeho pôvodné miesto a škatuľa je zavretá. Ukážte opäť škatuľku divákom a oznámte im zvolený predmet.
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12 - KELÍMKY A MÍČKY
Ve své kouzelnické sadě najdete tři kelímky a čtyři bavlněné míčky. Zastrčte kelímky do sebe otvorem nahoru
a postavte je na stůl. Předem schovejte ještě do prostředního kelímku bavlněný míček, tři další bavlněné míčky postavte 
do řady na stůl a jste připraveni k provedení kouzla. Vezměte najednou tři kelímky a jeden po druhém je postavte 
na stůl dnem vzhůru (dejte pozor, aby z prostředního kelímku nevypadl schovaný míček). Spodní kelímek (A) napravo, 
prostřední kelímek (B) s míčkem doprostřed a poslední kelímek (C) vlevo. Postavíte-li je otočením na stůl rychle, 
diváci si nevšimnou, že v prostředním kelímku je ukrytý míček. Dejte bavlněný míček ze stolu na prostřední kelímek B, 
pak dejte kelímek A na kelímek B a kelímek C na kelímek A. Přidržte horní kelímek (C) prstem a zvedněte všechny tři 
kelímky najednou. Diváci uvidí, že bavlněný míček prošel kelímky. Opět postavte kelímky na stůl jako předtím a kelímek 
B (prostřední) dejte na míček, který jste právě použili.  Na tento kelímek dejte další míček a opakujte předchozí postup. 
Teď jsou pod kelímkem dva míčky. Opakujte postup se třetím míčkem a tyto tři míčky záhadně prostoupí kelímky.
TIP: Levou držte kelímky na sobě, jako byste se z nich chtěli napít. Až budete brát kelímky pravou rukou, vždycky 
nejdřív vezměte dno kelímku, obraťte hrdlo kelímku k sobě, až je budete stavět před sebe na stůl. To samé udělejte 
se všemi kelímky a až budete obracet prostřední kelímek, dělejte to stejnou rychlostí.

12 - TÉGLIKY A LOPTIČKY
Vo svojej kúzelníckej sade nájdete tri tégliky a štyri bavlnené loptičky. Zastrčte tégliky do seba otvorom hore a postavte ich 
na stôl. Vopred schovajte ešte do prostredného téglika bavlnenú loptičku, tri ďalšie bavlnené loptičky postavte do radu na 
stôl a ste pripravení na vykonanie kúzla. Vezmite naraz tri tégliky a jeden po druhom je postavte na stôl hore dnom (dajte 
pozor, aby z prostredného téglika nevypadla schovaná loptička). Spodný téglik (A) napravo, prostredný téglik (B) s loptičkou 
doprostred a posledný téglik (C) vľavo. Ak je postavíte otočením na stôl rýchlo, diváci si nevšimnú, že v prostrednom tégliku 
je ukrytá loptička. Dajte bavlnenú loptičku zo stola na prostredný téglik B, potom dajte téglik A na téglik B a téglik C na téglik 
A. Pridržte horný téglik (C) prstom a zdvihnite všetky tri tégliky naraz. Diváci uvidia, že bavlnená loptička prešla tégliky.
Opäť postavte tégliky na stôl ako predtým a téglik B (prostredný) dajte na loptičku, ktorý ste práve 
použili. Na tento téglik dajte ďalšiu loptičku a opakujte predchádzajúci postup. Teraz sú pod téglik 
dve loptičky. Opakujte postup so tretí loptičkou a tieto tri loptičky záhadne prestúpi téglikom.
TIP: Ľavú držte tégliky na sebe, ako by ste sa z nich chceli napiť. Až budete brať tégliky pravou rukou, vždy najprv 
vezmite dno téglika, obráťte hrdlo téglika k sebe, až ich budete stavať pred seba na stôl. To isté urobte so všetkými 
tégliky a až budete obracať prostredný téglik, robte to rovnakou rýchlosťou.

13 - KELÍMKY A MÍČKY - ZÁHADNÉ PŘEMÍSTĚNÍ MÍČKU
Připravte si tři kelímky jako u kouzla ´Kelímky a míčky´ s jedním míčkem ukrytým v prostředním kelímku. Přesuňte spodní 
kelímek zezdola nahoru tak, aby byl ukrytý míček v kelímku dole. Obraťte spodní kelímek dnem vzhůru, dejte ho na pravou 
stranu stolu (aby diváci neviděli míček). Druhý kelímek otočte dnem vzhůru a postavte ho na levou stranu stolu, dejte na 
něj míček a na něj dejte poslední kelímek. Zvedněte dva kelímky najednou a míček zmizel. Řekněte, že se míček záhadně 
přemístil. Zvedněte kelímek napravo a ukažte míček.
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14 - KELÍMKY A MÍČKY - NEVIDITELNÉ MÍČKY 
Postavte k sobě tři kelímky, do prostředního ukryjte míček a dejte si dva míčky do kapsy. Postavte kelímky jeden po druhém 
na stůl dnem vzhůru, v prostředním je schovaný míček. Řekněte, že máte v kapse neviditelný míček. Dejte ruku do kapsy
a vezměte míček, schovejte ho mezi malíček a prsteníček. Vyndejte z kapsy ruku sevřenou v pěst. Předstírejte, že mezi 
palcem a ukazováčkem držíte neviditelný míček. Hoďte neviditelný míček přes prostřední kelímek. Pravou rukou zvedněte 
kelímek a diváci uvidí, že míček je teď viditelný. Vezměte míček levou rukou, kelímek nechte v pravé ruce (současně, kdy 
se levá ruka dotýká stolu, rozevřete prsty, vypadne míček a pravou rukou na něj dejte kelímek). Míček, který jste vzali levou 
rukou, dejte na prostřední kelímek. Řekněte, že máte další neviditelný míček, dejte ruku do kapsy a vyndejte z ní neviditelný 
míček jako předtím (druhý míček z kapsy máte schovaný mezi prsty). Hoďte neviditelný míček přes pravý kelímek, ten 
zvedněte a nic v něm není. Postavte kelímek zase na stůl, nechte pod ním míček, který jste měli schovaný v ruce. Zvedněte 
prostřední kelímek a bude vidět další míček. Vezměte míček a dejte ho na pravý kelímek. Řekněte, že máte další neviditelný 
míček, dejte ruku do kapsy a vyndejte ho, ale tentokrát v ní nemáte nic schovaného. Hoďte míček přes levý kelímek, ten 
zvedněte a - nic! Zvedněte pravý kelímek a bude vidět třetí míček.

14 - TÉGLIKY A LOPTIČKY - NEVIDITEĽNÉ LOPTIČKY
Postavte k sebe tri tégliky, do prostredného ukryte loptičku a dajte si dve loptičky do vrecka. Postavte tégliky jeden po 
druhom na stôl hore dnom, v prostrednom je schovaná loptička. Povedzte, že máte vo vrecku neviditeľnú loptičku. Dajte ruku 
do vrecka a vezmite loptičku, schovajte ju medzi malíček a prstenník. Vyberte z vrecka ruku zovretú v päsť. Predstierajte, 
že medzi palcom a ukazovákom držíte neviditeľnú loptičku. Hoďte neviditeľnú loptičku cez prostredný téglik. Pravou rukou 
zdvihnite téglik a diváci uvidia, že loptička je teraz viditeľná. Vezmite loptičku ľavou rukou, téglik nechajte v pravej ruke 
(súčasne, kedy sa ľavá ruka dotýka stola, roztvorte prsty, vypadne loptička a pravou rukou naň dajte téglik). Loptičku, ktorú 
ste vzali ľavou rukou, dajte na prostredný téglik. Povedzte, že máte ďalšiu neviditeľnú loptičku, dajte ruku do vrecka a vyberte 
z nej neviditeľnú loptičku ako predtým (druhú loptičku z vrecka máte schovanú medzi prstami). Hoďte neviditeľnú loptičku cez 
pravý téglik, ten zdvihnite a nič v ňom nie je. Postavte téglik zase na stôl, nechajte pod ním loptičku, ktorú ste mali schovanú 
v ruke. Zdvihnite prostredný téglik a bude vidieť ďalšie loptička. Vezmite loptičku a dajte ju na pravý téglik. Povedzte, že máte 
ďalšiu neviditeľnú loptičku, dajte ruku do vrecka a vyberte ho, ale tentoraz v nej nemáte nič schovaného. Hoďte loptičku cez 
ľavý téglik, ten zdvihnite a - nič! Zdvihnite pravý téglik a bude vidieť tretia loptička.

15 - KELÍMKY A MÍČKY - KOUZELNÁ RUKA 
Postavte do sebe tři kelímky, do prostředního ukryjte míček a na stůl položte tři míčky. Přesuňte spodní kelímek zezdola 
nahoru tak, aby byl ukrytý míček v kelímku dole. Požádejte jednoho diváka, aby natáhl ruku dlaní nahoru. Dejte mu do ruky 
dva míčky jeden po druhém a na míčky dejte spodní kelímek dnem vzhůru, na ně pak prostřední kelímek a nahoru opět ten 
poslední. Vezměte třetí míček a dejte si ho do kapsy. Řekněte kouzelná slova “ČÁRY MÁRY”, zvedněte kelímky a diváci uvidí, 
že míček se přemístil do ruky diváka.

15 - TÉGLIKY A LOPTIČKY - KÚZELNÁ RUKA
Postavte do seba tri tégliky, do prostredného ukryte loptičku a na stôl položte tri loptičky. Presuňte spodný téglik zdola nahor 
tak, aby bola ukrytá loptička v tégliku bani. Požiadajte jedného diváka, aby natiahol ruku dlaňou nahor. Dajte mu do ruky dve 
loptičky jednu po druhej a na loptičky dajte spodný téglik hore dnom, na ne potom prostredný téglik a hore opäť ten posledný. 
Vezmite tretiu loptičku a dajte si ju do vrecka. Povedzte čarovná slová “ČIARY MÁRY”, zdvihnite tégliky a diváci uvidia, že 
loptička sa premiestnila do ruky diváka.
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13 - TÉGLIKY A LOPTIČKY – ZÁHADNÉ PREMIESTNENIE LOPTIČKY
Pripravte si tri tégliky ako u kúzla ’Tégliky a loptičky’ s jednú loptičkou ukrytú v prostrednom tégliku.
Presuňte spodný téglik zdola nahor tak, aby bola loptička ukrytá v tégliku bani. Obráťte spodný téglik 
hore dnom, dajte ho na pravú stranu stola (aby diváci nevideli loptičku). Druhý téglik otočte hore dnom a 
postavte ho na ľavú stranu stola, dajte naňho loptičku a naň dajte posledný téglik. Zdvihnite dva tégliky naraz
a loptička zmizla. Povedzte, že sa loptička záhadne premiestnila. Zdvihnite téglik napravo a ukážte loptičku.
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16 - KELÍMKY A MÍČKY - KOUZELNÁ KAPSA 
Postavte na stůl tři kelímky do řady dnem vzhůru, v prostředním je schovaný míček. Vezměte další míček, trochu nadzvedněte 
prostřední kelímek vzadu (pozor, aby diváci neviděli schovaný míček) a dejte míček dovnitř. Řekněte: “Jeden.” Vezměte další 
míček a stejným způsobem ho dejte do tohoto kelímku se slovy: “Dva.” Dejte si do kapsy třetí míček. Postavte levý a pravý 
kelímek na prostřední, předstírejte, jako byste dávali do kelímků něco z kapsy, zvedněte tři kelímky současně a diváci uvidí, 
že míček se přemístil z vaší kapsy a objevil se na stole společně s ostatními míčky.

16 - TÉGLIKY A LOPTIČKY - KÚZELNÉ VRECKO
Postavte na stôl tri tégliky do radu hore dnom, v prostrednom je ukrytá loptička. Vezmite ďalšiu loptičku, trochu nadvihnite 
prostredný téglik vzadu (pozor, aby diváci nevideli schovanú loptičku) a dajte loptičku dovnútra. Povedzte: “Jeden.” Vezmite 
ďalšiu loptičku a rovnakým spôsobom ju dajte do tohto téglika so slovami: “Dva.” Dajte si do vrecka tretiu loptičku. Postavte 
ľavý a pravý téglik na prostredný, predstierajte, ako by ste dávali do téglikov niečo z vrecka, zdvihnite tri tégliky súčasne
a diváci uvidia, že sa loptička premiestnila z vášho vrecka a objavila sa na stole spoločne s ostatnými loptičkami.

17 - KELÍMKY A MÍČKY - VELKÉ FINÁLE
Dejte si bavlněný míček do pravé kapsy. K provedení tohoto kouzla musíte zvládnout a provádět předchozí kouzlo ´Kelímky 
a míčky – kouzelná ruka´ opravdu dobře. V okamžiku, kdy si dáte do kapsy třetí míček (pravou rukou), míček opět vyndejte, 
ale opatrně, aby to nikdo neviděl. Zvedněte levou rukou kelímky, které má divák v ruce. Využijte překvapení diváků, abyste 
přesunuli tři kelímky dnem vzhůru ze své levé do pravé ruky, nechte je na stole a současně pod nimi nechte schovaný míček. 
Poklepejte na kelímky a proneste magická slova “ČÁRY MÁRY”, zvedněte najednou tři kelímky a ukáže se míček.

17 - TÉGLIKY A LOPTIČKY - VEĽKÉ FINÁLE
Dajte si bavlnenú loptičku do pravé vrecka. Na vykonanie tohto kúzla musíte zvládnuť a vykonávať predchádzajúce kúzlo 
‘Tégliky a loptičky - kúzelná ruka’ naozaj dobre. V okamihu, keď si dáte do vrecka tretiu loptičku (pravou rukou), loptičku opäť 
vyberte, ale opatrne, aby to nikto nevidel. Zdvihnite ľavou rukou tégliky, ktoré má divák v ruke. Využite prekvapenie divákov, 
aby ste presunuli tri tégliky hore dnom zo svojej ľavej do pravej ruky, nechajte ich na stole a súčasne pod nimi nechajte ukrytú 
loptičku. Dvakrát kliknite na tégliky a vyslovte magické slová “ČIARY MÁRY”, zdvihnite zrazu tri tégliky a ukáže sa loptička.
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18 - BALÓNEK A POHÁREK - BALÓNEK ZMIZÍ
Co budete potřebovat: Plastový pohárek - stojan na balónek (kuličku) a půlkuličku.
Příprava: Vložte půlkuličku do stojánku tak, aby vypadala jako celá kulička viz. obrázek 3. Ukažte divákům takto stojánek
s „kuličkou“ a přejeďte po kuličce dlaní ruky, přičemž pootočíte půlkuličku ve stojánku tak, že nebude vidět (diváci se 
samozřejmě nesmějí dívat dovnitř pohárku ze shora). Předstírejte, že jste vzali kuličku z pohárku a že ji držíte v ruce. Foukněte 
na ruku, kde předstíráte, že držíte kuličku a otevřete ji. Kulička zmizela.

18 - BALÓNIK A POHÁRIK – BALÓNIK ZMIZNE
Čo budete potrebovať: Plastový pohárik - stojan na balónik (guľôčku) a pol guľôčku.
Príprava: Vložte pol guľôčku do stojanu tak, aby vyzerala ako celá guľôčka viď. obrázok 3. Ukážte divákom takto stojan 
s “guľôčkou” a prejdite po guľôčke dlaňou ruky, pričom pootočíte pol guľôčku v stojane tak, že nebude vidieť (diváci sa 
samozrejme nesmú pozerať dovnútra pohárika zo zhora). Predstierajte, že ste vzali guľôčku z pohárika a že ju držíte v ruke. 
Fúknite na ruku, kde predstierate, že držíte guľôčku a otvorte ju. Guľôčka zmizla!.

19 - BALÓNEK A STOJAN - KDE JE BALÓNEK?
Potřebné rekvizity: 2 poloviční balónky, plastový stojan na balónek, falešná půlkulička s okrajem víčka a víčko.
Předtím, než začnete, složte celý balónek pomocí dvou půlek (ve stejné barvě jako součástka pro trik ze stojanu) a vložte jej 
do stojanu. Dále složte všechny čtyři části stojánku s kuličkou dohromady. Při předvedení vezměte víčko společně s falešnou 
půlkuličkou s okrajem víčka najednou, jako by byli jedna součástka a ukažte balónek divákům. Vyjměte balónek a vložte ho 
do kapsy. Potom zavřete stojan. Proveďte kouzelný pohyb a řekněte: “ČÁRY MÁRY” a odejměte nyní pouze víčko tak, aby 
falešná půlkulička s okrajem víčka zůstala na stojánku. Balónek se kouzelně přesunul z kapsy na stojánek!

19 - BALÓNIK A STOJAN - KDE JE BALÓNIK?
Potrebné rekvizity: 2 polovičné balóniky, plastový stojan na balónik, falošná pol guľôčka s okrajom viečka a viečko.
Predtým, než začnete, zložte celý balónik pomocou dvoch polovičiek (v rovnakej farbe ako súčiastka pre trik zo stojana) 
a vložte ho do stojana. Ďalej zložte všetky štyri časti stojančeka s guľôčkou dohromady. Pri predvedeniu vezmite viečko 
spoločne s falošnou pol guľôčkou s okrajom viečka naraz, ako by boli jedna súčiastka a ukážte balónik divákom. Vyberte 
balónik a vložte ho do vrecka. Potom zavrite stojan. Preveďte kúzelný pohyb a povedzte: “ČIARY MÁRY”, a odoberte teraz 
len viečko tak, aby falošná pol guľôčka s okrajom viečka zostala na stojančeku. Balónik sa čarovne presunul z vrecka na 
stojanček.
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20 - BALÓNEK A POHÁREK - POKRAČOVÁNÍ
Pokud chcete po předchozím triku udělat další kouzlo, můžete vrátit víčko zpět, zvednout obě části znovu a vypadá to, že 
balónek zmizel. Nyní vyndejte skutečný balónek z kapsy!

20 - BALÓNIK A POHÁRIK - POKRAČOVANIE
Ak chcete po predchádzajúcom triku urobiť ďalšie kúzlo, môžete vrátiť viečko späť, zdvihnúť obe časti znovu a vyzerá to, že 
balónik zmizol. Teraz vyberte skutočný balónik z vrecka!

21 - PŘEDVEDENÍ SPOJOVÁNÍ KROUŽKŮ
Spojovací kroužky se skládají ze čtyř kroužků: dva navzájem spojené, jeden celý kroužek a kroužek, který má malý otvor. 
Chcete-li kroužky zobrazit samostatně, pouze je přesuňte z pravé ruky do levé. Přehazujte si první tři jednotlivé kroužky
s rukama mírně od sebe. Zmenšete vzdálenost mezi rukama a kroužky přehazujte rychleji, až přejdete do spojených kroužků. 
Pokud si je přehazujete správně, budou vypadat jako kroužky jednotlivé. Tento pohyb procvičujte opatrně před zrcadlem. 
Pokud máte kroužky v levé ruce, přehoďte si je jednou za čas do ruky pravé. Držte levou ruku mírně nad pravou rukou, 
ale dostatečně blízko tak, abyste kroužky rychle zachytili. S trochou nácviku si můžete vytvořit iluzi dokonalého zobrazení 
jednotlivých kroužků. Proveďte své pohyby tak přirozené, jako kdybyste skutečně zobrazovali samostatné kroužky. Zároveň 
zdůrazněte, že jsou kroužky skutečně oddělené. Vaše publikum musí nabýt dojmu oddělených kroužků.

21 - PREDVEDENIE SPÁJANIE KRÚŽKOV
Spojovacie krúžky sa skladajú zo štyroch krúžkov: dva navzájom spojené, jeden celý krúžok a krúžok, ktorý má malý otvor. 
Ak chcete krúžky zobraziť samostatne, iba ich presuňte z pravej ruky do ľavej. Přehazujte si prvé tri jednotlivé krúžky s rukami 
mierne od seba. Znížte vzdialenosť medzi rukami a krúžky přehazujte rýchlejšie, až prejdete do spojených krúžkov. Ak si 
ich prehadzujete správne, budú vyzerať ako krúžky jednotlivé. Tento pohyb precvičujte opatrne pred zrkadlom. Pokiaľ máte 
krúžky v ľavej ruke, prehoďte si ich raz za čas do ruky pravé. Držte ľavú ruku mierne nad pravou rukou, ale dostatočne blízko 
tak, aby ste krúžky rýchlo zachytili. S trochou nácviku si môžete vytvoriť ilúziu dokonalého zobrazenia jednotlivých krúžkov. 
Preveďte svoje pohyby tak prirodzené, ako keby ste skutočne zobrazovali samostatné krúžky. Zároveň zdôraznite, že sú 
krúžky skutočne oddelené. Vaše publikum musí nadobudnúť dojem oddelených krúžkov.
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22 - SPOJENÉ KROUŽKY - ZÁKLADNÍ KOUZLA
Kouzelník ukáže jeden po druhém tři celistvé kroužky. Kouzlem se dva kroužky spojí a třetí kroužek se pak připojí také. 
Avšak to není všechno: pomalu a jeden po druhém se všechny kroužky uvolní a osvobodí. K tomuto kouzlu potřebujete tři 
kroužky. Jeden kroužek byl připravený předem a tajně se dá rozpojit. (Budeme mu říkat kroužek ´na klíče´.) Máte-li tyto tři 
kroužky, jste připraveni provést kouzlo. I tak vám poradíme, abyste si kouzlo před provedením několikrát procvičili. Nejlépe se 
kouzlo nacvičuje před zrcadlem, abyste viděli a ovládali všechny pohyby. S kroužky zacházejte následovně: nejdříve jeden 
obyčejný kroužek. Tento kroužek vezměte do levé ruky mezi palec, ukazováček a prostředníček. Ukažte kroužek, ´očistěte´ 
ho palcem a ukazováčkem pravé ruky. Tímto způsobem kroužek současně otočíte. Hoďte kroužek na stůl a to samé udělejte 
s dalším obyčejným kroužkem. Nakonec vezměte připravený kroužek a zakryjte rozpojení palcem a prsty levé ruky. Udělejte 
stejné pohyby, ale bez otočení kroužku. Mělo by to vzbudit dojem, jako byste jím i tentokrát otočili. Pak si vezměte do pravé 
ruky jeden obyčejný kroužek a přesuňte ruku před kroužek, který držíte v levé ruce. Udělejte pár pohybů dopředu a dozadu 
a prostrčte kroužek rozpojením. Tento pohyb musí krýt levá ruka. Pusťte kroužek a diváci najednou uvidí dva kroužky, jeden 
visí z druhého. Vezměte další kroužek a opakujte pohyby: zdá se, že i tento kroužek visí z toho prvního. Ukažte řetěz ze 
tří kroužků, dejte pozor, abyste vždy zakrývali rozpojení v kroužku na klíče. Teď ony dva kroužky uvolníte. Vezměte jeden 
kroužek, otočte ho směrem zespoda nahoru. Kroužek je pak mezi ukazováčkem a připraveným kroužkem a je snadné ho 
uvolnit. Tyto pohyby byste neměli provádět ve spěchu. Nakonec odeberte druhý kroužek stejným způsobem jako kroužek
v levé ruce. Ukažte tři kroužky a držte je. Tyto kroužky byste nikdy neměli podat divákům, aby diváci neodhalili, že jeden 
kroužek má otvor!
22 - SPÁJANIE KRÚŽKOV - ZÁKLADNÉ KÚZLA 
Kúzelník ukáže jeden po druhom tri celistvé krúžky. Kúzlom sa dva krúžky spojí a tretí krúžok sa potom pripojí tiež. Avšak to nie 
je všetko: pomaly a jeden po druhom sa všetky krúžky uvoľní a oslobodí. K tomuto kúzlu potrebujete tri krúžky. Jeden krúžok 
bol pripravený vopred a tajne sa dá rozpojiť. (Budeme mu hovoriť krúžok ‘na klíče’.) Ak máte tieto tri krúžky, ste pripravení 
vykonať kúzlo. Aj tak vám poradíme, aby ste si kúzlo pred vykonaním niekoľkokrát precvičili. Najlepšie sa kúzlo nacvičuje pred 
zrkadlom, aby ste videli a ovládali všetky pohyby. S krúžky zaobchádzajte nasledovne: najskôr jeden obyčajný krúžok. Tento 
krúžok vezmite do ľavej ruky medzi palec, ukazovák a prostredník. Ukážte krúžok, ‘očistite’ ho palcom a ukazovákom pravej 
ruky. Týmto spôsobom krúžok súčasne otočíte. Hoďte krúžok na stôl a to isté urobte s ďalším obyčajným krúžkom. Nakoniec 
vezmite pripravený krúžok a zakryte rozpojenie palcom a prstami ľavej ruky. Urobte rovnaké pohyby, ale bez otočenie krúžku. 
Malo by to vzbudiť dojem, akoby ste ním aj tentoraz otočili. Potom si vezmite do pravej ruky jeden obyčajný krúžok a presuňte 
ruku pred krúžok, ktorý držíte v ľavej ruke. Urobte pár pohybov dopredu a dozadu a prestrčte krúžok rozpojením. Tento pohyb 
musí kryť ľavá ruka. Pustite krúžok a diváci naraz uvidia dva krúžky, jeden visí z druhého. Vezmite ďalšie krúžok a opakujte 
pohyby: zdá sa, že aj tento krúžok visí z toho prvého. Ukážte reťaz z troch krúžkov, dajte pozor, aby ste vždy zakrývali 
rozpojenie v krúžku na kľúče. Teraz ony dva krúžky uvoľníte. Vezmite jeden krúžok, otočte ho smerom zospodu nahor. Krúžok 
je potom medzi ukazovákom a pripraveným krúžkom a je ľahké ho uvoľniť. Tieto pohyby by ste nemali vykonávať v zhone. 
Nakoniec odoberte druhý krúžok rovnakým spôsobom ako krúžok v ľavej ruke. Ukážte tri krúžky a držte ich. Tieto krúžky by 
ste nikdy nemali podať divákom, aby diváci neodhalili, že jeden krúžok má otvor!

23 - SPOJENÍ DVOU KROUŽKŮ TŘENÍM 
Držte celistvý kroužek (B) prsty levé ruky a kroužek NA KLÍČE (A) pravou rukou. Dejte prostředníček a palec pod rozpojení a 
pak ukazováček na něj, abyste ho zakryli, a přitom netlačte. Špička palce také zakrývá rozpojení. Ukažte oddělené kroužky, 
vzájemně kroužky o sebe třete nahoru dolů a kroužek NA KLÍČE umístěte dopředu. Tyto pohyby proveďte několikrát a pak 
dejte kroužky od sebe. Opět třete kroužky, ale tentokrát prostrčte celistvý kroužek do kroužku NA KLÍČE a dál kroužky třete.
Foukněte do kroužků a pusťte B. Teď jsou dva kroužky opět spojené k sobě.

23 - SPÁJANIE DVOCH KRÚŽKOV TRENÍM 
Držte celistvý krúžok (B) prstami ľavej ruky a krúžok NA KĽÚČE (A) pravou rukou. Dajte prostredník a palec pod rozpojenie 
a potom ukazovák na neho, aby ste ho zakryli, a pritom netlačte. Špička palca tiež zakrýva rozpojenie. Ukážte oddelené 
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krúžky, vzájomne krúžky o seba trite hore dole a krúžok NA KĽÚČE umiestnite dopredu. Tieto pohyby vykonajte niekoľkokrát a 
potom dajte krúžky od seba. Opäť trite krúžky, ale tentoraz prestrčte celistvý krúžok do krúžku NA KĽÚČE a ďalej krúžky trite.
Fúknite do krúžkov a pustite B. Teraz sú dva krúžky opäť spojené k sebe.

24 - SPOJENÍ DVOU KROUŽKŮ ÚDEREM
Držte ´A´ (kroužek NA KLÍČE) ukazováčkem a palcem těsně nad rozpojením v levé ruce a pak na rozpojení položte 
prostředníček. Držte ´B´ (obyčejný kroužek) pravou rukou vertikálně před sebou. Položte ´B´ na ´A´ a udeřte třikrát na horní 
část ´A´. Potřetí udeřte silněji a lehce odsuňte prostředníček. Zjistíte, že kroužek ´B´ se propojil s ´A´. Přesuňte prostředníček, 
aby zakryl rozpojení.

24 - SPÁJANIE DVOCH KRÚŽKOV UDIERANÍM 
Držte ‘A’ (krúžok NA KĽÚČE) ukazovákom a palcom tesne nad rozpojením v ľavej ruke a potom na rozpojenie položte 
prostredník. Držte’B’ (obyčajný krúžok) pravou rukou vertikálne pred sebou. Položte’B’ na’A’ a udrite trikrát na hornú časť’A’. 
Tretí raz udrite silnejšie a ľahko odsuňte prostredník. Zistíte, že krúžok’B’ sa prepojil s’A’. Presuňte prostredník, aby zakryl 
rozpojenie.

25 - ROZPOJENÍ DVOU KROUŽKŮ
Držte kroužek NA KLÍČE levou rukou a třete s kroužky o sebe. Přitom je rozpojte a pokračujte v tření (diváci si budou myslet, 
že kroužky jsou stále spojené). Foukněte do kroužků a velice pomalu je od sebe oddělte.

25 - ROZPOJENIE DVOCH KRÚŽKOV
Držte krúžok NA KĽÚČE ľavou rukou a trite s krúžkami o seba. Pritom je rozpojte a pokračujte v treniu 
(diváci si budú myslieť, že krúžky sú stále spojené). Fúknite do krúžkov a veľmi pomaly ich od seba oddeľte.

26 - PŘED OČIMA
Řekněte divákům, že lidé občas tvrdí, že je možné při pohledu zblízka zjistit, jak které kouzlo funguje. Vy je ale přesvědčíte
o pravém opaku. Vezměte poslední kroužek do levé ruky (dva kroužky máte připravené v pravé ruce) a dejte ruce těsně před 
divákův obličej a ty před jeho očima spojíte. Všechny tři kroužky jsou nakonec spojené.

26 - PRED TVOJIMI OČAMI
Povedzte divákom, že ľudia niekedy tvrdia, že je možné pri pohľade zblízka zistiť, ako ktoré kúzlo funguje. Vy ich ale 
presvedčíte o pravom opaku. Vezmite posledný krúžok do ľavej ruky (dva krúžky máte pripravené v pravej ruke) a dajte ruky 
tesne pred tvár diváka a tie pred jeho očami spojíte. Všetky tri krúžky sú nakoniec spojené.
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27 - KOUZLO S KRÁLÍKY 
K předvedení tohoto kouzla budete potřebovat dva větší a tři menší pěnové králíčky. Dejte si králíčky do kapsy v tomto pořadí, 
nejprve tři malé a navrchu nechte dva větší. Poté z kapsy vyndejte jednoho většího králíčka a dejte ho divákovi do dlaně, 
tu mu sevřete v pěst a poproste ho, aby ji držel co nejpevněji, protože králík je kouzelný a mohl by zmizet. Sáhněte si opět 
do kapsy, zmáčkněte dohromady tři malé králíčky a schovejte je pod malíček, prsteníček a prostředníček. Současně s nimi
z kapsy vyndejte druhého většího králíčka (toho budete držet palcem a ukazováčkem). Divákům řekněte, že dáte dohromady 
oba dva větší králíky, ale že musíte být opatrní, protože jeden je sameček a druhý samička. Zmáčkni většího králíka do kuličky 
a velmi opatrně k němu přidej i tři malé. Požádejte diváka, ať rozevře dlaň, položte vzniklou pěnovou kuličku na králíka v jeho 
dlani a opět mu ji sevřete v pěst. Tím, že v divákově dlani působí tlak, králíčci nemohou utéct. A on vůbec nezpozoruje, kolik 
jich v dlani má. Teď proneste kouzelná slova „ČÁRY MÁRY“ a divák může pěst otevřít. V jeho tváři všichni uvidí překvapení
a úžas nad tím, že se v jeho dlani narodili tři malí králíčci.

27 - KÚZLO S KRÁLIKY
K predvedeniu tohto kúzla budete potrebovať dva väčšie a tri menšie penové králičky. Dajte si králičky do vrecka v tomto 
poradí, najprv tri malé a navrchu nechajte dva väčšie. Potom z vrecka vyberte jedného väčšieho králička a dajte ho divákovi 
do dlane, tú mu zovrite v päsť a poproste ho, aby ju držal čo najpevnejšie, pretože králik je kúzelný a mohol by zmiznúť. 
Siahnite si opäť do vrecka, stlačte dohromady tri malé králičky a schovajte ich pod malíček, prstenník a prostredník. Súčasne 
s nimi z vrecka vyberte druhého väčšieho králička (toho budete držať palcom a ukazovákom). Divákom povedzte, že dáte 
dokopy oba dva väčšie králiky, ale že musíte byť opatrní, pretože jeden je samček a druhý samička. Stlač väčšieho králika do 
guľôčky a veľmi opatrne k nemu pridaj aj tri malé. Požiadajte diváka, nech roztvorí dlaň, položte vzniknutú penovú guľôčku 
na králika v jeho dlani a opäť mu ju zovrite v päsť. Tým, že v divákovej dlani pôsobí tlak, králici nemôžu utiecť. A on vôbec 
nespozoruje, koľko ich v dlani má. Teraz preneste kúzelná slová „ČIARY MÁRY”, a divák môže päsť otvoriť. V jeho tvári všetci 
uvidia prekvapenie a úžas nad tým, že sa v jeho dlani narodili tri malé králiky.

28 - SKÁKAJÍCÍ KRÁLÍČCI
Než začnete, schovejte si do pravé ruky jednoho malého králíčka a další dva dejte před sebe na stůl. Řekněte divákům, 
že máte dva skákavé králíčky. Zvedněte jednoho pravou rukou a dejte ho jednomu divákovi do ruky, současně k němu 
nenápadně přidejte toho schovaného (je důležité, aby divák ruku okamžitě sevřel v pěst). Teď zvedněte dalšího králíčka ze 
stolu a dejte si ho do kapsy. Proneste magická slova: ´Skákejte, králíčci´ a nechte diváka otevřít ruku. Skočili mu z vaší kapsy 
do ruky!!!

28 - SKÁKAJÚCE MLÁĎATKÁ
Kým začnete, schovajte si do pravej ruky jedného malého králička a ďalšie dva dajte pred seba na stôl. Povedzte divákom, že 
máte dva skákavé králičky. Zdvihnite jedného pravou rukou a dajte ho jednému divákovi do ruky, súčasne k nemu nenápadne 
pridajte toho schovaného (je dôležité, aby divák ruku okamžite zovrel v päsť). Teraz zdvihnite ďalšieho králička zo stola a dajte 
si ho do vrecka. Predneste magické slová: ‘Skáčte, králiky’ a nechajte diváka otvoriť ruku. Skočili mu z vášho vrecka do ruky!!!

1

5

3

7

4

8

2

6

1 3 42

5 7 86



20

29 - DALŠÍ KOUZLO S KRÁLÍKY
Než s tímto kouzlem začnete, připravte si dva větší pěnové králíky z kouzelnické sady a polož je na stůl. Vezměte dva 
malé králíčky a nechte si je schované v pravé ruce. Připraveni? Tak můžeme začít. Vezměte kapesník, podržte ho za jeho 
rohy oběma rukama, ukažte ho divákům z obou stran a přikryjte jím králíčky na stole. Pravou rukou sáhněte pod kapesník
a vyndejte jednoho z nich a zároveň nechte tajně pod kapesníkem oba malé. Divákům ukažte velkého králíka a řekněte 
jim, že čeká mláďátka a vraťte ho zpátky pod kapesník. Poklepejte lehce prsty na kapesník, poté ho sejměte a diváci budou 
ohromeni, když spatří pod kapesníkem dva králíčky, kterým se narodila dvě mláďátka!

29 - ĎALŠIE KÚZLO S KRÁLIKMI
Než s týmto kúzlom začnete, pripravte si dva väčšie penové králiky z kúzelníckej sady a položte ich na stôl. Vezmite dva 
malé králičky a nechajte si ich schované v pravej ruke. Pripravení? Tak môžeme začať. Vezmite vreckovku, podržte ju za jej 
rohy oboma rukami, ukážte ju divákom z oboch strán a prikryte jou králičky na stole. Pravou rukou siahnite pod vreckovku
a vyberte jedného z nich a zároveň nechajte tajne pod vreckovkou oba malé. Divákom ukážte veľkého králika a povedzte im, 
že čaká mláďatká a vráťte ho späť pod vreckovku. Dvakrát kliknite ľahko prstami na vreckovku, potom ju zložte a diváci budú 
ohromení, keď zbadajú pod vreckovkou dva králiky, ktorým sa narodila dve mláďatká!

30 - PAPÍR ZVĚTŠÍ SVOJI VELIKOST 
Ve své kouzelnické sadě najdete dvě karty ve tvaru banánu. Zeptejte se někoho z publika, která karta 
je větší. Ať si vybere kteroukoliv kartu, pokaždé se zmílí. Všechny karty totiž mají stejný tvar
a velikost. Tomu se říká optická iluze, tzn. že něco vypadá jinak než ve skutečnosti. Velice záleží na 
tom, jak obě banánové karty položíte vedle sebe, aby optický klam fungoval. Vyzkoušejte a uvidíte!

30 - PAPIER ZVäČŠÍ SVOJU VEĽKOSŤ
Vo svojej kúzelníckej sade nájdete dve karty v tvare banána. Spýtajte sa niekoho z publika, ktorá karta 
je väčšia. Nech si vyberie ktorúkoľvek kartu, zakaždým sa zmílí. Všetky karty totiž majú rovnaký tvar 
a veľkosť. Tomu sa hovorí optická ilúzia, tzn. že niečo vyzerá inak ako v skutočnosti. Veľmi záleží na 
tom, ako obe banánovej karty položíte vedľa seba, aby optický klam fungoval. Vyskúšajte a uvidíte!

31 - KOUZELNÉ KOLEČKO
V krabici najdeš kolečko, které má na sobě černé a bílé výseče. S pomocí tohoto kolečka můžeš vykouzlit minci. Vezmi 
kolečko do ruky jako na obrázku, takže tajně zezadu přidržuješ ukazováčkem minci. Pak ukaž divákům stranu s černými a 
bílými výsečemi a kolečko roztoč. Uprostřed se objeví černý kruh, který vypadá jako mince. Pokračuj v roztáčení kolečka 
a mezitím nech minci (kterou držíš na zadní straně) vypadnout do napřažené dlaně pod kolečkem. V ten okamžik přestaň 
kolečkem točit. Mince se zhmotnila.

31 - KÚZELNÉ KOLIESKO
V škatuli nájdeš koliesko, ktoré má na sebe čierne a biele výseče. S pomocou tohto kolieska môžeš vykúzliť mincu. Vezmi 
koliesko do ruky ako na obrázku, takže tajne zozadu přidržuješ ukazovákom mincu. Potom ukáž divákom stranu s čiernymi 
a bielymi výsekmi a koliesko roztoč. Uprostred sa objaví čierny kruh, ktorý vyzerá ako mince. Pokračuj v roztáčanie kolieska 
a medzitým nechaj mincu (ktorú držíš na zadnej strane) vypadnúť do vystreté dlane pod kolieskom. V ten okamih prestaň 
kolieskom točiť. Mince sa zhmotnila.

32 - KOUZELNÁ KARTA
„Toto je kouzelná karta“ řekněte divákům. Na jedné straně má jedno káro a na druhé straně má čtyři, ale někdy se jedno může 
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kouzelně změnit ve tři kára a čtyři se změní v šest. Jak? Když si prohlédnete kartu (viz. obrázek), zjistíte, že obě strany karty 
jsou trochu zvláštní. Abyste divákům předvedli, co karta umí, musíte ji umět správně uchopit do ruky. Vše vidíte na obrázcích. 
Na straně, kde jsou pouze dva body, přikrytím prázdného místa vzniká dojem, že je to trojka. Naopak přikrytím jednoho bodu 
dole, diváci vidí eso. Když kartu otočíte z druhé strany, tak přikrytím prázdného místa diváci vidí šestku a přikrytím jednoho 
bodu uvidí čtyřku. Při předvedení ukažte, že máte kartu, kde z jedné strany je jednička a z druhé strany je čtyřka. Po vyslovení 
magické formule a otočení karty už je ale na první straně trojka a na druhé šestka! Velice pěkný trik, který si vyžaduje trochu 
cviku při vykrývání míst na kartě. Další mojí radou je předvádět tento trik pouze jednou jako rozehřátí pro diváky a kartu dát 
hned stranou, aby diváci neměli možnost ji začít zkoumat.
Tip: Tento trik předvádějte na začátku představení pouze jednou a karty ihned odložte, aby diváci nezjistili, v čem 
kouzlo spočívá.

32 - KÚZELNÁ KARTA
“Toto je čarovná karta” povedzte divákom. Na jednej strane má jedno káro a na druhej strane má štyri, ale niekedy sa jedno 
môže kúzelne zmeniť vo tri kára a štyri sa zmení v šesť. Ako? Keď si pozriete kartu (viď. Obrázok), zistíte, že obe strany 
karty sú trochu zvláštne. Aby ste divákom predviedli, čo karta vie, musíte ju vedieť správne uchopiť do ruky. Všetko vidíte 
na obrázkoch. Na strane, kde sú iba dva body, prikrytím prázdneho miesta vzniká dojem, že je to trojka. Naopak prikrytím 
jedného bodu bani, diváci vidia eso. Keď kartu otočíte z druhej strany, tak prikrytím prázdneho miesta diváci vidia šestku a 
prikrytím jedného bodu uvidí štvorku. Pri predvedeniu ukážte, že máte kartu, kde z jednej strany je jednotka a z druhej strany 
je štvorka. Po vyslovení magické formule a otočenie karty už je ale na prvej strane trojka a na druhej šestka!
Po vyslovenie magickej formule a otočenie karty už je ale na prvej strane trojka a na druhej šestka! Veľmi pekný trik, ktorý 
si vyžaduje trochu cviku pri vykrývanie miest na karte. Ďalšia moja rada je predvádzať tento trik iba raz ako rozohriatie pre 
divákov a kartu dať hneď stranou, aby diváci nemali možnosť ju začať skúmať.
Tip: Tento trik predvádzajte na začiatku predstavenia iba raz a karty ihneď odložte, aby diváci nezistili, v čom kúzlo 
spočíva.

33 - POUŽITÍ MÍČKU
Pro některá kouzla budete potřebovat spojit k sobě dvě poloviny míčku (skořápek), které najdete v krabici, abyste vytvořili 
dokonale kulatý míček! (barva na barvu). (Následující popisky a zobrazení jsou vytvořené především pro ty pravoruké, tak 
pokud používáte levou ruku, příslušně upravte držení!)

33 - POUŽITIE LOPTIČKY
Pre niektoré kúzla budete potrebovať spojiť k sebe dve polovice loptičky (škrupín), ktoré nájdete vo škatuli, aby ste vytvorili 
dokonale guľatú loptičku! (Farba na farbu). (Nasledujúce popisky a zobrazenia sú vytvorené predovšetkým pre tých 
pravorukých, tak ak používate ľavú ruku, príslušne upravte držanie!)

34 - DRŽENÍ MÍČKU
Než budete s míčkem cokoli provádět, musíte se naučit, jak ho správně držet. Tajemství spočívá v nenápadném uchopení 
míčku do dlaně tak, aby diváci nevěděli, že tam je. Ve světě kouzel se tomu říká “palmáž”. Teď se dozvíte krok za krokem, 
jak to udělat. Nejdříve musíte umístit míček do středu dlaně, pak při mírném tlaku palce a malíčku by vám měl míček zůstat
v ruce. Snažte se, abyste neměli prsty příliš od sebe. Vaše ruka by měla vždy vypadat přirozeně a uvolněně.

34 - DRŽANIE LOPTIČKY
Ako budete s loptičkou čokoľvek vykonávať, musíte sa naučiť, ako ju správne držať. Tajomstvo spočíva v nenápadnom 
uchopeniu loptičky do dlane tak, aby diváci nevedeli, že tam je. Vo svete kúziel sa tomu hovorí “Palmaz”. Teraz sa dozviete 
krok za krokom, ako to urobiť. Najskôr musíte umiestniť loptičku do stredu dlane, potom pri miernom tlaku palca a malíčka by 
vám mala loptička zostať v ruke. Snažte sa, aby ste nemali prsty príliš od seba. Vaša ruka by mala vždy vyzerať prirodzene 
a uvoľnene.
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35 - ZÁKLADNÍ KOUZLO S MÍČKEM
Držte míček v dlani pravé ruky blízko levé ruky. Vaše levá ruka by měla být dlaní nahoru ve stejné úrovni jako pravá ruka. Teď 
předstírejte, že míček předáváte z jedné ruky do druhé, pravou ruku zakryjte prsty levé ruky tak, aby diváci neviděli speciální 
pohyb. Když obě ruce obrátíte, míček vám zůstane v pravé ruce (v návodu je popsáno, jak držet míček) z důvodu tlaku, který 
vyvíjíte palcem a malíčkem. Nyní máte levou ruku sevřenou pěst a pravou uvolněnou rukou ukažte prstem na levou pěst. 
Všechna pozornost se nyní soustředí na vaši levou ruku, kterou pomalu prst po prstu rozevřete. Míček zmizel!

35 - ZÁKLADNÉ KÚZLO S LOPTIČKOU
Držte loptičku v dlani pravej ruky blízko ľavej ruky. Vaša ľavá ruka by mala byť dlaňou nahor v rovnakej úrovni ako pravá 
ruka. Teraz predstierajte, že loptičku predávate z jednej ruky do druhej, pravú ruku zakryte prsty ľavej ruky tak, aby diváci 
nevideli špeciálny pohyb. Keď obe ruky obrátite, loptička vám zostane v pravej ruke (v návode je popísané, ako držať loptičku)
z dôvodu tlaku, ktorý vyvíjate palcom a malíčkom. Teraz máte ľavú ruku zovretú päsť a pravou uvoľnenou rukou ukážte prstom 
na ľavú päsť. Všetka pozornosť sa teraz sústredí na vašu ľavú ruku, ktorú pomaly prst po prste roztvorte. Loptička zmizla!

36 - MÍČEK SE OBJEVÍ
Kouzelníkova ruka je prázdná, ale najednou se v ní objeví celý míček. Pro toto kouzlo předem omotejte kolem středu míčku 
průhlednou nylonovou nit. Smyčku na druhém konci niti si přivažte na ukazováček. Míček vám visí na odvrácené straně ruky. 
Ukažte divákům prázdné ruce. Rychlým pohybem se míček objeví vepředu.

36 - ZJAVENIE LOPTIČKY
Kúzelníkovho ruka je prázdna, ale zrazu sa v nej objaví celá loptička. Pre toto kúzlo vopred omotajte okolo stredu loptičky 
priehľadnou nylonovú niť. Slučku na druhom konci niti si priviažte na ukazovák. Loptička vám visí na odvrátenej strane ruky. 
Ukážte divákom prázdne ruky. Rýchlym pohybom sa loptička objaví vpredu.

37 - CHYŤTE MÍČEK 
K provedení tohoto kouzla musíte dokonale ovládat základní kouzlo s míčkem. Uchopte míček levou rukou mezi levý palec 
a špičky prstů. (Ruku musíte držet dlaní vzhůru.) Nyní obě ruce spojte a zakryjte míček tak, že pod něj dáte pravý palec
a ostatními prsty obkroužíte míček. Když jste ho celý zakryli, pusťte míček do levé ruky a předstírejte, že jste ho uchopili 
pravou rukou. Teď s pravou rukou sevřenou přesuňte ruku doprava, jako byste brali míček. Ukazováčkem levé ruky ukažte na 
pravou ruku sevřenou v pěst. Otevřete pravou ruku a míček opět zmizel!

37 - CHYŤTE LOPTIČKU
Na vykonanie tohto kúzla musíte dokonale ovládať základné kúzlo s loptičkou. Uchopte loptičku ľavou rukou medzi ľavý palec
a špičky prstov. (Ruku musíte držať dlaňou nahor.)  Teraz obe ruky spojte a zakryte loptičku tak, že pod ňu dáte pravý palec
a ostatnými prstami obkrúžite loptičku. Keď ste ju celú zakryli, pustite loptičku do ľavej ruky a predstierajte, že ste ju uchopili 
pravou rukou. Teraz s pravou rukou zovretou presuňte ruku doprava, ako by ste brali loptičku. Ukazovákom ľavej ruky ukážte 
na pravú ruku zovretú v päsť. Otvorte pravú ruku a loptička opäť zmizla!

38 - MÍČEK NA RUCE SEVŘENÉ V PĚST 
Toto kouzlo začněte tak, že na levou ruku sevřenou v pěst umístíte míček, přiblížíte se k němu pravou rukou a budete 
předstírat, že jste míček uchopili, ale ve skutečnosti si ho nenápadně pustíte do levé ruky. Přesuňte pravou ruku od levé ruky. 
Levým ukazováčkem ukažte na pravou ruku a pravou ruku sledujte očima, pravou ruku (stále sevřenou) pomalu prst po prstu 
otvírejte - kam se míček poděl?  Vše můžete dokončit tak, že si dáte levou ruku do kapsy u kalhot.

38 - LOPTIČKA NA OBIDVE ZOVRETÉ PÄSTE
Toto kúzlo začnite tak, že na ľavú ruku zovretú v päsť umiestnite loptičku, priblížite sa k nemu pravú rukou a budete predstierať, 
že ste loptičku uchopili, ale v skutočnosti si ju nenápadne pustíte do ľavej ruky. Presuňte pravú ruku od ľavej ruky. Ľavým 
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ukazovákom ukážte na pravú ruku a pravú ruku sledujte očami, pravú ruku (stále zovretú) pomaly prst po prste otvárajte - kam 
sa loptička podela? Všetko môžete dokončiť tak, že si dáte ľavú ruku do vrecka nohavíc.

39 - Z JEDNOHO MÍČKU JSOU DVA
Vezměte polovinu míčku (skořápky) a dejte ji na celý míček stejné barvy. Budete-li ho držet mezi palcem a prsty, bude vypadat 
jako celý jeden míček. K provedení kouzla ukažte divákům tento míček, a až rychle vyndáte celý míček ze skořápky, bude to 
vypadat, jako že jste z ničeho nic vyčarovali druhý míček.

39 - Z JEDNEJ LOPTIČKY SÚ DVE
Vezmite polovicu loptičky (škrupiny) a dajte ju na celú loptičku rovnakej farby. Ak budete ju držať medzi palcom a prstami, 
bude vyzerať ako celá jedna loptička. Na vykonanie kúzla ukážte divákom túto loptičku, a až rýchlo vyberiete celú loptičku zo 
škrupiny, bude to vyzerať, ako že ste z ničoho nič vyčarovali druhú loptičku.

40 - MÍČEK ZMIZÍ
Míček zmizí kouzelníkovi v rukách. Předem uvažte kolem míčku smyčku z průhledné nylonové niti. Na druhém konci niti 
udělejte smyčku, abyste jí snadno mohli prostrčit ukazováček. Smyčka musí být blízko míčku. Ukažte obě ruce dlaněmi 
vzhůru s míčkem v pravé ruce a ukazováčkem ve smyčce, otočte pravou dlaň dolů nad levou dlaní a diváci si budou myslet, 
že jste si míček dali do levé ruky, ale ve skutečnosti držíte míček (zavěšený) v pravé ruce. Sevřete levou ruku, jako byste drželi 
míček. Pravou ruku mějte uvolněnou a držte ji hřbetem k divákům. Vyslovte kouzelná slova “čáry máry”, foukněte do levé ruky, 
otevřete ji a ukažte divákům, že míček zmizel!

40 - LOPTIČKA ZMIZNE
Loptička zmizne kúzelníkovi v rukách. Okolo loptičky vopred uviažte priesvitné nylonové lanko. Na druhom konci lanka urobte 
slučku tak, aby sa do nej dal ľahko strčiť ukazovák. Slučka sa musí takmer dotýkať loptičky. Ukážte obe ruky dlaňami dohora, 
s loptičkou v pravej dlani a ukazovákom v slučke. Otočte pravú ruku dlaňou nadol nad ľavú dlaň. Diváci si budú myslieť, že 
ste si dali loptičku do ľavej ruky. V skutočnosti si ju však nechajte (zavesenú) v pravej ruke. Zavrite ľavú ruku, akoby ste v nej 
držal loptičku. Pravá ruka je uvoľnená a jej chrbát smeruje k publiku. Vyslovte zázračné slová: „ČIARY MÁRY”. Fúknite si na 
ľavú ruku, otvorte ju a ukážte divákom, že loptička zmizla!

41 - U KOHO JE BALÓNEK?
Zatímco opustíte místnost a zavřete dveře, musí vzít jeden z diváků balónek ze sady Magic Tricks (Kouzelnické triky) a držet 
jej proti čelu třicet vteřin a potom zaklepat na dveře.  Když se vrátíte zpět do místnosti, řekněte všem divákům, aby položili obě 
ruce (zavřené v pěst) na stůl.  Přesně budete vědět, kdo má v ruce balónek a v které ruce!  Vysvětlení je takové, že pěst toho 
diváka, který držel balónek proti čelu, je mírně bledší, než pěsti ostatních, a to z důvodu sníženého krevního oběhu, jelikož 
měl ruku zdviženou proti čelu třicet vteřin.

41 - U KOHO JE BALÓNIK?
Kým opustíte miestnosť a zatvoríte dvere, musí vziať jeden z divákov balónik zo sady Magic Tricks (Kúzelnícke triky) a držať 
ho proti čelu tridsať sekúnd a potom zaklopať na dvere. Keď sa vrátite späť do miestnosti, povedzte všetkým divákom, aby 
položili obe ruky (zatvorené v päsť) na stôl. Presne budete vedieť, kto má v ruke balónik a v ktorej ruke! Vysvetlenie je také, 
že päsť toho diváka, ktorý držal balónik proti čelu, je mierne bledšia, než päste ostatných, a to z dôvodu zníženého krvného 
obehu, pretože mal ruku zdvihnutou proti čelu tridsať sekúnd.

42 - BALANCUJÍCÍ BALÓNEK
Vezměte si kousek průhledné nebo černé nitě a připevněte ji k jednomu konci kouzelnické hůlky a držte tento konec hůlky
v levé ruce. Prostředníčkem pravé ruky táhněte nit tak, aby byla napnutá a též uchopte druhý konec hůlky a držte jej v ruce. 
Nyní nechte svého asistenta, aby na kouzelnickou hůlku umístil balónek: balónek se může pohybovat na kouzelnické hůlce 
z jednoho konce na druhý, přičemž je podpírán nití zezadu. Tento trik můžete rovněž předvádět s balónkem balancujícím na 
kousku lana (s použitím průhledné nebo černé nitě dle popisu výše).

42 - BALANCUJÚCE BALÓNIK
Vezmite si kúsok priehľadné alebo čierne nite a pripevnite ju k jednému koncu kúzelnej paličky a držte tento koniec paličky
v ľavej ruke. Prostredníkom pravej ruky ťahajte niť tak, aby bola napnutá a tiež uchopte druhý koniec paličky a držte ho v ruke. 
Teraz nechajte svojho asistenta, aby na kúzelnícku paličku umiestnil balónik: balónik sa môže pohybovať na paličke z jedného 
konca na druhý, pričom je podopieraný niťou zozadu. Tento trik môžete tiež predvádzať s balónikom balancujícím na kúsku 
lana (s použitím priehľadné alebo čierne nite podľa popisu vyššie).

43 - MÍČEK ZE VZDUCHU
Míček se záhadně vynoří ze vzduchu. Pro toto kouzlo vezměte míček do pravé ruky s ukazováčkem ve smyčce a hřbetem 
natažené ruky k divákům. Do vzduchu nakreslete ukazováčkem levé ruky imaginární míček a předstírejte, že imaginární 
míček chytnete do pravé ruky. Ve skutečnosti jste udělali to, že jste při chytání imaginárního míčku ze vzduchu sevřeli 
schovaný míček nataženou pravou rukou sevřenou v pěst. Proneste kouzelná slova “čáry máry”. Otevřete pravou ruku a 
ukažte divákům, že z imaginárního míčku se stal skutečný míček.

43 - LOPTIČKA ZO VZDUCHU
Loptička sa záhadne vynorí zo vzduchu. Pre toto kúzlo vezmite loptičku do pravej ruky s ukazovákom v slučke a chrbtom 
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natiahnutej ruky k divákom. Do vzduchu nakreslite ukazovákom ľavej ruky imaginárnu loptičku a predstierajte, že imaginárnu 
loptičku chytíte do pravej ruky. V skutočnosti ste urobili to, že ste pri chytaní imaginárnej loptičky zo vzduchu zovreli ukrytú 
loptičku natiahnutou pravú rukou zovretou v päsť. Predneste kúzelná slová „ČIARY MÁRY”. Otvorte pravú ruku a ukážte 
divákom, že z imaginárnej loptičky sa stala skutočná loptička.

44 - ROZSTŘIŽENÝ KAPESNÍK 
Kapesník je rozstřižený na dva kusy a pak je opět celý. K tomuto kouzlu si musíte připravit tajný list papíru (viz obrázek). 
Ukažte divákům kapesník a papír. Složte papír tak, jak je ukázané na obrázku. Teď držte papír vertikálně, palcem strčte 
ustřiženou část dopředu. Prostrčte kapesník shora a umístěte ho do středu. Ve středu kapesníku utvořte palcem záhyb a pak 
nůžkami rozstřihněte papír na dva kusy. Nezapomeňte dát jeden zub nůžek pod záhyb. Obraťte papír tak, aby jeho okraje byly 
nejvýš a pak oba kousky papíru rozevřete. Nakonec ukažte neporušený kapesník a nezapomeňte pustit papír na podlahu.

44 - ROZSTRIHNUTÁ VRECKOVKA
Vreckovka je rozstrihnutá na dva kusy a potom je opäť celá. K tomuto kúzlu si musíte pripraviť tajný list papiera (viď obrázok).
Ukážte divákom vreckovku aj papier. Zložte papier tak, ako je ukázané na obrázku. Teraz držte papier vertikálne, palcom 
potlačte odstrihnutú časť dopredu. Prestrčte vreckovku zhora a umiestnite ju do stredu. V strede vreckovky utvorte palcom 
záhyb a potom nožnicami rozstrihnite papier na dva kusy. Nezabudnite dať jeden zub nožníc pod záhyb. Obráťte papier tak, 
aby jeho okraje boli najvyššie a potom obaja kúsky papiera roztvorte. Nakoniec ukážte neporušenú vreckovku a nezabudnite 
pustiť papier na dlážku.

45 - LEGRAČNĚ SKÁKAJÍCÍ KAPESNÍK 
K tomuto kouzlu potřebujete starý kapesník a do jeho středu musíte strčit míček, který skáče. Vaši diváci nevědí, že míček je 
uvnitř, takže předstírejte, že se do kapesníku vysmrkáte, hoďte ho na podlahu a on zase vyskočí!

45 - SMIEŠNA SKÁKAJÚCA VRECKOVKA
K tomuto kúzlu potrebujete starú vreckovku a do jejho stredu musíte strčiť loptičku, ktorá skáče. Vaši diváci nevedia, že 
loptička je vnútri, takže predstierajte, že si vreckovkou fúkate nos, hoďte ju na dlážku a ona znova vyskočí.

46 - KDE JE TUŽKA?
Necháte zmizet tužku pod šálou. K provedení tohoto kouzla potřebujete pouze tužku a šálu. Ukažte šálu divákům a pak si 
šálou zakryjte levou ruku. Teď pravou rukou vyndejte z kapsy tužku a ukažte ji divákům.  Položte tužku pod šálu. Pod krytím 
šály narovnejte levý ukazováček a současně si upusťte tužku do levého rukávu. Pak vyndejte ruku zpod šály. Narovnaný levý 
ukazováček vytváří iluzi, že tužka je stále tam. Pro větší efekt můžete trochu poklepat kouzelnickou hůlkou, najednou sundejte 
šálu a tužka zmizela!

46 - KDE JE CERUZKA?
Necháte zmiznúť ceruzku pod šálom. Na vykonanie tohto kúzla potrebujete len ceruzku a šál.
Ukážte šál divákom a potom si šálom zakryte ľavú ruku. Teraz pravou rukou vyberte z vrecka ceruzku a ukážte ju divákom. 
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Položte ceruzku pod šál. Pod krytím šálu narovnajte ľavý ukazovák a súčasne si upustite ceruzku do ľavého rukáva. Potom 
vyberte ruku spod šálu. Vystretý ľavý ukazovák vytvára ilúziu, že ceruzka je stále tam. Pre väčší efekt môžete trochu poklopkať 
kúzelníckou paličkou, zrazu zložte šál a ceruzka zmizla!

47 - ČERVENÝ KAPESNÍK SE OBJEVÍ
Přivažte kousek tenké černé nitě na konec kapesníčku. Otočte ho a vložte do náprsní kapsy v horní části pláště tak, že niť 
visí ven. Držte pravou rukou konec nitě, levou rukou na niť zatlačte a červený kapesníček vyletí do vzduchu a do pravé ruky.

47 - ČERVENÁ VRECKOVKA SA OBJAVÍ
Priviažte kúsok tenké čierne nite na koniec vreckovky. Otočte ju a vložte do náprsného vrecka v hornej časti plášťa tak, že niť 
visí von. Držte pravou rukou koniec nite, ľavou rukou na niť zatlačte a červená vreckovka vyletí do vzduchu a do pravej ruky.

48 - VÝROBA KAPESNÍKU
Složte kapesník podle obrázku 1, 2, 3 a 4. Nyní ohněte jeden konec nahoru “T” (5) a zarolujte (6). Nyní uchyťte koncové “T” 
mezi palec a dlaň (7).  Proveďte silný pohyb rukou a………tady je kapesník (8)!

48 - PRODUKCIA VRECKOVKY 
Poskladajte vreckovku podľa obrázkov 1, 2, 3 a 4. Teraz vezmite jeden koniec “T” (5) a nadvihnite ho (6). Vezmite teraz koniec 
“T” medzi palec a ruku (7).  Spravte prudký pohyb s rukou a ………. Je tu vreckovka (8)!

49 - VZNÁŠEJÍCÍ SE HŮLKA
Uchopte kouzelnickou hůlku do pravé ruky a levou rukou sevřete zápěstí pravé ruky tak, že dáte tajně ukazováček levé ruky 
na hůlku ve vaší pravé ruce. Řekněte divákům, že abyste mohli předvést toto kouzlo, tak budete potřebovat hodně pevnou 
ruku a z tohoto důvodu si držíte zápěstí levou rukou. Řekněte jim také, že ruku zmagnetizujete a současně tajně stisknete 
levý ukazováček proti hůlce. Hůlku teď drží ukazováček, a když narovnáte ostatní prsty pravé ruky, hůlka zůstane přilepená k 
dlani. Zvedněte ruku nahoru a dejte ji dolů, tak bude kouzlo vypadat přesvědčivě.

49 - VZNÁŠAJÚCA SA PALIČKA
Uchopte kúzelnícku paličku do pravej ruky a ľavou rukou zovrite zápästí pravej ruky tak, že dáte tajne ukazovák ľavej ruky 
na paličku vo vašej pravej ruke. Povedzte divákom, že aby ste mohli predviesť toto kúzlo, tak budete potrebovať veľmi pevnú 
ruku a z tohto dôvodu si držíte zápästie ľavou rukou. Povedzte im tiež, že ruku zmagnetizujete a súčasne tajne stlačíte ľavý 
ukazovák proti paličke. Paličku teraz drží ukazovák, a keď narovnáte ostatné prsty pravej ruky, palička zostane prilepená k 
dlani. Zdvihnite ruku hore a dajte ju dole, tak bude kúzlo vyzerať presvedčivo.

50 - HŮLKA SE OPRAVDU VZNÁŠÍ
Po předvedení předchozího triku řekněte divákům, že jim prozradíte tajemství, protože jsou opravdu výborné publikum. Znovu 
jim trik předveďte a prozraďte jim, jak hůlku držíte. Požádejte je, ať si to dobře pamatují a řekněte, že jim trik ukážete 
znovu. Poté zvedněte ukazováček a diváci budou překvapeni, protože hůlka se bude stále vznášet. K tomuto triku budete 
potřebovat kouzelnickou hůlku a tužku nebo podobný předmět. Zastrčte si tužku pod řemínek hodinek a přetáhněte si rukáv 
tak, aby tužka nebyla vidět. Hůlku nechte tajně vklouznout pod tužku, takže hůlka bude sama v dlani držet a ukazováčkem ji 
jakoby přidržujte. Divákům řekněte, že ho nemůžete dát pryč, protože by hůlka spadla. Ve chvíli, kdy toto divákům oznámíte, 
ukazováček odlepte od dlaně úplně pryč a publikum bude úplně nadšeno, protože hůlka nespadne a bude se stále vznášet!

50 - PALIČKA SA NAOZAJ VZNÁŠA 
Po predvedeniu predchádzajúceho triku povedzte divákom, že im prezradíte tajomstvo, pretože sú naozaj výborné publikum. 
Znovu im trik predveďte a prezraďte im, ako paličku držíte. Požiadajte ich, nech si to dobre pamätajú a povedzte, že im 
trik ukážete znova. Potom zdvihnite ukazovák a diváci budú prekvapení, pretože palička sa bude stále vznášať. K tomuto 
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triku budete potrebovať kúzelnícku paličku a ceruzku alebo podobný predmet. Zastrčte si ceruzku pod remienok hodiniek a 
pretiahnite si rukáv tak, aby ceruzka nebola vidieť. Paličku nechajte tajne vkĺznuť pod ceruzku, takže palička bude sama v 
dlani držať a ukazovákom ju akoby pridržiavajte. Divákom povedzte, že ho nemôžete dať preč, lebo by palička spadla. Vo 
chvíli, keď toto divákom oznámite, ukazovák odlepte od dlane úplne preč a publikum bude úplne nadšené, pretože palička 
nespadne a bude sa stále vznášať.

51 - VĚŘTE MI, HŮLKA SE DOOPRAVDY VZNÁŠÍ!
Kouzelník znovu vysvětlí divákům kouzlo a opět je ohromí. Předem si připravte kouzelnickou hůlku, tužku a ještě budete 
potřebovat pomoc dospělého. Poproste někoho dospělého, ať vám do středu kouzelnické hůlky zatluče hřebík tak, abyste 
mohli hůlku držet za hlavičku hřebíku svým prostředníčkem a ukazováčkem. Hlavičku hřebíku musíte ještě natřít černou 
barvou, aby nebyla vidět. Poděkujte svému tajnému pomocníkovi a můžete začít. Jako u předchozího kouzla, zeptejte se 
diváků, jestli chtějí vidět další kouzlo. Jestli ano, ukažte jim schovanou tužku a poproste je, aby o tom nikomu neříkali. 
Vysvětlete divákům. Že to zkusíte znovu s opravdovým kouzlem – použitím statické elektřiny. Velmi rychle si třete obě dlaně 
(ve kterých máte hůlku) o sebe a zopakujte znovu kouzlo. Nejprve pusťte pravou ruku a velmi pomalu otočte levou ruku tak, 
aby diváci viděli, že hůlka se opravdu vznáší bez jakékoliv pomoci. Ovšem, diváci nesmí vidět hlavičku hřebíku mezi vašimi 
prsty. Toto je opravdové kouzlo, takže tentokrát si nechte jeho tajemství jen pro sebe!

51 - VERTE MI, PALIČKA SA NAOZAJ VZNÁŠA!
Kúzelník znovu vysvetlí tajomstvo a obecenstvo opäť prekvapí. Na tento trik potrebujete kúzelnícku paličku, ceruzku 
a pomoc dospelého. Požiadajte dospelého, aby do stredu kúzelníckej paličky pribil klinec. Hlavička musí zostať vonku 
natoľko, aby ste ju mohli držať medzi prostredníkom a prstenníkom. Klinec nafarbite na čierno. Poďakujte tajnému 
pomocníkovi a ste pripravení pokračovať. Po predvedení triku ‘palička, ktorá sa naozaj vznáša’ sa divákov opýtajte, 
či chcú poznať aj druhé tajomstvo. Ak áno, ukážte im skrytú ceruzku a požiadajte ich, aby to nikomu nepovedali.
Potom im povedzte, že to skúsite znovu, tentoraz však za pomoci ozajstnej mágie, “použitím statickej elektriny!” Rýchlo si 
pošúchajte dlane. Zopakujte efekt vznášania. Najprv dajte preč pravú ruku a potom veľmi pomaly otočte ľavú tak, aby diváci 
videli, že sa palička naozaj bez akejkoľvek pomoci vznáša. Publikum nesmie samozrejme vidieť hlavičku klinca medzi prstami. 
Toto je ozajstné kúzlo, tentoraz si preto nechajte tajomstvo pre seba!

52 - MĚKKÁ HŮLKA 
Kouzelnická hůlka ve vaší ruce změkne díky optickému klamu. Tajemství tohoto kouzla spočívá v tom, že hůlku budete držet 
velmi lehce palcem a ukazovákem. Pak začněte rukou pohybovat velmi rychle nahoru a dolů a hůlku se snažte držet co 
nejjemněji, ale aby vám nevypadla. Tím se podaří vytvořit iluzi, že je hůlka měkká a elastická.

52 - MÄKKÁ PALIČKA 
Kúzelnícka palička vo vašej ruke zmäkne vďaka optickému klamu. Tajomstvo tohto kúzla spočíva v tom, že paličku budete 
držať veľmi ľahko palcom a ukazovákom. Potom začnite rukou pohybovať veľmi rýchlo hore a dole a paličku sa snažte držať 
čo najjemnejšie, ale aby vám nevypadla. Tým sa podarí vytvoriť ilúziu, že je palička mäkká a elastická.

53 - STRAŠIDELNÝ POHYB HŮLKY 
Publikum musí sedět v určité vzdálenosti od stolu. Před vámi na stejném stole leží kouzelnická hůlka. Udělejte několik 
kouzelnických gest a… kouzelnická hůlka se začne magicky hýbat… Jak…? Magickými gesty rozptýlíte diváky a odvedete 
pozornost od svých úst. Protože foukáte na kouzelnickou hůlku, a ta se začne hýbat. Toto kouzlo předvádějte na stole bez 
ubrusu, protože kouzelnická hůlka bude lépe skákat po stole.

53 - STRAŠIDELNÝ POHYB PALIČKY
Publikum musí sedieť v určitej vzdialenosti od stola. Pred vami na rovnakom stole leží kúzelnícka palička. Urobte niekoľko 
kúzelníckych gest a ... kúzelnícka palička sa začne magicky hýbať ... Ako ...? Magickými gestami rozptýlite divákov a odvediete 
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pozornosť od svojich úst. Pretože fúkate na kúzelnícku paličku, a tá sa začne hýbať. Toto kúzlo predvádzajte na stole bez 
obrusu, pretože kúzelnícka palička bude lepšie skákať po stole.

54 - HŮLKA V LÁHVI 
Vezměte kousek černé nitě a zachyťte ji pod jeden z konců hůlky. Uvažte druhý konec nitě na spodní knofl ík své košile nebo 
saka. Budete to muset vyzkoušet víckrát, abyste našli správnou délku a ještě jedna rada, mějte na sobě tmavé oblečení (může 
být i vzorované). Dejte si hůlku do pěsti (nití dolů) a pohybem hůlky od svého těla se bude hůlka zvedat a přiblížením ruky k 
tělu zase naopak bude hůlka klesat. Můžete hůlku vhodit do lahve a předvést stejné kouzlo s nití mezi lahví a tělem, zatímco 
si pomůžete kouzelnými gesty druhé ruky – kouzelnická hůlka se bude zvedat a klesat přesně podle vašich pokynů.

54 - PALIČKA VO FĽAŠI 
Vezmite kúsok čierne nite a zachyťte ju pod jeden z koncov paličky. Uvážte druhý koniec nite na spodný gombík svojej košele 
alebo saka. Budete to musieť vyskúšať viackrát, aby ste našli správnu dĺžku a ešte jedna rada, majte na sebe tmavé oblečenie 
(môže byť aj vzorované). Dajte si paličku do päste (niťou dole) a pohybom paličky od svojho tela sa bude palička dvíhať a 
priblížením ruky k telu znova naopak bude palička klesať. Môžete paličku vhodiť do fľaše a predviesť rovnaké kúzlo s niťou 
medzi fl iaš a telom, zatiaľ čo si pomôžete kúzelnými gestami druhej ruky - kúzelnícka palička sa bude dvíhať a klesať presne 
podľa vašich pokynov.

55 - PŘÍZRAČNÁ HŮLKA
Kouzelná hůlka leží mezi dvěma svícny a až kouzelník pronese pár magických slov, hůlka poklepe na stůl!  Připevněte 
průhledné nylonové vlákno ke svícnu a vlákno prostrčte otvorem druhého svícnu (viz obrázky), a jakmile vyslovíte magická 
slova, váš pomocník musí za vlákno zatáhnout: hůlka se pak bude pohybovat a klepat o stůl.

55 - PRÍZRAČNÁ PALIČKA
Kúzelnícka palička leží medzi dvoma svietniky a až kúzelník prednesie pár magických slov, palička poklepe na stôl! Pripevnite 
priehľadné nylonové vlákno ku svietniku a vlákno prestrčte otvorom druhého svietnika (viď obrázky), a akonáhle vyslovíte 
magické slová, váš pomocník musí za vlákno zatiahnuť: palička sa potom bude pohybovať a klopať o stôl.

56 - KOUZELNÁ HŮLKA ŘEKNE, KOLIK JE HODIN 
Na začátku představení řekněte divákům, že kouzelná hůlka má doopravdy magické schopnosti a že jim to 
dokážete. Požádejte diváka, aby si myslel nějakou hodinu (na hodinách). Teď vezměte kouzelnickou hůlku
a dotkněte se jí divákova čela. Postavte poblíž budík a řekněte divákům: “Teď kdykoli poklepu kouzelnickou 
hůlkou, vy (divák) přidáte k hodině, kterou si myslíte, ještě jednu hodinu, ale až dojdete ke dvaceti, řeknete “dost”.” 
Potichu budete počítat každý dotek hůlky a až dojdete k osmi, ukážete hůlkou na 12. Pak budete počítat dozadu, 
až vám divák řekne dost: hůlka přesně označí, kterou hodinu si divák myslel. Divák například myslel 10 hodin.
Začněte počítat 1, 2, 3 až do 8. Pak kouzelnickou hůlkou naznačte 12. Divák bude počítat dál a vy dozadu. Až divák napočítá 
20, řekne “dost” a kouzelná hůlka bude na 10.
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56 - KÚZELNÍCKA PALIČKA POVIE, KOĽKO JE HODÍN 
Na začiatku predstavenia povedzte divákom, že kúzelnícka palička má ozajstné zázračné 
schopnosti a že im to dokážete. Požiadajte jedného z divákov, aby myslel na niektorú hodinu.
Potom zoberte kúzelnícku paličku a dotknite sa mu ňou hlavy. V blízkosti umiestnite budík a povedzte divákom: “Každý 
raz, keď poklopkám paličkou, vy (divák) pripočítate jednu hodinu k hodine, na ktorú myslíte. Keď sa však dostanete k číslu 
dvadsať, poviete „dosť”. Potichu si budete počítať, koľkokrát ste zaklopali paličkou. Keď sa dostanete k číslu osem, ukážete 
zázračnou paličkou na 12 hodín. Ďalšie zaklopania počítajte od 12 proti smeru hodinových ručičiek, až kým vam divák nepovie 
„dosť”. Palička bude ukazovať presne na hodinu, na ktorú divák myslel. Napríklad: divák myslel na 10 hodín.
Začnete počítať 1, 2, 3, až kým sa nedostanete k číslu 8. Kúzelníckou paličkou potom ukážete na budíku na 12. Divák bude 
naďalej počítať a vy budete odčítavať. Keď sa divák dostane k číslu 20, povie „dosť. Kúzelnícka palička vtedy bude na 10.

57 - ZE ZMAČKANÉ HŮLKY JE CELÁ 
Udělejte napodobeninu kouzelnické hůlky z černého a bílého papíru. Samozřejmě, že napodobenina musí být dobrá. 
Zabalte tuto napodobeninu do novin, aby to diváci neviděli. Před diváky zmačkejte noviny a diváci budou přesvědčeni, že s 
novinami jste zmačkal i hůlku. Ale vy rychle vyndáte z kapsy skutečnou hůlku a nepozorovaně odstraníte zmačkané noviny 
s napodobeninou hůlky z dohledu diváků.

57 - Z POKRČENEJ PALIČKY JE CELÁ
Urobte napodobeninu kúzelníckej paličky z čierneho a bieleho papiera. Samozrejme, že 
napodobenina musí byť dobrá. Zabaľte túto napodobeninu do novín, aby to diváci nevideli.
Pred divákmi zmačkejte noviny a diváci budú presvedčení, že s novinami ste zmačkali aj paličku. Ale vy rýchlo vyberiete
z vrecka skutočnú paličku a nepozorovane odstránite pokrčené noviny s napodobeninou paličky z dohľadu divákov.

58 - PROVÁZEK SE OBJEVÍ 
Kouzelníkovy ruce jsou prázdné, najednou se mu v nich objeví kus provázku.
Provázek, který najdete ve své kouzelnické sadě, stočte jako na obrázku, připojte k němu dlouhou černou nit. Stočený 
provázek schovejte pod límeček za krk a druhý konec niti připevněte k hornímu knofl íku svého saka (u tohoto kouzla byste ho 
měli mít zapnuté). Ukažte divákům, že máte prázdné ruce. Se slavnostním gestem strčte palec za nit, a když teď rychle dáte 
ruce dopředu, provázek se najednou objeví.

58 - POVRÁZOK SA OBJAVÍ
Kúzelníkovej ruky sú prázdne, zrazu sa mu v nich objaví kus povrázka.Povrázok, ktorý nájdete vo svojej kúzelníckej sade, 
stočte ako na obrázku, pripojte k nemu dlhú čiernu niť. Stočený povrázok schovajte pod límček za krk a druhý koniec niti 
pripevnite k hornému gombíku svojho saka (u tohto kúzla by ste ho mali mať zapnuté). Ukážte divákom, že máte prázdne ruky. 
So slávnostným gestom strčte palec za niť, a keď teraz rýchlo dáte ruky dopredu, povrázok sa zrazu objaví.
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59 - MIZEJÍCÍ UZEL
Než s kouzlením začnete, udělejte si uprostřed provazu malou smyčku a přivažte ji kouskem bílé nitě, přesně podle obrázku. 
Sešitou smyčku musíte překrýt svými prsty, aby o ní diváci nevěděli. Při předvedení smyčkou protáhněte jeden konec provazu 
tam a zpět, takže vytvoříte iluzi, že jste udělali uzel. Když zatáhnete za oba konce ve stejnou chvíli, nit se přetrhne a uzel 
zmizí. Musíte si dát pozor, abyste prsty zakryli bílou nit ve chvíli, kdy budete „utahovat“ uzel.

59 - MIZNÚCI UZOL
Než s kúzlením začnete, urobte si uprostred povrazu malú slučku a priviažte ju kúskom bielej nite, presne podľa obrázka. 
Zošitou slučku musíte prekryť svojimi prstami, aby o nej diváci nevedeli. Pri predvedeniu slučkou prevlečte jeden koniec 
povrazu tam a späť, takže vytvoríte ilúziu, že ste urobili uzol. Keď zatiahnete za oba konce v rovnakú chvíľu, niť sa pretrhne a 
uzol zmizne. Musíte si dať pozor, aby ste prsty zakryli bielu niť vo chvíli, kedy budete “uťahovať” uzol.

60 - BLESKOVÝ UZEL
Pochlubte se divákům, že umíte udělat uzel jednou rukou. Dejte si prostředek provazu do pravé dlaně. Část provazu, která 
visí blíž k vašemu palci, budeme nazývat „A“ a část, kterou máte blíž ukazováčku je „B“. Teď uděláte současně dva pohyby 
– sevřete provaz ve své dlani malíčkem a prsteníčkem, přetočte dlaň podle obrázku a ukazováčkem a prostředníčkem 
chyťte konec provazu „A“. Dlaň nechte ve stejné pozici, maličko pohněte prsteníčkem, provaz spusťte a uzel se objeví přímo 
uprostřed provazu.

60 - BLESKOVÝ UZOL
Pochváľte sa divákom, že viete urobiť uzol jednou rukou. Dajte si prostriedok povrazu do pravej dlane. Časť povrazu, ktorá 
visí bližšie k vášmu palcu, budeme nazývať “A” a časť, ktorú máte bližšie ukazováka je “B”. Teraz urobíte súčasne dva pohyby 
- zovrite povraz vo svojej dlani malíčkom a prstenníkom, pretočte dlaň podľa obrázka a ukazovákom a prostredníkom chyťte 
koniec povrazu “A”. Dlaň nechajte v rovnakej pozícii, máličko pohnite prstenníkom, povraz spustite a uzol sa objaví priamo v 
strede povrazu.
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61 - DVOJITÝ UZEL
Jak udělat na provazu dva uzly, když provaz držíte za jeho konce…Abyste mohli tento trik předvést, musíte se nejdřív naučit 
„Bleskový uzel“. Už ho umíte? Skvělé, tak teď můžeme pokračovat. Držte provaz mezi svými dlaněmi, ale ne moc blízko u 
konců. Udělejte stejné pohyby, jako jste dělali bleskový uzel jednou rukou, ale tentokrát uděláte ve stejnou chvíli dva uzly 
oběma rukama.

61 - DVOJITÝ UZOL
Ako urobiť na povrazu dva uzly, keď povraz držíte za jeho konce ... Aby ste mohli tento trik predviesť, musíte sa najskôr naučiť 
“Bleskový uzol”. Už ho viete? Skvelé, tak teraz môžeme pokračovať. Držte povraz medzi svojimi dlaňami, ale nie moc blízko 
pri koncov. Urobte rovnaké pohyby, ako ste robili bleskový uzol jednou rukou, ale tentoraz urobíte v rovnakú chvíľu dva uzly 
oboma rukami.

62 - DALŠÍ, MIZEJÍCÍ UZEL
Ukažte divákům dva provazy spojené uzlem. Ve skutečnosti je to jen jeden provaz a ještě malý kousek na něj přivázaný, takže 
to vypadá jako dva provazy. Omotejte si provaz kolem ruky, uzel vklouzne do vaší pravé ruky, kde si ho tajně schováte (ujistěte 
se, že uzlík vytvořený z krátkého kousku provazu vypadá spíš jako očko, abyste ho mohli snadno odvázat). Vyndejte z kapsy 
kouzelnickou hůlku, schovejte rozvázaný uzel do kapsy a ukažte divákům, že provaz je jen jeden a uzel zmizel.

62 - ĎALŠÍ MIZNÚCI UZOL
Ukážte divákom dva povrazy spojené uzlom. V skutočnosti je to len jeden povraz a ešte malý kúsok na neho priviazaný, takže 
to vyzerá ako dva povrazy. Omotajte si povraz okolo ruky, uzol vkĺzne do vašej pravej ruky, kde si ho tajne skryjete (uistite 
sa, že uzlík vytvorený z krátkeho kúsku povrazu vyzerá skôr ako očko, aby ste ho mohli ľahko odviazať). Vyberte z vrecka 
kúzelnícku paličku, schovajte rozviazaný uzol do vrecka a ukážte divákom, že povraz je len jeden a uzol zmizol.

63 - UZLY A ŽÁDNÉ UZLY 
Vezměte provázek a udělejte na něm uzel tak, že dáte pravý konec provázku přes levý a zpátky do smyčky, pak za oba konce 
zatáhněte, ale uzel neutáhněte. Teď udělejte další uzel, ale tentokrát dejte levý konec přes pravý a prostrčte ho smyčkou. Teď 
zvenku dovnitř prostrčte pravý konec spodní smyčkou uzlu a vytáhněte ho dopředu z dolní smyčky a pak ho ze strany od sebe 
prostrčte horní smyčkou. Zatáhněte za oba konce provázku a uzel zmizí.

63 - UZLY A ŽIADNE UZLY
Vezmite povrázok a urobte na ňom uzol tak, že dáte pravý koniec povrázka cez ľavý a späť do slučky, potom za oba konce 
zatiahnite, ale uzol neutiahnite. Teraz urobte ďalší uzol, ale tentoraz dajte ľavý koniec cez pravý a prestrčte ho slučkou. Teraz 
zvonku dovnútra prestrčte pravý koniec spodnou slučkou uzla a vytiahnite ho dopredu z dolnej slučky a potom ho zo strany 
od seba prestrčte hornou slučkou. Zatiahnite za oba konce povrázka a uzol zmizne.
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64 - PROVÁZEK JE OPĚT CELÝ 
Vezměte si kouzelný provázek a ukažte ho divákům. Ukažte jim, že je to obyčejný provázek. Ať vám dva diváci 
pomohou tak, že podrží jeden konec provázku a vy ho držte uprostřed. Provázek uprostřed přestřihněte. Když ho 
pustíte, diváci budou překvapení, že se s provázkem nic nestalo. Před provedením kouzla si ustřihněte asi 8 cm 
dlouhý provázek. Udělejte z něj malou smyčku a schovejte ji v levé ruce mezi prsty (viz obrázek 1). Nechte diváky 
prohlédnout si provázek a dva diváky podržet konce provázku, vy ho držte uprostřed a předstírejte, že ohýbáte provázek, 
abyste udělali smyčku, kde ho přestřihnete, ale ve skutečnosti držíte smyčku, kterou máte schovanou v levé ruce. 
Ruku musíte mít sevřenou v pěst (viz obrázek 2). Teď smyčku přestřihněte a oba kousky opět opatrně schovejte v dlani levé 
ruky. Diváci s velkým překvapením uvidí, že máte v rukách pořád celý provázek.

64 - POVRÁZOK JE OPÄŤ CELÝ 
Vezmite si kúzelný povrázok a ukážte ho divákom. Ukážte im, že je to obyčajný povrázok.Nech vám dva diváci 
pomôžu tak, že podrží jeden koniec povrázka a vy ho držte v strede. Povrázok v strede prestrihnite. Keď ho 
pustíte, diváci budú prekvapení, že sa s povrázkom nič nestalo. Pred vykonaním kúzla si odstrihnite asi 8 cm dlhý 
povrázok. Urobte z neho malú slučku a schovajte ju v ľavej ruke medzi prstami (pozri obrázok 1). Nechajte divákov 
pozrieť si povrázok a dva z divákov podržať konce povrázka, vy ho držte v strede a predstierajte, že ohýbate 
povrázok, aby ste urobili slučku, kde ho trafíte, ale v skutočnosti držíte slučku, ktorú máte schovanú v ľavej ruke.
Ruku musíte mať zovretú v päsť (pozri obrázok 2). Teraz slučku prestrihnite a obaja kúsky opäť opatrne schovajte v dlani ľavej 
ruky. Diváci s veľkým prekvapením uvidia, že máte v rukách stále celý povrázok.

65 - KLÍČ A PROVAZ 
Toto kouzlo musíte procvičovat, než ho předvedete divákům. Divák udělá na koncích provázku dvě smyčky a ty navleče 
kouzelníkovi na ruce. (Smyčky by neměly být moc utažené.) Zbytek provázku mu visí mezi rukama. Teď kouzelník uchopí 
provázek uprostřed, udělá na něm smyčku, kterou prostrčí klíčem a přehodí ji přes pravou ruku a vede ji zepředu pod smyčkou 
na pravém zápěstí. Nakonec kouzelník tuto smyčku navleče přes prsty pravé ruky a až zatáhne za oba konce provázku, klíč 
visí chycený na provázku.
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65 - KĽÚČ A POVRAZ
Toto kúzlo musíte precvičovať, ako ho predvediete divákom. Divák urobí na koncoch povrázka dve slučky a tie navlečie 
kúzelníkovi na ruky. (Slučky by nemali byť moc utiahnuté.) Zvyšok povrázka mu visí medzi rukami. Teraz kúzelník uchopí 
povrázok v strede, urobí na ňom slučku, ktorú prestrčí kľúčom a prehodí ju cez pravou ruku a vedie ju spredu pod slučkou na 
pravom zápästí. Nakoniec kúzelník túto slučku navlečie cez prsty pravej ruky a až zatiahne za oba konce povrázka, kľúč na 
ňom visí chytený.

66 - PROFESOROVA NOČNÍ MŮRA 
K tomuto kouzlu potřebujete tři kousky provázku o délkách 60, 40 a 20 cm. (Provázek najdete ve své 
kouzelnické sadě, ale v případě, že tento provázek nechcete přestřihnout, postačí jakýkoli jiný provázek.)
Vezměte provázky do levé ruky mezi palec a ukazováček. (Nejkratší kousek nalevo, nejdelší napravo.) Teď zvedněte dolní 
konec nejkratšího provázku (provázek č. 1) a dejte si ho mezi palec a ukazováček vedle nejdelšího provázku (provázku
č. 3). Z tohoto provázku se stane provázek č. 4. Dejte konec provázku č. 2 vedle č. 4 a z něj se stane provázek č. 5. Stejně 
tak dejte dolní konec provázku č. 3 vedle č. 5. Teď vám z levé ruky kouká šest konců provázku. Pravou rukou uchopte konce 
provázků č. 4, 5 a 6. Diváci uvidí, že kousky provázku jsou různě dlouhé. Teď přisuňte pravou ruku blízko k levé, ale aniž by 
to někdo viděl, vyměňte provázky č. 4 a 3 (je naprosto zásadní, aby č. 4 bylo za č. 3 a ne před ním), a pokud zatáhnete za 
konce provázků, bude se zdát, že jsou stejně dlouhé. Smyčka nejkratšího provázku by měla být schovaná za prsty a dlaní 
vaší pravé ruky.

66 - PROFESOROVA NOČNÁ MORA 
Na toto kúzlo budete potrebovať tri kúsky povrazka v dĺžke 60, 40 a 20 cm. (Povrázok nájdete v kúzelníckej súprave. Ak ho 
však nechcete rozstrihnúť na tri časti, bude stačiť akýkoľvek iný povrázok.) Chyťte povrazky do ľavej ruky, medzi palec a 
ukazovák. (Najkratší kúsok naľavo a najdlhší napravo). Potom chyťte dolný koniec najkratšieho povrazka (povraz č. 1) a tiež si 
ho dajte medzi palec a ukazovák, hneď vedľa najdlhšieho povrazka (povraz č. 3). Z toho sa stane povraz č. 4. Položte koniec 
povrazku č. 2 vedľa č. 4 a stane sa z neho povraz č. 5. Rovnako položte aj dolný koniec povrázka č. 3 vedľa č. 5. Takto vam 
bude z ľavej ruky trčať šesť koncov. Pravou rukou chyťte konce 4, 5 a 6. Diváci budú vidieť, že povrazy majú stále rôznu dĺžku. 
Potom si dajte pravú ruku k ľavej a bez toho, aby to diváci videli, vymeňte povrazy 4 a 3 (je veľmi dôležité, aby č. 4 išlo za č. 3 
a nie pred neho). Keď potiahnete za všetky konce, bude sa zdať, že všetky povrazy majú rovnakú dĺžku. Slučku najkratšieho 
povrázka by ste mali mať skrytú medzi prstami a dlaňou pravej ruky.

67 - NEMOŽNÝ UZEL 
Dokážete udělat uzel a nepustit konec provázku? Diváci řeknou, že je to nemožné, ale teď dávejte pozor! Zkřižte paže 
a položte před sebe na stůl nesvinutý provázek. Levou rukou zvedněte pravý konec provázku a současně pravou rukou 
vezměte levý konec. Pak narovnejte ruce a “nasuňte” smyčku na stole: najednou se objeví uzel.

67 - NEMOŽNÝ UZOL
Dokážete urobiť uzol a nepustiť koniec povrázka? Diváci povedia, že je to nemožné, ale teraz dávajte pozor! Skrížte paže
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a položte pred seba na stôl nesvinutý povrázok. Ľavou rukou zdvihnite pravý koniec povrázka a súčasne pravou rukou 
vezmite ľavý koniec. Potom narovnajte ruky a “nasuňte” slučku na stole: zrazu sa objaví uzol.

68 - DALŠÍ NOČNÍ MŮRA PANA PROFESORA 
Potřebujete provázek, který najdete ve své kouzelnické sadě, a dva další kousky stejného provázku. Než začnete, zatočte 
na stole nejdelší provázek do tvaru “S” a dejte dva malé provázky do smyček dlouhého. Na obou koncích (tří konců) udělejte 
uzel. Uzly musí zakrývat místa, kde jste malé provázky připojili k velkému. Pak vše ukažte divákům a na jednom konci 
rozvažte uzel, teď můžete ukázat tři volné konce. Vezměte provázek rukama tak, jak je ukázané na obrázku, pusťte konec 
A a udělejte uzel z B a C. To znamená, že malý provázek omotáte kolem dlouhého. Teď vezměte druhý konec a také ho 
rozvažte. Opakujte pohyby.  Diváci si budou myslet, že jste svázali tři provázky k sobě. Vezměte jeden konec levou rukou 
a pravou rukou tento konec oviňte kolem levé ruky. Pravou rukou (dobře sevřenou) posuňte dva uzly z dlouhého provázku.
Uzly schovejte v pravé ruce. Foukněte do levé pěsti a uvolněte dlouhý provázek, který jste měli omotaný kolem levé ruky. 
Diváci si mohou provázek prohlédnout: Dva malé provázky jste nechali zmizet ve své kapse, když se diváci nedívali.

68 - ĎALŠIA NOČNÁ MORA PÁNA PROFESORA 
Potrebujete povrázok, ktorý nájdete vo svojej kúzelníckej súprave, a dva ďalšie kúsky rovnakého povrázka. Kým začnete, 
zatočte na stole najdlhší povrázok do tvaru “S” a dajte dva malé povrázky do slučiek dlhého. Na oboch koncoch (troch 
koncov) urobte uzol. Uzly musia zakrývať miesta, kde ste malé povrázky pripojili k veľkému. Potom všetko ukážte divákom
a na jednom konci zvážte uzol, teraz môžete ukázať tri voľné konce. Vezmite povrázok rukami tak, ako je ukázané na obrázku, 
pustite koniec A a urobte uzol z B a C. To znamená, že malý povrázok omotáte okolo dlhého. Teraz vezmite druhý koniec
a tiež ho zvážte. Opakujte pohyby. Diváci si budú myslieť, že ste zviazali tri povrázky k sebe. Vezmite jeden koniec ľavou 
rukou a pravou rukou tento koniec oviňte okolo ľavej ruky. Pravou rukou (dobre zovretou) posuňte dva uzly z dlhého povrázka. 
Uzly schovajte v pravej ruke. Fúknite do ľavej päste a uvoľnite dlhý povrázok, ktorý ste mali omotaný okolo ľavej ruky. Diváci 
si môžu povrázok prehliadnuť: Dva malé povrázky ste nechali zmiznúť vo svojom vrecku, keď sa diváci nedívali.

69 - KOUZLO S PŘESTŘIŽENÍM ŠŇŮRKY
Jak přestřihnout šňůrku a nakonec ji mít zdánlivě opět celou.
K tomuto kouzlu můžete použít šňůrku ze své kouzelnické sady, ale pokud ji nechcete přestřihnout, pak použijte kterýkoli 
jiný kousek obyčejného provázku nebo šňůrky. Vezměte si šňůrku asi 30 cm dlouhou.  Ukažte divákům, že je šňůrka celá. 
Držte šňůrku konci mezi palcem a prsty levé ruky, visící smyčku si dejte za dlaň levé ruky, aby to diváci neviděli. Palcem a 
ukazováčkem pravé ruky teď směrem k dlani levé ruky rychle zvedněte pravý kousek šňůrky a prostrčte ho smyčkou napravo. 
Šňůrka by měla vytvořit malou smyčku vykukující z větší smyčky. Požádejte diváka, aby vám pomohl. Ať si vezme nůžky a 
přestřihne malou smyčku. Diváci si budou myslet, že šňůrka, kterou jste jim ukázali, je teď přestřižená. Nechte konec v pravé i 
levé ruce viset, vyvolá to dojem, že šňůrka je teď přestřižená, protože máte čtyři konce. Rychlým máchnutím vytáhněte šňůrku 
mezi palcem a prstem a současně nechte malý kousek šňůrky v levé ruce. Nenápadně se zbavte malého kousku a dovolte 
divákům, aby si prohlédli nepřestřiženou šňůrku.

69 - KÚZLO S PRESTRIHNUTÍM POVRÁZKA 
Ako prestrihnúť šnúrku a nakoniec ju mať zdanlivo opäť celú.
K tomuto kúzlu môžete použiť šnúrku zo svojej kúzelníckej sady, ale ak ju nechcete prestrihnúť, potom použite ktorýkoľvek 
iný kúsok obyčajného povrázka alebo šnúrky. Vezmite si šnúrku asi 30 cm dlhú. Ukážte divákom, že je šnúrka celá. Držte 
šnúrku konci medzi palcom a prstami ľavej ruky, visiace slučku si dajte za dlaň ľavej ruky, aby to diváci nevideli. Palcom a 
ukazovákom pravej ruky teraz smerom k dlani ľavej ruky rýchlo zdvihnite pravý kúsok šnúrky a prestrčte ho slučkou napravo. 
Šnúrka by mala vytvoriť malú slučku vykukujúce z väčšej slučky. Požiadajte diváka, aby vám pomohol. Nech si vezme nožnice 
a prestrihne malú slučku. Diváci si budú myslieť, že šnúrka, ktorú ste im ukázali, je teraz prestrihnutá. Nechajte koniec v pravej 
i ľavej ruke visieť, vyvolá to dojem, že šnúrka je teraz prestrihnutá, pretože máte štyri konca. Rýchlym mávnutím vytiahnite 
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šnúrku medzi palcom a prstom a súčasne nechajte malý kúsok šnúrky v ľavej ruke. Nenápadne sa zbavte malého kúsku
a dovoľte divákom, aby si prezreli neprestrihnutú šnúrku.

70 - KOUZELNÉ UZLY
Udělejte smyčky tak, že držíte konec provázku. Uchopte A do levé ruky a pravou rukou ho stočte. Stočený vezměte z levé na 
prsty pravé ruky a uchopte A špičky prstů pravé ruky. Táhněte A doprava, levá ruka táhne B doleva a na provázku se objeví 
uzly.

70 - KÚZELNÉ UZLY
Urobte slučky tak, že držíte koniec povrázka. Uchopte A do ľavej ruky a pravou rukou ho stočte. Stočený vezmite z ľavej na 
prsty pravej ruky a uchopte A špičky prstov pravej ruky. Ťahajte A doprava, ľavá ruka ťahá B doľava a na povrázku sa objaví 
uzly.

71 - ZÁHADNÝ UZEL 
Udělejte na provázku falešný uzel. Tento uzel musíte nacvičovat několikrát, abyste ho dokázali udělat bez dívání. Tahejte 
za oba konce provázku, až uzel téměř zmizí. Pak provázek zcela natáhněte. Jeden z diváků může dát přes provázek a uzel 
kapesník. Několikrát silně zatáhněte za provázek. Dejte kapesník pryč a diváci uvidí, že uzel zmizel.

71 - ZÁZRAČNÝ UZOL
Urobte na povrázku falošný uzol. Tento uzol musíte nacvičovať niekoľkokrát, aby ste ho dokázali urobiť bez pozerania. 
Ťahajte za oba konce povrázka, až uzol takmer zmizne. Potom povrázok úplne natiahnite. Jeden z divákov môže dať cez 
povrázok a uzol vreckovku. Niekoľkokrát silno zatiahnite za povrázok. Dajte vreckovku preč a diváci uvidia, že uzol zmizol.
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72 - SKÁKAJÍCÍ UZEL 
Stejně jako dlouhý provázek budete potřebovat menší kus shodného provázku. Přeložte delší provázek na polovinu a menší 
kousek omotejte kolem jeho středu. Bude to vypadat, jako že máte k sobě svázané dva kousky provázku. Teď vezměte oba 
konce delšího provázku do každé ruky, roztáhněte je od sebe a uzel zmizí z provázku.

72 - SKÁKAJÚCI UZOL
Rovnako ako dlhý povrázok budete potrebovať menší kus zhodného povrázku. Preložte dlhší povrázok na polovicu a menší 
kúsok omotajte okolo jeho stredu. Bude to vyzerať, ako že máte k sebe zviazané dva kúsky povrázka. Teraz vezmite oba 
konce dlhšieho povrázka do každej ruky, roztiahnite ich od seba a uzol zmizne z povrázka.

73 - KAPESNÍK ZE VZDUCHU
K předvedení tohoto kouzla budete potřebovat malý trojcípý kapesník a falešný palec z kouzelnické sady (nebojte se, 
jestli má falešný palec jinou barvu než barva vaší kůže, umělý palec budete mít celou dobu schovaný za svými prsty).
Než začnete, vložte červený kapesník do umělého palce a ten si nasaďte na svůj pravý palec. Ukazováčkem ukažte do 
vzduchu na neviditelný předmět a jakoby ho chyťte do levé ruky. Do sevřené levé ruky nyní zastrčte společně ukazováček 
a palec pravé ruky, na kterém je nasazený falešný palec. Falešný palec podržte v levé ruce a ukazováčkem a palcem 
pravé ruky z falešného palce pomalu vyndejte šáteček. Potom nenápadně nasaďte falešný palec zpět na pravý palec.
Podejte kapesník divákům, aby se na něj podívali, a v tu chvíli si schovejte umělý palec do kapsy.

73 - VRECKOVKA ZO VZDUCHU 
Na túto nádhernú ilúziu potrebujete malú trojuholníkovú vreckovku a falošný palec, ktorý nájdete v kúzelníckej 
súprave (nevadí, ak farba nezodpovedá farbe vašej pleti, konček palca by ste mali mať vždy skrytý za prstami).
Trojuholníkovú vreckovku si vopred vložte do končeka palca. Ten si potom nasaďte na svoj palec (vreckovka 
by mala byť medzi vaším palcom a vnútorným dnom falošného končeka palca). Ukážte prstom na 
pomyselný bod vo vzduchu a zovrite ho do ľavej ruky (ako keby ste práve niečo chytili). Položte ukazovák 
a palec pravej ruky medzi ukazovák a palec zavretej ľavej ruky a zároveň nimi vytiahnite vreckovku.
Podajte ju divákom, aby si ju mohli prezrieť a zbavte sa končeka palca tak, že si vložíte ruku do vrecka.
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74 - MIZEJÍCÍ KAPESNÍK 
Připravte si trojcípý kapesník a umělý palec. Tentokrát necháte kapesník magicky zmizet. Nasaďte si umělý palec na pravý 
palec tak, aby to diváci neviděli (palec schovejte za ostatními prsty). Z levé kapsy vyndejte kapesník a držte ho mezi prsty 
tak, že palec budete mít schovaný za prsty levé ruky. Pravý palec si přikryjte kapesníkem, přendejte do levé ruky a tu 
sevřete v pěst. Vezměte kapesník do pravé ruky a postupně ho všemi prsty vtlačte do levé pěsti (do umělého palce), nejprve 
ukazováčkem, prostředníčkem, prsteníčkem, malíčkem a nakonec palcem a nasadíte si znovu umělý palec. Schovejte pravou 
ruku a ukažte divákům, že máte levou ruku prázdnou. Pak ukažte prsty a palec pravé ruky směrem k divákům, takže vše co 
vidí, je konec palce a prsty. Kapesník prostě magicky zmizel!

74 - ZMIZNUTIE VRECKOVKY 
Priprávte si malú trojuholníkovú vreckovku a falošný palec. Tentoraz necháte vreckovku magicky zmiznúť. Falošný konček 
palca si navlečte na pravý palec. Palec schovajte za prstami, aby ho diváci nevideli. Z ľavého vrecka vyberte červenú 
vreckovku. Držte ju medzi prstami ľavej ruky vpredu a palcom vzadu. Pod vreckovkou si dajte palec pravej ruky do ľavej 
a falošný konček palca si presuňte do ľavej päste. Presne vtedy zároveň pustite vreckovku z ľavej ruky a držte ju v pravej. 
Všetkými prstami pravej ruky, najprv ukazovákom, potom prostredníkom, prstenníkom a malíčkom, vtlačte vreckovku do 
končeka palca. Posledný zatlačenie urobte pravým palcom a zároveň si naň nasaďte falošný konček palca. Odtiahnite pravú 
ruku a ukážte, že ľavú ruku máte prázdnu. Prstami a palcom pravej ruky ukážte na divákov tak, aby videli len končeky prstov 
a palca. Vreckovka proste magicky zmizla!

75 - VOLNÁ NIT
Udělejte si v umělém palci malou dírku. Do palce vložte dlouhou nit (asi 3 metry) a konec nechte koukat z díry v palci. Vyberte 
si diváka a řekněte mu, že se mu páře sako. Chyťte ho za kapsu, vložte do ní umělý palec a pomalu vytahujte nit, tahejte a 
tahejte, omluvte se divákovi, že nemáte ani ponětí, proč má tak špatně ušité sako.

75 - VOĽNÁ NIŤ 
Urobte si v umelom palci malú dierku. Do palca vložte dlhú niť (asi 3 metre) a koniec nechajte pozerať z diery v palci. Vyberte 
si diváka a povedzte mu, že sa mu pare sako. Chyťte ho za kapsu, vložte do nej umelý palec a pomaly vyťahujte niť, ťahajte 
a ťahajte, ospravedlňte sa divákovi, že nemáte ani potuchy, prečo má tak zle ušité sako.
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76 - ROZSTŘÍHANÁ A OPĚT SLOŽENÁ ŠŇŮRKA
Připravte si dva úplně stejné provázky, asi 15 cm dlouhé. Jeden z nich schovejte do umělého palce. Druhý podejte jednomu 
divákovi a požádejte ho o přestřižení provázku na dvě půlky a tyto dvě půlky ať přestřihne ještě jednou. Umělý palec si 
schovejte do levé pěsti, vezměte si pravou rukou od diváka kousky provázku a vložte je do palce. Nechte si je ale na jedné 
straně a opatrně vyndejte schovaný kousek provázku. Ve stejnou chvíli si opět umělý palec nasaďte.

76 - ROZSTRIHNUTÝ A OPÄŤ ZLOŽENÝ POVRÁZOK 
Pripravte si dva úplne rovnaké povrázky, asi 15 cm dlhé. Jeden z nich schovajte do umelého palca. Druhý podajte jednému 
divákovi a požiadajte ho o prestrihnutie povrázka na dve polovice a tieto dve polovičky nech prestrihne ešte raz. Umelý palec 
si schovajte do ľavej päste, vezmite si pravou rukou od diváka kúsky povrázka a vložte ich do palca. Nechajte si ich ale na 
jednej strane a opatrne vyberte schovaný kúsok povrázka. V rovnakej chvíli si opäť umelý palec nasaďte.

77 - LED SE VYPAŘÍ
Umělý palec už máte v levé dlani, vezměte malý kousek ledu a vhoďte ho dovnitř. Pravým palcem (na který jste palec s ledem 
nasadili) si stále držte v levé pěsti a řekněte divákům, že máte strašně horký dech, a že když dýchnete na led, tak se rozpustí 
a vypaří. Dýchněte silně do levé pěsti, otevřete ji a led zmizel, ve skutečnosti se vypařil!

77 - ĽAD SA VYPARÍ
Umelý palec už máte v ľavej dlani, vezmite malý kúsok ľadu a vhoďte ho dovnútra. Pravým palcom (na ktorý ste palec s ľadom 
nasadili) si stále držte v ľavej pästi a povedzte divákom, že máte strašne horúci dych, a že keď dýchnite na ľad, tak sa rozpustí 
a vyparí. Dýchnite silno do ľavej pästi, otvorte ju a ľad zmizol, v skutočnosti sa vyparil!

78 - SÍLA KVĚTIN 
Ve své levé dlani máte tajně ukrytou malou kytičku. V pravé ruce máte tu samou kytičku, do 
levé dlaně si vtlačte umělý palec a kytičku z pravé ruky přendejte do levé tak, že ji držíte palcem
a ukazováčkem. Tak a teď otrhejte postupně okvětní lístky a vložte je do schovaného umělého palce.
Když se dostanete k poslednímu lístku a stonku, vtlačte je opět do umělého palce a současně si ho nasaďte na svůj palec 
pravé ruky a všem divákům ukažte druhou celou kytičku, kterou držíte mezi palcem a ukazováčkem.

78 - SILA KVETOV
Vo svojej ľavej dlani máte tajne ukrytú malú kytičku. V pravej ruke máte tú istú kytičku, do ľavej 
dlane si vtlačte umelý palec a kytičku z pravej ruky preložte do ľavej tak, že ju držíte palcom a 
ukazovákom. Tak a teraz otrhajte postupne okvetné lístky a vložte ich do schovaného umelého palca.
Keď sa dostanete k poslednému lístku a stonku, vtlačte je opäť do umelého palca a súčasne si ho nasaďte na svoj palec 
pravej ruky a všetkým divákom ukážte druhú celú kytičku, ktorú držíte medzi palcom a ukazovákom.
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79 - NASTROUHANÁ MINCE
Připravte si malou stříbrnou minci a stříbrný třpytivý prášek, který si dáte předem do umělého palce. Ukažte minci divákům
a řekněte jim, že nesnášíte, když mince nošením v kapse proděraví vaše kapsy u kalhot. Přendejte si umělý palec do levé pěsti, 
ukažte minci a vtlačte ji do umělého palce. Pravou rukou si stiskněte levou pěst, tu otočte vzhůru nohama a nepřestávejte tlačit 
na umělý palec a minci uvnitř, aby nevypadla. A co se stalo? Mince se proměnila ve stříbrný prášek, který vám padá z ruky!

79 - NASTRÚHANÁ MINCA
Pripravte si malú striebornú mincu a strieborný trblietavý prášok, ktorý si dáte vopred do umelého palca. Ukážte mincu 
divákom a povedzte im, že neznášate, keď mince nosením vo vrecku prederavia vaše vrecka nohavíc. Preložte si umelý 
palec do ľavej pästi, ukážte mincu a vtlačte ju do umelého palca. Pravou rukou si stlačte ľavú päsť, tú otočte hore nohami
a neprestávajte tlačiť na umelý palec a mincu vnútri, aby nevypadla. A čo sa stalo? Mince sa premenila vo strieborný prášok, 
ktorý vám padá z ruky!

80 - PENÍZE JDOU VŽDYCKY ZA MNOU 
K předvedení tohoto triku budete potřebovat čtyři zalepené obálky a bankovku vyšší hodnoty a tu si dejte do umělého palce. 
Vysvětlete divákům, že v jedné z obálek je velké množství peněz a požádejte tři z obecenstva, ať si každý jednu obálku vybere 
a jednu podá vám. Postupně jeden po druhém otevře svou obálku, vy přiložíte palec za obálku a jednoduše z ní vyndejte 
bankovku a rozbalte ji. Jak jednoduché!

80 - PENIAZE IDÚ VŽDY ZA MNOU
K predvedenie tohto triku budete potrebovať štyri zapečatené obálky a bankovku vyššej hodnoty a tú si dajte do umelého 
palca. Vysvetlite divákom, že v jednej z obálok je veľké množstvo peňazí a požiadajte tri z obecenstva, nech si každý jednu 
obálku vyberie a jednu podá vám. Postupne jeden po druhom otvorí svoju obálku, vy priložíte palec za obálku a jednoducho 
z nej vyberte bankovku a rozbaľte ju. Aké jednoduché!
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81 - SPOJENÉ KANCELÁŘSKÉ SPONKY 
Spojte čtyři nebo pět kancelářských sponek a dejte si je do umělého palce. Divákům rozdejte stejné množství nespojených 
sponek, aby se na ně podívali, vezměte je od nich zpět a vložte je jednu po druhé do umělého palce, který jste nepozorovaně 
sundali a máte ho v levé pěsti. Když do něj vložíte poslední sponku pravým ukazováčkem, tak opatrně začněte vytahovat 
řetízek ze spojených sponek.

81 - SPOJENÉ KANCELÁRSKE SPONKY
Spojte štyri alebo päť kancelárskych sponiek a dajte si ich do umelého palca. Divákom rozdajte rovnaké množstvo nespojených 
sponiek, aby sa na ne pozreli, vezmite ich od nich späť a vložte ich jednu po druhej do umelého palca, ktorý ste nepozorovane 
dali dole a máte ho v ľavej pästi. Keď doňho vložíte poslednú sponku pravým ukazovákom, tak opatrne začnite vyťahovať 
retiazku zo spojených sponiek.

82 - SPOJENÝ ŘETÍZEK
Toto je obdoba předchozího kouzla, ale místo kancelářských sponek budete potřebovat řetízek s drobnými očky, vlastně dva. 
Jeden necháte vcelku a druhý nechte přeseknout na pět částí a postupujte úplně stejně jako se sponkami.

82 - SPÁJANIE RETIAZKY
Toto je obdoba predchádzajúceho kúzla, ale namiesto kancelárskych sponiek budete potrebovať retiazku s drobnými očkami, 
vlastne dve. Jednu necháte vcelku a druhý nechajte preseknúť na päť častí a postupujte úplne rovnako ako so sponkami.

83 - OPRAVA ZLOMENÉHO PÁRÁTKA
Jedno párátko (nezlomené) si dejte předem tajně do levé dlaně a jako by ho držte lehce v pěsti. Pravou rukou podejte divákovi 
druhé párátko a požádejte ho, aby párátko rozlomil na několik částí. Přendejte si umělý palec do levé pěsti a vezměte si od 
diváka zpět kousíčky párátka. Ty vložte do levé pěsti (do umělého palce) a pořádně je tam vtlačte nakonec palcem, takže si 
tím ten umělý nasadíte. Palec vyndejte a požádejte diváka, ať vám foukne do levé pěsti, otevřete ji a párátko je opět celé!
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83 - OPRAVA ZLOMENÉHO ŠPÁRADLA
Jedno špáradlo (Nezlomený) si dajte vopred tajne do ľavej dlane a akoby ho držte ľahko v pästi. Pravou rukou podajte divákovi 
druhé špáradlo a požiadajte ho, aby špáradlo rozlomil na niekoľko častí. Preložte si umelý palec do ľavej pästi a vezmite si od 
diváka späť kúsočky špáradlá. Tie vložte do ľavej pästi (do umelého palca) a poriadne ich tam vtlačte nakoniec palcom, takže 
si tým ten umelý nasadíte. Palec vyberte a požiadajte diváka, nech vám fúkne do ľavej pästi, otvorte ju a špáradlo je opäť celé!

84 - SPRAVENÝ BALÓNEK
Připravte si dva stejné malé nafukovací balónky a umělý palec z kouzelnické sady. Jeden balónek schovejte předem do 
umělého palce. Druhý pak před diváky nafoukněte a potom ho propíchněte jehlou. Zničené části balónku dejte do umělého 
palce, který už máte v pěsti levé ruce a z umělého palce vyndejte neporušený balónek. Divákům můžete ukázat spravený 
balónek, který znovu nafoukněte.

84 - SPRAVENÝ BALÓNIK
Pripravte si dva rovnaké malé nafukovacie balóniky a umelý palec z kúzelníckej sady. Jeden balónik schovajte vopred do 
umelého palca. Druhý potom pred divákmi nafúknite a potom ho prepichnite ihlou. Zničené časti balónika dajte do umelého 
palca, ktorý už máte v pästi ľavej ruky a z umelého palca vyberte neporušený balónik. Divákom môžete ukázať spravený 
balónik, ktorý znovu nafúknite.

85 - SLANÁ KOLA 
Nasypte předem trochu soli do umělého palce a nasaďte si ho na svůj pravý palec. Napijte se před diváky z lahve koly 
(nejlepší je dopít zbytek z rozpité láhve) a když dopijete, řekněte: „Hrome, já mám takovou žízeň, ta kola byla nějaká slaná!“ 
Uchopte všemi prsty pravé ruky (na pravém palci máte nasazený umělý palce se solí) ze shora lahev u hrdla a přendejte 
lahev do levé ruky. Levá ruka uchopí lahev u hrdla tak, že zde přidrží umělý palec a to otevřeným koncem rovnoběžně
s hrdlem láhve. Teď jen stačí, abyste láhev otočili vzhůru nohama a z láhve se začne sypat sůl do vaší pravé ruky, kterou máte 
připravenou pod lahví.
TIP: K tomuto kouzlu použijte barevnou láhev.

85 - SLANÁ KOLA
Nasypte vopred trochu soli do umelého palca a nasaďte si ho na svoj pravý palec. Napite sa pred divákmi z fľaše koly 
(najlepšie je dopiť zvyšok z rozpité fľaše) a keď dopijete, povedzte: “Sakra, ja mám takú smäd, tá kola bola nejaká slaná!” 
Uchopte všetkými prstami pravej ruky (na pravom palci máte nasadený umelý palec so soľou) zo zhora fľašu pri hrdle
a preložte fľašu do ľavej ruky. Ľavá ruka uchopí fľašu u hrdla tak, že tu pridrží umelý palec a to otvoreným koncom rovnobežne 
s hrdlom fľaše. Teraz len stačí, aby ste fľašu otočili hore nohami a z fľaše sa začne sypať soľ do vašej pravej ruky, ktorú máte 
pripravenú pod fľašou.
TIP: K tomuto kúzlu použite farebnú fľašu.

86 - Z TISÍCOVKY STOVKA
Toto je klasický trik s umělým palcem. Než začnete, složte bankovku malé hodnoty (např. stokorunu), dejte ji do umělého palce. 
Při předvedení požádejte diváka o bankovku s vyšší hodnotou (např. tisícikorunu a výš), kterou také přeložíte a přeměníte 
jí na stokorunu! Tajemství tohoto triku spočívá v tom, že když od diváka převezmete bankovku vyšší hodnoty, všechny prsty 
směřují k sobě a hřbet rukou směrem k divákovi. V této pozici totiž můžete nepozorovaně za bankovou vyndat z umělého 
prstu schovanou bankovku nižší hodnoty a palec si znovu nasadit. Pak složíte bankovku vyšší hodnoty před zraky diváků 
(do úplně stejné velikosti složené bankovky nižší hodnoty) a přiložíte je k sobě. Obě společně přetočíte, takže vaše složená 
bankovka teď směřuje k divákům a vy ji začnete rozkládat do takové velikosti, až vytvoříte zástěnu, abyste mohli druhou 
bankovku vložit do umělého palce. Ale stále pokračujte v rozkrývání přední bankovky. Je možné, že si diváci všimnou, že jde 
o bankovku jiné hodnoty ještě předtím, než ji úplně rozložíte. Vraťte divákovi tu s nižší hodnotou a poděkujte mu za spolupráci 
nebo můžete trik zopakovat a vyčarovat mu zpět jeho bankovku vyšší hodnoty.
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86 - MENŠÍ VÝDAVOK
Toto je klasický trik s falošným palcom. Vopred si (asi na trikrát) zložte malú bankovku (napr. 5 eur) a vložte ju do falošnej 
násadky. Požiadajte niekoho z publika, aby vám dal veľkú bankovku (20 alebo viac eur) a potom ju zložte a premeňte 
na 5 eur. Tajomstvo spočíva v tom, že keď zoberiete veľkú bankovku, prsty máte nasmerované jeden oproti druhému
a chrbty rúk smerom k hľadisku. V tejto polohe si môžete zosunúť násadku z prsta a vytiahnuť malú zloženú bankovku. 
Potom si falošný palec nasadíte späť na palec pravej ruky. Bankovku z publika pred divákmi zložíte (asi na trikrát, záleží 
od veľkosti) a svoju bankovku posuniete na divákovu na svojej strane. Potom obe bankovky (spolu) pretočíte tak, aby bola 
vaša bankovka na strane publika a začnete rozkladať svoju bankovku. Keď bude dostatočne rozložená na to, aby mohla 
poslúžiť na zakrytie, dáte si znovu dole násadku, vsuniete divákovu bankovku dovnútra a dáte si ju späť na pravý palec.
Zároveň otáčate a otvárate svoju bankovku tak, aby zakryla násadku. Nakoniec svoju bankovku úplne rozložíte a obecenstvu 
sa bude zdať, že ste premenili 20 eurovú bankovku na 5 eur. Dajte divákovi päť eur a povedzte mu, aby za vami potom prišiel, 
alebo jednoducho zopakujte postupnosť krokov odzadu a premeňte svoju bankovku späť na jeho.

87 - KAPESNÍČEK Z NEVIDITELNÉ PENĚŽENKY
Abyste mohli předvádět tento trik, budete si muset opatřit starší peněženku, ze které odstraníte vnitřní látkovou 
výstelku a zůstane vám jen otevírání. Dál si připravte umělý palec a malý hedvábný kapesníček. Vysvětlete divákům, 
že nikdy necestujete bez své kouzelné peněženky, protože v ní máte uložené veškeré potřebné věci ke kouzlení.
Držte peněženku v levé ruce, otevřete ji, sáhněte do ní palcem a ukazovákem pravé ruky. Vyklouzněte nepozorovaně
z umělého palce, který necháte v peněžence a své prsty vyndáte. Znovu sáhněte do peněženky a pomalu vyndejte hedvábný 
kapesníček. Ve skutečnosti jde pouze o iluzi, protože kapesníček vyndáte z umělého palce, který jste nechali v peněžence. 
Kapesníček dejte divákovi, aby jej mohl zkontrolovat a ve stejném okamžiku si opět nasaďte umělý palec, vyndejte prsty
z peněženky a tu zaklapněte.

87 - HODVÁB Z NEVIDITEĽNEJ PEŇAŽENKY 
Na tento trik potrebujete veľmi starú dámsku peňaženku. Vyberte z nej všetku podšívku tak, aby 
vám zostal len obal. Potrebujete tiež falošný palec - násadku a malú hodvábnu vreckovku. Povedzte 
divákom, že nikdy necestujete bez svojej kúzelnej peňaženky. V nej máte všetky svoje veci.
Držte peňaženku v pravej ruke a otvorte ju. Siahnite ukazovákom a palcom dovnútra. Násadku pridržte vo vnútri, vysuňte
z nej palec a nechajte ju tam. Znovu siahnite do peňaženky a vytiahnite hodvábnu vreckovku. Podajte ju niektorému z divákov. 
Ukazovák a palec dajte zase do peňaženky, nasaďte si falošný palec, vyberte ruku a zavrite peňaženku.

88 - CUKR DO ČAJE
Před předvedením triku nasypte trochu cukru do umělého palce a ten si nasaďte na pravý palec. Nejlepší je trik předvádět, 
když někdo z diváků pije čaj nebo kávu. Divákům zběžně ukažte, že máte prázdné ruce (nesmí vidět umělý palec), sundejte 
si umělý palec a schovejte ho do levé pěsti, pěst otočte, narovnejte palec i ukazovák a pomaličku začněte divákovi sypat cukr 
do čaje.

88 - CUKOR DO ČAJU
Pred predvedením triku nasypte trochu cukru do umelého palca a ten si nasaďte na pravý palec. Najlepšie je trik predvádzať, 
keď niekto z divákov pije čaj alebo kávu. Divákom zbežne ukážte, že máte prázdne ruky (nesmie vidieť umelý palec), zložte 
si umelý palec a schovajte ho do ľavej pästi, päsť otočte, narovnajte palec aj ukazovák a pomaličky začnite divákovi sypať 
cukor do čaju.

89 - CUKR JE SLADKÝ 
Do dlaně mezi palec a ukazovák si schovejte malý bonbón (diváci o tom nesmí vědět). Pak si nepozorovaně vložte umělý 
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palec do levé dlaně a ukryjte ho v pěsti. Do té pak nasypte trochu cukru (ve skutečnosti do umělého palce), zatlačte ho 
postupně všemi prsty a nakonec na palec pravé ruky nasadíte umělý palec. Rozevřete levou dlaň a cukr se přeměnil v bonbón!

89 - CUKOR JE SLADKÝ
Do dlane medzi palec a ukazovák si schovajte malý cukrík (diváci o tom nesmú vedieť). Potom si nepozorovane vložte umelý 
palec do ľavej dlane a ukryte ho v pästi. Do tej potom nasypte trochu cukru (v skutočnosti do umelého palca), zatlačte ho 
postupne všetkými prstami a nakoniec na palec pravej ruky nasadíte umelý palec. Roztvorte ľavú dlaň a cukor sa premenil 
na cukrík!

90 - ZROZENÍ KOSTKY CUKRU
Toto je obdoba předchozího kouzla. V levé dlani máte tajně schovanou kostku cukru a nepozorovaně do ní vložíte i umělý 
palec, nasypte do něj před diváky trochu cukru, zatlačte prsty pravé ruky a naposledy palcem, na který si nasadíte umělý 
palec. Otevřete svou levou dlaň a z krystalků cukru se stala kostka!

90 - ZRODENIE KOCKY CUKRU 
Toto je obdoba predchádzajúceho kúzla. V ľavej dlani máte tajne schovanú kocku cukru a nepozorovane do nej vložíte aj 
umelý palec, nasypte do neho pred divákmi trochu cukru, zatlačte prsty pravej ruky a naposledy palcom, na ktorý si nasadíte 
umelý palec. Otvorte svoju ľavú dlaň a z kryštálikov cukru sa stala kocka!

91 - PŘÍLIŠ MNOHO TĚSTA
Budete potřebovat čerstvou housku a bankovku. Dejte si bankovku do umělého palce, rozlomte housku a vytáhněte z ní 
bankovku! Když si vezmete housku do ruky, tak do ní zasuňte umělý palec a předstírejte, že chcete housku rozlomit a vyndejte 
z ní bankovku! Divákům si postěžujte, že pekař použil nějak hodně těsta!

91 - PRÍLIŠ VEĽA CESTA
Budete potrebovať čerstvú žemľu a bankovku. Dajte si bankovku do umelého palca, rozlomte žemľu a vytiahnite z nej 
bankovku! Keď si vezmete žemľu do ruky, tak do nej zasuňte umelý palec a predstierajte, že chcete žemľu rozlomiť a vyberte 
z nej bankovku! Divákom si posťažujte, že pekár použil nejako pridrahé cesto.

92 - ÚPLNĚ SEŠROUBOVANÉ 
K předvedení tohoto triku budete potřebovat dva úplně stejné malinké šroubky a osm matiček. Našroubujte čtyři matky na 
každý šroub, jeden si nechte tajně schovaný v levé dlani a druhý dejte divákovi s tím, ať z něho matky odšroubuje. Dejte si 
umělý palec do levé pěsti a do pravé ruky si od diváka vezměte odšroubované matky i šroubek. To vše přendejte do sevřené 
dlaně levé ruky dovnitř umělého palce. Do levé dlaně nakonec vložte ukazovák i palec, na který si znovu nasadíte umělý 
palec. A překvapte diváky, protože z dlaně vyndáte čtyři matičky připevněné na šroubu!

92 - ÚPLNE ZOSKRUTKOVANÉ
K predvedeniu tohto triku budete potrebovať dve úplne rovnaké krátke skrutky a osem matičiek. Naskrutkujte štyri matice na 
každú skrutku, jednu si nechajte tajne schovanú v ľavej dlani a druhú dajte divákovi s tým, nech z nej maticu odskrutkuje. 
Dajte si umelý palec do ľavej pästi a do pravej ruky si od diváka vezmite odmonovanú maticu i skrutku. To všetko preložte 
do zovretej dlane ľavej ruky dovnútra umelého palca. Do ľavej dlane nakoniec vložte ukazovák aj palec, na ktorý si znovu 
nasadíte umelý palec. A prekvapte divákov, pretože z dlane vyberiete štyri matice pripevnené na skrutke!
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93 - MIZEJÍCÍ MINCE
Připravte si malou minci, držte ji mezi levým palcem a ukazovákem. Umělý palec si nechte v levé pěsti a ve stejnou chvíli 
nechte minci sklouznout dovnitř umělého palce a ten si nasaďte na pravý palec. Voala: Mince zmizela!

93 - MIZNÚCA MINCA
Pripravte si malú mincu, držte ju medzi ľavým palcom a ukazovákom. Umelý palec si nechajte v ľavej pästi a v rovnakú chvíľu 
nechajte mincu skĺznuť dovnútra umelého palca a ten si nasaďte na pravý palec. Aha ho: Minca zmizla!

94 - MIZNOUCÍ SŮL
Nasypte si trochu soli do levé pěsti, ve které máte schovaný umělý palec a postupně každým prstem zatlačujete sůl víc a víc 
do pěsti. Jako posledním musíte zatlačit pravým palcem, nasaďte si umělý palec, otevřete pěst a sůl zmizela!

94 - MIZNÚCA SOĽ
Nasypte si trochu soli do ľavej pästi, v ktorej máte schovaný umelý palec a postupne každým prstom zatláčte soľ viac a viac 
do pästi. Ako posledným musíte zatlačiť pravým palcom, nasaďte si umelý palec, otvorte päsť a soľ zmizla!

95 - VODĚODOLNÁ BANKOVKA
Srolujte bankovku podle obrázku č. 1, nasaďte si na pravý palec umělý palec a na něj nasaďte srolovanou bankovku, prsty 
levé ruky pevně semkněte kolem bankovky a sundejte ji i s umělým palcem. Řekněte divákům, že vy i bankovka dokážete 
vstřebat tekutinu a nalijte trochu vody do srolované bankovky. Kam se ta voda poděla? Řekněte, že ji udržíte do doby, než 
bude třeba se jí zbavit a pak ji nalijte zpět. Nasaďte si bankovku i s umělým palcem na svůj palec a podejte divákovi suchou 
bankovku, aby ji mohl zkontrolovat.

95 - NEPREMOKAVÉ PENIAZE
Zrolujte bankovku podľa obrázku č. 1, nasaďte si na pravý palec umelý palec a naň nasaďte zrolovanú bankovku, prsty ľavej 
ruky pevne zomknite okolo bankovky a zložte ju aj s umelým palcom. Povedzte divákom, že vy aj bankovka dokážete vstrebať 
tekutinu a nalejte trochu vody do zrolovanej bankovky. Kam sa tá voda podela? Povedzte, že ju udržíte do doby, než bude 
treba sa jej zbaviť a potom ju nalejte späť. Nasaďte si bankovku aj s umelým palcom na svoj palec a podajte divákovi suchú 
bankovku, aby ju mohol skontrolovať.
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96 - SUCHÉ RUCE 
Udělejte z bankovky (z 5 eur, 5 dolarů nebo 100 Kč) ruličku, oviňte ji kolem špičky palce (kterou máte pořád na pravém palci), 
prsty levé ruky tlačte na palec přes bankovku a sundejte z palce bankovku i špičku. Teď nalijte trošinku vody do špičky palce, 
palec strčte do špičky a ukažte obě strany bankovky: voda zmizela! Jednoduše řekněte, že jste měli tak suché ruce, že se do 
nich voda vstřebala.

96 - SUCHÉ RUKY
Urobte z bankovky (z 5 eur, 5 dolárov alebo 5 libier) ruličku, oviňte ju okolo špičky palca (ktorú máte stále na pravom palci), 
prsty ľavej ruky tlačte na palec cez bankovku a zložte z palca bankovku i špičku. Teraz nalejte troška vody do špičky palca, 
palec strčte do špičky a ukážte obe strany bankovky: voda zmizla! Jednoducho povedzte, že ste mali tak suché ruky, že sa 
do nich voda vstrebala.

97 - KRÁLÍČEK 
Nasaďte si umělý palec na palec pravé ruky. Uvidíte, že si toho nikdo nevšimne.  Teď dejte malého králíka do otvoru palce. 
Nasaďte si umělý palec opět na palec pravé ruky (dobře přitlačte, aby malý králík v palci zmizel). Do pravé ruky si dejte velké 
králíky. Nyní zakryjte falešný palec druhou rukou. Nyní si musíte zmáčknout pěst tak, aby v ní zůstal prst s falešným palcem, 
a současně se ukáže králíček. Úžasné! Králíci mají malé králíčky.

97 - KRÁLIČEK
Nasaďte si umelý palec na palec pravej ruky. Uvidíte, že si to nikto nevšimne. Teraz dajte malého králika do otvoru palca. 
Nasaďte si umelý palec opäť na palec pravej ruky (dobre pritlačte, aby malý králik v palci zmizol). Do pravej ruky si dajte veľké 
králiky. Teraz zakryte falošný palec druhou rukou. Teraz si musíte stlačiť päsť tak, aby v nej zostal prst s falošným palcom, a 
súčasne sa ukáže králiček. Úžasné! Králiky majú malé králičky.

98 - ZMIZENÍ KULIČKY
Toto je základní trik a vy se předem musíte dobře naučit pohybovat rukama. Je velmi důležité perfektně si natrénovat držení 
kuličky, jinak by mohli diváci zpozorovat, kde opravdu kuličku držíte. K triku budete potřebovat čtyři stejné bavlněné kuličky. 
Před vystoupením si dejte tři kuličky do pravé kapsy kalhot a jednu kuličku vložte do levé kapsy kalhot. Z pravé kapsy kalhot 
vezměte jednu kuličku a ukažte ji divákům tak, že si ji dáte na dlaň mezi svým pravým ukazováčkem a prostředníčkem. A teď 
pouze jakoby přehoďte kuličku z pravé ruky do levé. Překryjte levou ruku pravou dlaní směrem dolů, diváci si myslí, že máte 
kuličku v levé ruce a levou ruku sevřete v pěst. Pravou ruku odtáhněte a pravým ukazováčkem naznačte, že kulička je v levé 
ruce. Otevřete levou ruku, prst po prstu a diváci jsou ohromeni, protože kulička z vaší ruky zmizela!

98 - ZMIZNUTIE GUĽÔČKY 
Toto je základný trik a pohyby by ste mali mať perfektne nacvičené predtým, než ho ukážete divákom. Správne prevedenie 
pohybu je veľmi dôležité. Inak si môžu diváci uvedomiť, že v skutočnosti držíte guľôčku v pravej ruke. Na tento trik budete 
potrebovať štyri bavlnené guľôčky. Pred predvedením si musíte dať tri guľôčky do pravého vrecka nohavíc a jednu do ľavého.
Vyberte jednu z guľôčok z pravého vrecka. Ukážte ju divákom. Položte si guľôčku na dlaň pravej ruky medzi ukazovák
a prostredník. Ak si prikryjete ľavú ruku pravou rukou otočenou smerom dole, obecenstvo si bude myslieť, že máte guľôčku
v ľavej ruke. Musíte ju preto zovrieť v päsť. Odtiahnite pravú ruku (guľôčka je stále v nej). Ležérne ukážte ukazovákom na ľavú 
ruku. Jeden po druhom otvorte prsty. Guľôčka z vašej ruky zmizla!
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99 - KULIČKA V KAPSE
Toto je pokračování předchozího triku. Vysvětlete divákům, že většinou, když takto kulička zmizí, tak se někdy objeví v kapse 
kalhot. Sáhněte si do pravé kapsy (ale opatrně, aby vám nevypadla kulička, kterou již v pravé ruce máte) a vezměte ještě 
jednu. Měli byste mít v dlani kuličky dvě, jednu z nich si nechte schovanou pod prsty a divákům ukažte jen jednu, kterou jste 
vyndali z kapsy.

99 - GUĽÔČKA VO VRECKU
Toto je pokračovanie predchádzajúceho triku. Vysvetlite divákom, že väčšinou, keď takto guľôčka zmizne, tak sa niekedy 
objaví vo vrecku nohavíc. Siahnite si do pravého vrecka (ale opatrne, aby vám nevypadla guľôčka, ktorú už v pravej ruke 
máte) a vyberte ďalšiu. Mali by ste mať v dlani guľôčky dve, jednu z nich si nechajte schovanú pod prsty a divákom ukážte 
len jednu, ktorú ste vybrali z vrecka.

100 - Z RUKY DO RUKY
K předvedení tohoto kouzla budete potřebovat čtyři míčky. Jeden dejte na stůl, druhý držíte prsty pravé ruky a třetí máte tajně 
schovaný v levé dlani. Čtvrtý míček si necháte v kapse kalhot. Zaměřte veškerou pozornost na svou pravou ruku, během toho 
vezmete levou rukou míček ze stolu a oba míčky stisknete k sobě. Nyní máte ve svých rukou tři míčky a diváci si myslí, že 
máte jen dva. Přesuňte dva míčky z levé ruky do pravé, přesuňte ji směrem k divákovi a vložte všechny do jeho dlaně. Jeho 
ruku mu sevřete v pěst, takže není vidět, kolik míčků v ní má. Divák má v tuto chvíli v ruce tři míčky, sáhněte si do kapsy, 
vezměte čtvrtý míček a ukažte ho divákovi. Řekněte, že zkusíte přemístit svůj míček do jeho dlaně. Potom udělejte základní 
hmat a ukažte divákovi levou ruku, která je prázdná. Netuší, že míček máte schovaný v pravé ruce. Poté ho požádejte, ať 
otevře dlaň. K jeho úžasu má v ruce tři míčky. Míček prostě přecestoval z vaší dlaně do jeho.

100 - Z RÚČKY DO RÚČKY
K predvedeniu tohto triku budete potrebovat štyri guľôčky. Jedna je položená na stole, druhú by ste mali mať medzi prstami 
pravej ruky a tretiu tajne držíte v ľavej dlani. Štvrtú guľôčku máte vo vrecku. Presuňte všetku pozornosť na pravú ruku. Zároveň 
položte ľavú ruku dlaňou nadol na stôl a chyťte obe guľôčky. Teraz by ste mali mať v rukách tri guľôčky. Diváci si však myslia, 
že máte len dve. Presuňte obe guľôčky z ľavej ruky do pravej, aby ste všetky tri držali v jednej ruke. Natiahnite pravú ruku
k divákovi a požiadajte ho, aby otvoril svoju ruku. Všetky guľôčky mu vložte do dlane. Neuvoľnite prsty, až kým nebude mať ruku 
úplne zovretú. Divák má v tomto momente tri guľôčky. Siahnite si do vrecka nohavíc a vyberte štvrtú guľôčku. Ukážte ju divákovi.
Vysvetlite, že mu ju akože prenesiete do ruky. Urobte základný trik. Potom ukážte divákovi prázdnu ľavú ruku. Nebude vedieť, 
že máte guľôčku skrytú v pravej ruke. Požiadajte ho, aby otvoril ruku. Guľôčka prešla neviditeľnou cestou z vašej ruky do jeho.
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101 - VE KTERÉ RUCE?
Když jste dokončili předcházející kouzlo, tak ještě můžete pokračovat. Jednu kuličku držte konečky prstů a druhou nechte 
schovanou pod zavřenými prsty jakoby v pěsti. Kuličku přendejte do levé ruky a sevřete ji v pěst a přetočte klouby vzhůru. Ten 
samý pohyb udělejte s pravou rukou. V tuto chvíli si diváci myslí, že máte pouze jednu kuličku, a to v levé ruce. Překřižte ruce 
a několikrát o sebe ťukněte pěstmi. Požádejte jednoho z diváků, ať ukáže, ve které ruce máte kuličku. Pravděpodobně řekne, 
že v levé. Ruce dejte zpět před sebe, už se nekříží a otevřete levou ruku. Kulička se objeví a vy pomalu otevřete i druhou ruku 
a k údivu diváků se v ní také kulička objeví. Vysvětlete jim, že jednoduše dokážete z jedné kuličky udělat dvě.

101 - V KTOREJ RUKE?
Keď dokončíte predchádzajúce kúzlo, budete pripravení začať toto. Jednu guľôčku držte na končekoch prstov a druhú skrytú 
pod prstom. Položte si guľôčku do dlane ľavej ruky. Potom ľavú ruku zavrite a otočte ju dlaňou nahor. Rovnaký pohyb urobte 
pravou rukou, tú ale otočte dlaňou nadol. V tomto momente si publikum bude myslieť, že používate len jednu guľôčku, tú, čo 
máte v ľavej ruke. Prekrížte ruky a niekoľkokrát udrite päsťami o seba. Teraz sa niektorého z divákov opýtajte, v ktorej ruke 
máte guľôčku. Pravdepodobne povie, že v ľavej. Oddeľte ruky, otvorte ľavú a ukážte, že guľôčka je stále tam. Potom otvorte 
pravú ruku a zjaví sa ďalšia guľôčka! Pri tomto kúzlu vysvetlite, že dokážete z jednej guľôčky vyčarovať dve.

102 - KULIČKA SE NEVIDITELNĚ PŘESUNE
K triku potřebujete dvě bavlněné kuličky. Jednu položte na stůl a druhou si dejte do pravé dlaně. Teď předstírejte, že si kuličku 
přendáte do levé ruky, ale ve skutečnosti uděláte jen základní hmat a kuličku necháte ukrytou v sevřené dlani pravé ruky. V 
tuto chvíli musíte mít levou ruku zavřenou. Pravou rukou vezměte ze stolu druhou kuličku a obě kuličky, které máte v pravé 
ruce, vložíte do dlaně divákovi a ten ji musí okamžitě zavřít. Řekněte divákovi, že použijete kouzelnou sílu a neviditelně 
přesunete kuličku ze své ruky do jeho. Udělejte kouzelný pohyb a pomalu rozevřete prsty jeden po druhém. Překvapení! Poté 
divák otevře svou ruku, zmatený, jak se to mohlo stát? Kulička neviditelně přecestovala z jedné ruky do druhé?

102 - GUĽÔČKA SA NEVIDITEĽNE PRESUNE 
Ke kúzlu potrebujete dve bavlněné guľôčky Jednu položte na stôl a druhú si vložte do pravej dlaně, ktorú máte otočenú 
dlaňou nahor. Teraz predstierajte, že guľôčku presúvate do ľavej ruky, ale v skutočnosti urobte základný pohyb. Je veľmi 
dôležité pamätať si, že vždy, keď predvádzate toto zmiznutie, musíte mať ľavú ruku zavretú. Teraz zoberte guľôčku, čo 
zostala na stole, a položte dlaň priamo na ňu. Dajte si pozor, aby tomuto pohybu publikum nevenovalo pozornosť.
Teraz môžete zobrať obe guľôčky tak, akoby ste brali len jednu. Požiadajte diváka, aby otvoril pravú ruku. Vložte mu do nej 
guľôčku (v skutočnosti obe) a teraz ho požiadajte, aby zavrel dlaň (zároveň dajte preč prst). Povedzte divákovi, že máte 
magické schopnosti a vaša guľôčka podnikne neviditeľnú cestu z vašej ruky do jeho dlane. Urobte kúzelné pohyby a pomaly 
otvorte prsty jeden po druhom. Prekvapenie! Potom divák otvorí dlaň a bude zmätený, ako sa vám to podarilo.
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103 - DVA V JEDNÉ RUCE
Po předvedení předchozího triku si od diváka vezměte zpět obě kuličky a položte je na stůl vedle sebe. Levou ruku položte 
nad levou kuličku dlaní vzhůru a pravou rukou vezměte pravou kuličku do pěsti. Z pravé ruky ji přendejte do levé, aniž byste 
levou rukou pohnuli, sevřete ji v pěst a řekněte divákům, že kulička je ve vaší levé ruce. Teď levou ruku nadzvedněte a 
vezměte druhou kuličku, kterou máte pod levou rukou a řekněte: „Levou kuličku mám v pravé ruce“. Opravdu byste měli mít 
v každé ruce jednu kuličku a ukažte to divákům. Je to tak. A nyní jim řekněte, že ,,kouzlo” zopakujete. Zopakujte celý postup, 
ale při přendávání kuličky z pravé ruky do levé pouze tento pohyb naznačte a nechte si ji v pravé dlani. Tak budete mít na 
konci obě kuličky v pravé ruce.

103 - DVE V JEDNEJ RUKE 
Po predvedení predchádzajúceho triku si od diváka vezmite späť obe guličky a položte ich na stôl vedľa seba. Ľavú ruku 
položte nad ľavú guličku dlaňou nahor a pravou rukou vezmite pravú guľôčku do pästi. Z pravej ruky ju preložte do ľavej, 
bez toho aby ste ľavou rukou pohli, zovrite ju v päsť a povedzte divákom, že guľôčka je vo vašej ľavej ruke. Teraz ľavú ruku 
nadvihnite a vezmite druhú guľôčku, ktorú máte pod ľavou rukou a povedzte: “Ľavou guľôčku mám v pravej ruke”.
Naozaj by ste mali mať v každej ruke jednu guľôčku a ukážte to divákom. Je to tak. A teraz im povedzte, že,, kúzlo “ zopakujete. 
Zopakujte celý postup, ale pri přendávání guľôčky z pravej ruky do ľavej iba tento pohyb naznačte a nechajte si ju v pravej 
dlani. Tak budete mať na konci obe guľôčky v pravej ruke.

104 - VODA LEPÍ
Naplňte skleničku až po okraj vodou. Na okraj skleničky položte pohled obrázkem dolů. Položte ruku na pohled a kouzelnickou 
hůlkou v druhé ruce nad skleničkou čarujte. Pomalu otočte skleničku vzhůru nohama a přitlačte pevně pohled ke skleničce. 
Druhou rukou vezměte skleničku za dno a odříkejte magickou formuli. Ruku, která drží pohled, dejte stranou a … žádná voda 
ze skleničky neteče! Jak je to možné? Vnější atmosférický tlak působící proti pohledu je silnější než voda ve skleničce.

104 - LEPKAVÁ VODA
Naplňte pohárik až po okraj vodou. Na okraj poháre položte pohľad obrázkom dolu. Položte ruku na pohľad a kúzelníckou 
paličkou v druhej ruke nad pohárikom Čarujte. Pomaly otočte pohárik hore nohami a pritlačte pevne pohľad k poháriku. 
Druhou rukou vezmite pohárik za dno a odriekajte magickú formulu. Ruku, ktorá drží pohľad, dajte bokom a ... žiadna voda
z pohára netečie! Ako je to možné? Vonkajšie atmosférický tlak pôsobiaci proti pohľadu je silnejší ako voda v pohári.
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105 - BALANCUJÍCÍ SKLENIČKA
Vezměte dvě karty z obyčejného balíčku (doporučujeme žolíky), abyste nezničili karty ze své sady. Ukážete divákům, že 
sklenička s vodou udrží rovnováhu na jedné kartě! Nejprve přeložte jednu kartu napůl a přilepte ji jednou půlkou k druhé kartě, 
takže si vytvoříte třetí stranu (jako písmeno T), aby se sklenička na kartě udržela. Teď vezměte skleničku s vodou a opatrně ji 
postavte na kartu, kterou tajně otevřete směrem k sobě. Publikum samozřejmě tuto kartu nesmí vidět. Když skončíte, vraťte 
přilepenou kartu zpět, takže nic nebude vidět.

105 - BALANSUJÚCI POHÁR
Zoberte dve karty z obyčajného balíčka (odporúčame žolíky), aby ste nezničili karty zo svojej sady. Ukážete divákom, že 
pohár s vodou udrží rovnováhu na jednej karte! Najprv preložte jednu kartu napol a prilepte ju raz polkou k druhej karte, takže 
si vytvoríte tretiu stranu (ako písmeno T), aby sa pohár na karte udržal. Teraz zoberte pohár s vodou a opatrne ho postavte 
na kartu, ktorú tajne otvoríte smerom k sebe. Publikum samozrejme túto kartu nesmie vidieť. Keď skončíte, vráťte prilepenú 
kartu späť, takže nič nebude vidieť.

106 - OPRAVDOVÉ VAJÍČKO SE VZNÁŠÍ SE VE VZDUCHU 
K provedení tohoto kouzla potřebujete jenom vajíčko. Opatrně uchopte vajíčko a udělejte do něj po straně díru dost velkou 
na to, aby se vám do něj vešla špička palce. Uchopte vajíčko oběma rukama, ukažte ho divákům a přitom dejte pozor, aby 
neviděli otvor. Držte otvor směrem k sobě, strčte do něj jeden palec. Nyní pusťte vajíčko a současně roztáhněte prsty směrem 
k divákům. Divákům bude připadat, jako že se vám vajíčko vznáší mezi prsty!

106 - OZAJSTNÉ VAJÍČKO SA VZNÁŠA VO VZDUCHU
Na vykonanie tohto kúzla potrebujete len vajíčko. Opatrne uchopte vajíčko a urobte do neho po strane dieru dosť veľkú na 
to, aby sa vám do neho zmestila špička palca. Uchopte vajíčko oboma rukami, ukážte ho divákom a pritom dajte pozor, 
aby nevideli otvor. Držte otvor smerom k sebe, strčte do neho jeden palec. Teraz pustite vajíčko a súčasne roztiahnite prsty 
smerom k divákom. Divákom bude pripadať, ako že sa vám vajíčko vznáša medzi prsty!

107 - KOUZLO SE SOLÍ A PEPŘEM 
Kouzelník nasype trochu soli na kousek papíru a pak na tuto sůl rozsype trochu pepře.  Pak vyzve diváky, aby oddělili sůl od 
pepře! Nikdo nenabídne snadné řešení. Kouzelník vyndá ze své kapsy hřeben a několikrát si jím pročeše vlasy. Tím vznikne 
statická elektřina. Pak podrží hřeben nad solí a pepřem a zrnka pepře se přilepí na zuby hřebenu a sůl zůstane na stole.

107 - KÚZLO SO SOĽOU A KORENÍM
Kúzelník nasype trochu soli na kúsok papiera a potom na túto soľ rozsype trochu korenia. 
Potom vyzve divákov, aby oddelili soľ od korenia! Nikto neponúkne jednoduché riešenie.
Kúzelník vytiahne zo svojho vrecka hrebeň a niekoľkokrát si ním prečeše vlasy. Tým vznikne statická elektrina. Potom podrží 
hrebeň nad soľou a korením a zrnká korenia sa prilepí na zuby hrebeňa a soľ zostane na stole.

108 - SUŠENKA ZMIZÍ
Pravou rukou ukažte divákům sušenku. Předejte si ji do levé ruky (sevřete prsty a otočte ruku, aby vám sušenka v pěsti 
nebyla vidět), pak dejte divákům vědět, že tato sušenka zmizí. Počítejte do tří, otevřete ruku a – sušenka je pořád tam (první 
smích). Vezměte sušenku a opět ji ukažte s použitím pravé ruky. Opakujte stejné pohyby jako předtím (předejte si sušenku 
do levé ruky, počítejte do tří a ukažte divákům, že tam sušenka pořád je). To způsobí ještě větší smích, protože lidi baví, když 
to kouzelníkovi moc nejde. Tyto kroky předveďte třikrát nebo čtyřikrát. Při posledním pokusu předstírejte, že si předáváte 
sušenku do levé ruky, ale nechte si ji schovanou v pravé ruce a divákům říkejte, že jste zapomněli na ´kouzelný prášek´. 
Zmáčkněte silně pravou ruku a posypte si drobky rozdrcené sušenky levou ruku, triumfálně ukažte, jak sušenka zmizela
(v této chvíli budou diváci burácet smíchem, až zjistí, že byli oklamáni).
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108 - ZMIZNUTIE SUŠIENKY 
Pravou rukou ukážte divákom sušienku. Preložte si ju do ľavej ruky (zavrite prsty a otočte ruku tak, aby vám 
sušienku v ruke nebolo vidno). Potom dajte divákom vedieť, že sušienka ide zmiznúť. Napočítajte do tri, otvor ruku
a… sušienka je stále tam (diváci sa prvýkrát zasmejú). Zoberte sušienku a opäť ju pravou rukou ukážte. Zopakujte 
tie isté pohyby, ako predtým (presuňte sušienku do ľavej ruky, napočítajte do tri a ukážte divákom, že je ešte stále tam). 
Diváci sa budú smiať ešte viac. Ľudia radi vidia, keď sa kúzelníkovi nedarí. Postup zopakujte trikrát alebo štyrikrát. 
Pri poslednom pokuse predstierajte, že si sušienku presúvate do ľavej ruky, ale nechajte ju skrytú v pravej ruke.
Povedzte divákom, že ste si zabudli „čarovný prášok”. Silno stlačte pravú ruku a nasypte omrvinky rozdrvenej sušienky na 
ľavú ruku, ktorou zároveň víťazne ukazujete, ako sušienka zmizla (diváci sa už budú smiať na plné hrdlo, lebo si uvedomia, 
ako ste ich dostali).

109 - Z POMERANČŮ SE STANOU JABLKA
K provedení tohoto kouzla potřebujete pomeranč, jablko a kapesník. Na stole leží pomeranč, zakryjete ho kapesníkem
a stane se z něj jablko! Velice opatrně oloupejte pomeranč, abyste z něj dostali slupku vcelku takto: jednu třetinu odshora 
nařízněte směrem dolů, opakujte to osmkrát a pak stáhněte slupku z pomeranče. (Kdybyste teď slupku rozevřeli, vypadala 
by jako pavouk s osmi špičatýma nohama.) Nechte slupku pomeranče trochu oschnout a pak do ní vložte jablko. Až zakryjete 
pomeranč kapesníkem, trochu na něj tlačte prsty a držte slupku pomeranče, když kapesník odtahujete, slupka zůstane
v kapesníku a na stole zbude jablko. Je to opravdu šťavnatá proměna!

109 - Z POMARANČOV SÚ JABLKÁ
Na predvedenie tohto kúzla budete potrebovať pomaranč, jablko a vreckovku. Pomaranč položíte na stôl, prikryjete ho 
vreckovkou a zmení sa na jablko! Veľmi opatrne ošúpte pomaranč tak, aby šupka zostala v jednom kuse. Urobíte to takto: od 
úrovne tretiny odvrchu pomaranča ho prerežte až nadol. Zopakujte to osemkrát a potom z neho vyberte dužinu. (Ak by ste 
pomaranč roztvorili, vyzeral by ako pavúk so špicatými nohami.) Nechajte ho trochu vyschnúť a dovnútra potom vložte jablko. 
Keď ho prikryjete vreckovkou, mierne zatlačte prsty a keď budete odťahovať vreckovku, šupku držte spolu s ňou. Šupka bude 
vo vreckovke a jablko na stole. Ozajstná ovocná premena!

110 - NOVÝ SÁČEK BONBÓNŮ 
Pro toto kouzlo budete potřebovat dva stejné sáčky bonbónů. Podstata spočívá v tom, že roztrhnete sáček bonbónů a pak jich 
pár nasypete divákovi do ruky, pak poznamenáte, že nebude dost pro všechny a že moc potřebujete další sáček. Pak vezmete 
sáček, který držíte, zmačkáte si ho do ruky, fouknete do něj a jednomu divákovi hodíte nový sáček bonbónů a požádáte ho, 
aby ho otevřel a podal ho dál. Tajemství je jednoduché. Jednomu sáčku bonbónů odstřihněte růžek, pak ten růžek nasaďte 
na neotevřený sáček a neotevřený sáček založte podél ustřižené čáry. Z otevřeného sáčku si pak dejte do pravé ruky šest 
nebo sedm bonbónů. Držte ustřižený růžek na stejném místě na neotevřeném sáčku a bude to vypadat, že jste roztrhli sáček, 
ale skutečný růžek je přeložený. Utržený růžek si dejte do kapsy a pak držte sáček nad rukou jednoho z diváků a mezi prsty 
nechte klouzat vysypané bonbóny. Bude to vypadat, jako že se bonbóny sypou ze sáčku, který držíte. Až budete mít sáček 
zase v obou rukou, narovnejte přeloženou část a bude se zdát, že jste z roztrženého sáčku udělali nový.

110 - NOVÝ BALÍČEK CUKRÍKOV 
Na toto kúzlo budete potrebovať dva rovnaké balíčky cukríkov. Efekt bude vyzerať tak, že jeden z balíčkov otvoríte a nasypete 
niekoľko cukríkov do ruky jednému z divákov. Potom poznamenáte, že nebude dosť pre všetkých a že naozaj potrebujete ešte 
jeden balíček. Potom balíček, ktorý držíte, zložíte v ruke. Fúknete naň, hodíte niektorému z divákov nový balíček cukríkov 
a požiadate ho, aby ho otvoril a cukríky rozdal. Tajomstvo je jednoduché. Odstrihnite rožtek jedného balíčka a ten potom 
zarovnajte s neotvoreným balíčkom. Neotvorený balíček zložte pozdĺž odstrihnutého rožka. Potom si dajte šesť alebo sedem 
cukríkov z otvoreného balíčka do pravej ruky. Vďaka tomu, že rožtek budete držať tak, aby zakryl plný balíček, bude sa 
zdať, že ho otvárate. Ozajstný roh bude zložený dozadu. Odtrhnutý rožtek si dajte do vrecka. Potom držte balíček nad 
divákovou rukou a cez prsty opatrne pustite voľné cukríky. Bude to vyzerať, akoby cukríky padali z balíčka, ktorý držíte.
Keď balíček v spojených rukách zložíte, vystrite zložený rožtek a bude sa zdať, že ste premenili otvorený balíček na nový.
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111 - PROMĚNA KOLY V MINCE 
K provedení tohoto kouzla potřebujete tři papírové kelímky, pár drobných mincí, prázdnou láhev od koly a trochu 
studené černé kávy. Podstata spočívá v tom, že nalijete trochu „koly“ z láhve do papírového kelímku, prohlásíte, 
že je nevychovanost pít přímo z láhve. Pak můžete předstírat, že usrknete z láhve, a řeknete, jak drahá je dnes 
„kola“. Řekněte: “Nebylo by kouzelné, kdyby člověku vždycky proplatili nákup něčeho k pití?”  Ukažte divákům 
svoje pití a oni uvidí, že z „koly“ se staly mince. Vezměte tři kelímky a do dna jednoho z nich vyřízněte díru, 
ustřihněte druhému horní okraj a poslední rozřízněte na polovinu a pak ho po straně prořízněte odshora až dolů.
Teď vložte tuto polovinu kelímku vzhůru nohama do kelímku, který má ve dně díru, a tento kelímek vložte do kelímku bez 
okraje. Teď jednoduše dávejte na polovinu kelímku drobné, až neuvidíte polovinu kelímku pod ní. Nalijte si do prázdné láhve 
od „koly“ trochu studené kávy a můžete začít. Nalévejte „kolu“, dokud nezakryje mince, a až ukážete divákům kelímek plný 
„koly“, držte ho oběma rukama a velice jemně tiskněte spodní kelímek a stahujte ho z horního kelímku. Musíte ho snížit jen 
asi o 1 cm a káva se pomalu přelije do spodního kelímku, což vyvolá iluzi, že „kola“ se mění na mince!

111 - PREMENA KOLY NA MINCE 
Na predvedenie tohto kúzla budete potrebovať tri papierové tégliky, niekoľko mincí, prázdnu fľašu od „koly“ a trochu studenej 
čiernej kávy. Efekt, ktorý predvediete, bude vyzerať nasledovne: vlejete trochu „koly“ do papierového téglika so slovami, že piť 
rovno z fľaše sa nepatrí. Potom budete predstierať, že si odpíjate z fľaše a budete hovoriť niečo o tom, aká je „kola“ v dnešnej 
dobe drahá. Poviete: „Nebolo by to super, keby človek vždy, keď si kúpi nápoj, dostal peniaze späť?” Ukážete divákom nápoj 
a uvidia, ako sa „kola“ zmení na mince. Zoberte všetky tri tégliky a vystrihnite dieru do dna jedného z nich a do okraja druhého. 
Tretí prestrihnite na polovicu a dolnú polovicu po strane prestrihnite odhora až nadol. Polovičný téglik potom vložte hore 
dnom do téglika s dierou naspodku a ten vložte do tégliks bez okraja. Potom jednoducho len zakryte polovičný téglik mincami 
tak, aby ho nebolo vidno. Do prázdnej fľaše od „koly“ nalejte trochu studenej kávy a môžete začať. Nalievajte „kolu”, až kým 
neprikryje mince. Keď budete divákom ukazovať téglik plný „koly“, držte ho v oboch rukách a veľmi jemne odkrúťte spodný 
téglik. Potom ho stiahntei z vrchného. Stačí, ako ho stiahnete asi iba o 1 cm. Káva sa pomaly preleje do spodného téglika, čo 
vyvolá ilúziu, že sa “kola” mení na mince!

112 - KOUZELNÉ SPONKY 
Kouzelník připne dvě kancelářské sponky k bankovce a bankovku sroluje. Najednou rozbalí bankovku a sponky vyskočily 
přicvaknuté k sobě! Přeložte bankovku po délce a dvě sponky posuňte asi 12 mm od sebe, dejte pozor, aby byly správně 
umístěné. Pravý okraj bankovky složte pod levou sponku. Otočte bankovku a zopakujte předchozí krok. Teď zatáhněte za oba 
okraje bankovky a sponky vyskočí z bankovky spojené k sobě!

112 - KÚZELNÉ SPONKY 
Kúzelník pripne dve kancelárske sponky k bankovke a bankovku zroluje. Zrazu rozbalí bankovku a sponky 
vyskočili přicvaknuté k sebe! Preložte bankovku po dĺžke a dve sponky posuňte asi 12 mm od seba, dajte pozor, 
aby boli správne umiestnené. Pravý okraj bankovky zložte pod ľavú sponku. Otočte bankovku a zopakujte 
predchádzajúci krok. Teraz zatiahnite za oba okraje bankovky a sponky vyskočí z bankovky spojené k sebe!
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113 - ZVLÁŠTNÍ CHUŤ K JÍDLU 
Jediné, co k provedení kouzla potřebujete, je čajová lžička. Mělli byste sedět čelem k divákům. Zvedněte lžičku k nosu a 
přivoňte k ní, řekněte že má nádhernou vůni! Pak si dejte lžičku mezi obě ruce, držte oblou část levým palcem a druhý konec 
(držadlo) pravým palcem. Lžičku byste měli mít na délku rovně mezi prsty. Vy tedy lžičku vidíte, ale diváci vidí pouze hřbet 
vašich rukou (ale ne palce). Špičky prostředních prstů pravé ruky mírně přečnívají. Lžička by měla být asi 9 cm od okraje 
stolu a souběžně s okrajem stolu. Teď dejte ruce do svislé polohy, aby levá ruka byla nad pravou, a zvedněte ruce k ústům, 
lehce zakloňte hlavu, ruce mějte stále ve svislé poloze a zvedněte pravou ruku k okraji brady, jako byste si chtěli lžičku pustit 
do pusy stejně jako polykač mečů. V poslední vteřině řekněte: “Ach, zapomněl jsem na sůl a pepř,” položte lžičku a trochu ji 
posolte a popepřete. Teď držte lžičku tak jako předtím, avšak tentokrát přisuňte ruce k sobě k okraji stolu a upusťte si lžičku do 
klína (prostě ji pusťte palci). (Nedívejte se dolů, pamatujte na to, aby všechno vypadalo tak, jako když jste to dělali předtím.) 
Zvedněte ruce k ústům (jako předtím) a předstírejte, že si vkládáte lžičku do pusy, a když ruce odtahujete od úst, začněte 
žvýkat. (Přitiskněte jazyk k tváři, to posílí iluzi.) Velmi usilovně polkněte, jako byste spolkli velké sousto, pro efekt trochu zapijte 
vodou. Teď můžete říct: “Tak si říkám, co asi bude asi hlavní chod!”

113 - ZVLÁŠTNA CHUŤ DO JEDLA
Jediné, čo na provedení kúzla potrebujete, je čajová lyžička. Mali by ste sedieť za stolom tvárou k divákom. Zodvihnite si 
lyžičku k nosu a ovoňajte ju. Povedzte, že vonia veľmi chutne!  Potom si ju položte medzi ruky. Časť s priehlbinkou držte ľavým 
palcom a druhý koniec (rúčku) pravým palcom. Lyžičku by ste mali mať po dĺžke rovno za prstami. Tak ju budete vidieť, ale 
diváci vam budou vidieť len chrbty rúk (ale nie palce). Končeky stredných prstov na pravej ruke by sa mali mierne prekrývať. 
Lyžička by mala byť asi 9 cm paralelne od okraja stola. Potom si prekrúťte ruky do zvislej polohy tak, aby ste mali ľavú ruku 
nad pravou, a zdvihnite si ich k ústam. Mierne zakloňte hlavu. S rukami stále vo zvislej polohe si zdvihnite pravú ruku k spodku 
brady, akoby ste si išli spustiť lyžičku do úst rovnako, ako hltač mečov. V poslednej sekunde povedzte: „Och, zabudol som na 
soľ a korenie”. Položte lyžičku dole a nasypte na ňu trochu soli a korenia. Potom ju držte rovnako ako predtým. Tentoraz si 
však pritiahnite ruky k sebe smerom k hrane stola a zhoďte si lyžičku do lona (jednoducho ju len pustite z prstov). (Nepozerajte 
sa dole. Pamätajte na to, že všetko musí vyzerať presne tak, ako predtým.) Zodvihnite si ruky k ústam (tak ako predtým) a 
predstierajte, že si lyžičku vkladáte do úst. Keď odtiahnete ruky preč od úst, začnite ju žuť. (Ilúziu vylepšíte, ak si strčíte jazyk 
do líca.) Prehltnite s veľkou námahou, akoby ste prehĺtali veľkú guču. Efekt vylepšite tým, že si dáte glg vody. Potom môžete 
povedať: „Som zvedavý, čo bude ako hlavné jedlo!”

114 - PŘEDPOVĚĎ Z TELEFONNÍHO SEZNAMU 
Požádejte dobrovolníka, aby napsal trojciferné číslo složené z různých číslic a bez použití nuly. Pak dobrovolníka požádejte, 
aby obrátil pořadí číslic a od většího čísla odečetl to menší, např. 521 – 125  = 396. Teď ať sečte jednotlivé číslice a sdělí vám 
výsledek, např. 3 + 9 = 12 + 6 = 18. Otevřete telefonní seznam na straně 18. Sečtěte číslice z čísla stránky, např. 1 + 8 = 9. 
Teď ať se divák podívá na první sloupec do seznamu na straně 18, aby našel deváté jméno v pořadí. Ať přečte jméno, adresu 
a telefonní číslo. Pak vyndejte z kapsy obálku a vysvětlete, že už jste výsledek předpověděli. Dobrovolník otevře obálku a 
ukáže kousek papíru se správným jménem, adresou a telefonním číslem, kouzelník má vždycky pravdu! Vyzkoušejte to
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a uvidíte, že matematické kouzlo opravdu funguje!

114 - PREDPOVED Z TELEFÓNNEHO ZOZNAMU 
Požiadajte dobrovoľníka, aby napísal trojmiestne číslo s rôznymi číslicami (bez číslice ‘0’). Potom ho požiadajte, aby obrátil 
poradie číslic a odčítal nižšie číslo od vyššieho, napr. 521 - 125 = 396.  Potom musí spočítať všetky číslice dokopy a povedať 
vam výsledok, napr. 3 + 9 = 12 + 6 = 18.  Otvorte telefónny zoznam na strane 18. Sčítajte číslice z čísla strany, napr. 1 + 8 = 
9. Potom mu povedzte, aby sa pozrel na prvý stĺpec 18. strany v zozname a našiel v ňom deviate meno v poradí. Nechajte 
ho prečítať meno, adresu a telefónne číslo. Potom si vyberte z vrecka obálku a vysvetlite, že si tento výsledok predpovedali. 
Dobrovoľník otvorí obálku a ukáže papierik so správnym menom, adresou a telefónnym číslom. Kúzelník má vždy pravdu! 
Vyskúšajte to a uvidíte, že matematické kúzlo naozaj funguje!

115 - OHNUTÝ A NAROVNANÝ KOV 
Pro toto kouzlo potřebujete jenom lžíci. Magicky ji ohnete a pak ji opět narovnáte do původního tvaru.
Pro tento efekt držte lžíci v pěsti levé ruky, dno lžíce leží na stole před vámi. Teď dejte pravou ruku přes horní polovinu 
své levé pěsti a horní polovinu uchopené lžíce. Pod tímto krytím nenápadně změňte polohu levé pěsti a přesuňte si lžíci 
mezi prsteníček a malíček levé ruky. Přitlačte lžíci ke stolu a současně držte obě ruce vertikálně a tím tento tajné držení 
zakrýváte. Bude se zdát, že jste lžíci skutečně ohnuli. Pohněte oběma rukama nahoru k ústům, foukněte do nich a ukažte 
zcela narovnanou lžíci divákům.

115 - OHNUTIE A NAROVNÁVANIE KOVU 
Na toto kúzlo potrebujete iba lyžicu. Zázračne ju zohnete a potom ju vyrovnáte späť do pôvodného tvaru...Na tento efekt 
musíte lyžicu držať v ľavej dlani. Spodná hrana časti s priehlbinkou bude opretá o stôl pred vami. Potom položte pravú ruku 
na hornú polovicu ľavej päste na hornú polovicu rúčky lyžice. Pod rukou tajne zmeňte polohu ľavej päste a presuňte lyžicu 
medzi tretí prst a malíček ľavej ruky. Zatlačte lyžicou o vrch stola. Zároveň držte obe ruky vo zvislej polohe dohora, aby ste 
túto manipuláciu zakryli. Bude to vyzerať, akoby ste lyžicu naozaj ohli. Dajte si obe ruky k ústam, zafúkajte na ne a ukážte 
dokonalo opravenú lyžicu divákom.

116 - JAKOU BARVU MÁ PASTELKA 
Kouzelník podá čtyři pastelky různých barev dobrovolníkovi a otočí se k divákům zády. Dobrovolník vloží jednu pastelku 
kouzelníkovi do ruky za jeho zády. Dobrovolník si pak opět vezme svoji pastelku. Kouzelník se otočí obličejem k divákům a 
oznámí barvu pastelky! Když vám dobrovolník dává pastelku do ruky, dotkněte se špičky pastelky špičkou prstu. Teď se otočte 
opět čelem k divákům. Zvedněte ruku k čelu, abyste se “zamysleli”, a když se ruka zvedá k čelu, uvidíte barvu, která vám po 
pastelce zůstala na špičce prstu.

116 - AKEJ FARBY JE PASTELKA?
Kúzelník podá dobrovoľníkovi štyri pastelky rôznych farieb a otočí sa chrbtom k divákom. Dobrovoľník mu položí do ruky za 
chrbtom jednu pastelku. Potom si ju zoberie späť. Kúzelník sa otočí tvárou k publiku a povie farbu pastelky!  Keď vam dobrovoľník 
vloží pastelku do rúk, dajte pozor, aby ste sa končekom prsta dotkli špičky pastelky. Potom sa otočte tvárou k divákom.
Zdvihnite si ruku k čelu, ako keby ste „premýšľali”, a keď sa ruka dvíha k čelu, uvidíte farbu, ktorá vám po pastelce zostala 
na špičke prsta.

117 - KOSTKA CUKRU ZMIZÍ, ALE ZNAČKA ZŮSTÁVÁ 
Požádejte diváka, aby na kostku cukru nakreslil fi xou křížek. Uchopte kostku cukru tak, aby se vám křížek otiskl na palec. 
Dejte tuto kostku cukru do sklenice teplé vody. Pevně stiskněte divákovi ruku (tlačte mu palec na hřbet ruky) a držte ji nad 
sklenicí, zatímco pronášíte magickou formuli. Křížek se otiskne divákovi na ruku a kostka se pomalu rozpustí ve vodě.
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117 - KOCKA CUKRU SA STRATÍ, ALE ODTLAČOK ZOSTANE
Požiadajte diváka, aby ceruzkou nakreslil na kocku cukru krížik. Chyťte kocku tak, aby sa vam krížik odtlačil na palec. Vhoďte 
kocku do pohára teplej vody. Pevne chyťte diváka za ruku (palcom mu tlačte na chrbát ruky) a recitujúc zázračné slová mu ju 
držte nad pohárom. Krížik sa tak odtlačí divákovi na ruku, zatiaľ čo kocka cukru sa rozpustí v pohári vody.

118 - MATEMAGIKA 
Prohlaste, že jste „matematický“ génius a požádejte někoho, aby napsal pěticiferné číslo. Například napíše číslo 64321. 
Řekněte mu, aby pod něj napsal další pěticiferné číslo. Papír teď vypadá, řekněme:
64321
32780
Pod toto poslední číslo teď rychle napište: 67219 a dejte pozor, aby každé číslo, které napíšete, tvořilo po součtu s číslem 
nad ním číslo 9.
32780 + 67219 = 99999
Pak řekněte divákovi, aby pod to vaše připsal další pěticiferné číslo a zopakujte to samé. Například:
Divák napsal 64321 
Divák napsal 32780
Vy jste napsali 67219 (aby vyšlo 9).
Divák napsal 76543
Vy jste napsali 23456 (aby vyšlo 9).
Řekněte, že umíte sčítat rychleji než kalkulačka a dejte divákovi kalkulačku, aby čísla sečetl. Než napíše první číslo, vy jste 
už napsali výsledek. Uděláte jenom to (nikomu to neříkejte, je to tajemství!), že se podíváte na první číslo, odečtete 2 a před 
první číslo dáte 2. Příklad, co to znamená: 64321 - 2 = 64319 a po přidání 2 vznikne 264319. Zkuste to, je to úžasné!!!

118 - MATEMAGIKA
Povedzte, že ste „matematický“ génius a požiadajte niekoho, aby napísal päťmiestne číslo. Napíše napríklad číslo 64321. 
Požiadajte ho, aby pod to napísal ďalšie päťmiestne číslo. Na papieri to bude vyzerať povedzme takto:
64321
32780
Potom pod posledné číslo rýchlo napíšte 67219 (v tomto prípade). Každá číslica, ktorú napíšete, musí po sčítaní s číslicou 
nad ňou dať výsledok 9.
32780 + 67219 = 99999
Potom mu povedzte, aby pod vaše číslo napísal ďalšie päťmiestne číslo a zopakujte celý postup.  Napríklad:
Divák napísal 64321, 
Divák napísal 32780,
Vy ste napísali 67219 (aby sa číslice sčítali na 9),
Divák napísal 76543,
Vy ste napísali 23456 (aby sa číslice sčítali na 9).
Povedzte, že ste rýchlejší ako kalkulačka. Dajte mu kalkulačku, aby spočítal všetka čísla. Ešte predtým, než vôbec naťuká 
prvé číslo, vy už budete mať napísaný výsledok. Jediné, čo musíte urobiť (nikomu to tajomstvo neprezraďte!) je pozrieť sa na 
prvé číslo, ktoré napísal on, odčítať od neho 2 a pred číslo pridať 2. Pri našom príklade to znamená: 64321 - 2 = 64319, a keď 
pred neho pridáte 2, dostanete 264319. Vyskúšajte to, je to neuveriteľné!!!

119 - PŘEDPOVĚZENÁ ČÍSLA 
U tohoto experimentu prokážete svoji psychickou schopnost předpovídat.
Předem si na kousek papíru napište číslo 1089, dejte ho do obálky a požádejte diváka, aby si ji vzal k sobě. Požádejte jiného 
diváka, aby napsal trojciferné číslo s různými číslicemi, například: 345. Obraťte číslo a dostanete 543. Teď od většího čísla 
odečtěte to menší: 543 – 345 = 198.   Otočte výsledek: 891. Teď přičtěte 198 k 891 a výsledek je 1089. Můžete předpovědět, 
že výsledek bude vždycky takovýto. Další příklad: 632 – 236 = 396. 396 + 693 = 1089.

119 - PREDPOVEDANIE ČÍSEL 
U tohto experimentu preukážete svoju psychickú schopnosť predpovedať.
Vopred si napíšte na kúsok papiera číslo 1089. Dajte ho do obálky a požiadajte jedného z divákov, aby si ho nechal. Požiadajte 
iného diváka, aby napísal číslo s troma číslicami, napríklad: 345. Otočte poradie číslic a dostanete 543. Potom odčítajte nižšie 
číslo od vyššieho: 543 – 345 = 198.  Obráťte výsledok: 891. Potom pripočítajte 198 ku 891 a výsledok bude 1089. Môžete 
predpovedať, že výsledok bude vždy rovnaký. Ďalší príklad: 632 – 236 = 396. 396 + 693 = 1089.

120 - 18 DŮVODŮ, PROČ MILOVAT JÍDLO 
Čísla jsou kouzelná, a proto se toto kouzlo skvěle hodí, když si někam zajdete na jídlo, potřebujete se jenom letmo podívat 
na jídelníček dřív než ostatní.  Podívejte se na jídelníček a najděte si jídlo, které je osmnácté v pořadí, a zapamatujte si ho. 
Řekněme například, že jsou to kuřecí prsa ve smetanové omáčce. Posaďte se ke stolu a řekněte svým spolustolovníkům, 
že jste vymysleli vynikající magickou formuli pro výběr jídla a že doufáte, že tentokrát bude fungovat, protože máte moc rád 
kuřecí maso v omáčce. Dejte svým spolustolovníkům papír a tužku (papírový servítek bude stačit), řekněte jim, aby napsali 
tři různá čísla, pak prohoďte první a třetí číslo, takže teď máte dvě různá trojciferná čísla, se kterými budete pracovat. Menší 
ze dvou čísel odečtěte od většího. Až to uděláte, obě čísla sečtěte, ať už je dvouciferné nebo trojciferné (výsledek bude 
vždycky 18). Takže dnes si vyberete jídlo, které je na jídelníčku osmnácté. No výborně, přesně co jsem chtěl, kuřecí prsa ve 
smetanové omáčce!

120 - 18 DÔVODOV, PREČO MILOVAŤ JEDLO
Čísla sú čarovná, a preto sa toto kúzlo skvele hodí, keď si niekam zájdete na jedlo, potrebujete sa len letmo pozrieť na 
jedálniček skôr ako ostatní. Pozrite sa na menu a odpočítajte osemnáste hlavné jedlo v poradí. Zapamätajte si, čo to je. 
Povedzme, že sú to napríklad kuracie prsia na smotanovej omáčke. Sadnite si k stolu a povedzte spolustolovníkom, že ste 
vymysleli výborný kúzelnícky vzorec na výber jedla, ktorý, ako dúfate, bude fungovať, keďže máte naozaj chuť na kuracie 
prsia v smotanovej omáčke. Podajte jednému zo spolustolovníkov papier a pero (bude stačiť papierový servítok). Povedzte 
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mu, aby napísal tri rôzne číslice a potom vymenil tretiu číslicu za prvú a prvú za tretiu. Dostane tak dve rôzne trojmiestne 
čísla. Odčítajte to menšie od toho väčšieho. Potom spočítaj číslice výsledku bez ohľadu na to, či to bude výsledok dvoj alebo 
trojmiestny (odpoveď bude vždy 18). “To bude môj dnešný výber jedla. Vyberte mi prosím osemnáste hlavné jedlo z menu. 
Kuracie prsia v smotanovej omáčke. Výborne, presne to som chcel!”

121 - ROZTRHANÉ NOVINY 
Předem vezměte dva identické listy papíru a z jednoho složte malý balíček, který přilepíte ke druhému listu doleva nahoru. 
Uprostřed list roztrhněte: položte jednu polovinu na druhou, aby připravená strana byla otočená k vám. Opakujte to, až budete 
mít balíček stejné velikosti jako připravený balíček. Rychle všechno otočte a rozložte list: máte zase celou stránku novin! 
Roztrhané kusy držte nenápadně za zády!

121 - ROZTRHNUTÉ NOVINY
Vopred zoberte dva identické listy papiera a z jedného zložte malý balíček, ktorý prilepíte k druhému listu doľava nahor. 
Uprostred list roztrhnite: položte jednu polovicu na druhú, aby pripravená strana bola otočená smerom k vám. Opakujte to, 
až budete mať balíček rovnakej veľkosti ako pripravený balíček. Rýchlo všetko otočte a rozložte list: máte zase celú stránku 
novín! Roztrhané kusy držte nenápadne za chrbtom!

122 - KOUZELNÝ SÁČEK 
Před provedením kouzla vezměte dvoulist novin přibližně 60 x 40 cm. Složte ho, jak je naznačené na různých obrázcích. 
Nakonec máte trojúhelníkový, špičatý sáček s dvěma otvory. Do jednoho otvoru sáčku dejte malý kapesníček. Pak rychle 
otočte sáček tak, aby byl nahoře druhý otvor. Pak ukažte, že sáček je prázdný. Tento sáček můžete samozřejmě použít pro 
nádherná kouzla se změnou barvy nebo nechte kapesníček zmizet a objevit se na jiném místě, například v kapse nebo za 
krkem. S tímto sáčkem jste zvýšili možnosti své kouzelnické sady.

122 - ZÁZRAČNÉ VRECÚŠKO
Pred vykonaním kúzla zoberte dvojlist novín približne 60 x 40 cm. Zložte ho, ako je naznačené na rôznych obrázkoch. 
Nakoniec máte trojuholníkový, špicatý sáčok s dvoma otvormi. Do jedného otvoru sáčku dajte malý vreckovku. Potom rýchlo 
otočte sáčok tak, aby bol hore druhý otvor. Potom ukážte, že sáčok je prázdny. Tento sáčok môžete samozrejme použiť pre 
nádherná kúzla so zmenou farby alebo nechajte vreckovku zmiznúť a objaviť sa na inom mieste, napríklad vo vrecku alebo 
za krkom. S týmto sáčkom ste zvýšili možnosti svoje kúzelníckej sady.
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123 - UKAŽTE SMĚR 
Nakreslete na papír šipku a změňte směr šipky na papíru kouzlem, aniž byste papír otočili o 180 stupňů. Nakreslete na kousek 
papíru šipku. Ukažte divákům, že míří nahoru, přeložte papír na polovinu a dvakrát po délce. A uprostřed ho přeložte zleva 
doprava. Rozbalte papír zezadu zleva doprava a najednou, až rozbalíte papír po délce, šipka míří dolů.

123 - NÁJDITE SMER
Nakreslite na papier šípku a zmeňte smer šípky na papieri kúzlom, bez toho aby ste papier otočili o 180 stupňov. Nakreslite na 
kúsok papiera šípku. Ukážte divákom, že mieri nahor, preložte papier na polovicu a dvakrát po dĺžke. A uprostred ho preložte 
zľava doprava. Rozbaľte papier zozadu zľava doprava a naraz, až rozbalíte papier po dĺžke, šípka mieria dole.

124 - JAK ZNEHYBNĚT DIVÁKA 
Postavte diváka před výzvu, že ho umístíte do takové polohy, že nedokáže zvednout ze země levou nohu. Řekněte mu, aby 
si stoupl ke zdi tak, že se bude pravou stranou těla dotýkat zdi a pravou nohou zprava rovněž dotýkat zdi. Teď ho požádejte, 
aby zvedl levou nohu. Nedokáže to udělat.

124 - AKO PARALYZOVAŤ DIVÁKA
Postavte diváka pred výzvu, že ho umiestnite do takej polohy, že nedokáže zdvihnúť zo zeme ľavú nohu. Povedzte mu, aby 
si stúpol k stene tak, že sa bude pravou stranou tela dotýkať steny a pravou nohou sprava takisto dotýkať múru. Teraz ho 
požiadajte, aby zdvihol ľavú nohu. Nedokáže to urobiť.

125 - ZHYPNOTIZOVANÁ PAŽE 
Řekněte svému kamarádovi, že mu zhypnotizujete paži. Ale musí přesně vyplnit vaše pokyny. Kamarád musí stát těsně u zdi, 
pravou částí těla opřenou o zeď a pravým zápěstím se musí dotýkat zdi. Celou rukou musí tlačit do zdi, ale ne tělem, opravdu 
se musí snažit rukou zeď od sebe odtlačit. Když kamarád odtlačuje zeď paží, nesmí se přestat tělem dotýkat zdi, ani se nesmí 
zápěstím dotýkat těla. Musí vás poslechnout a splnit váš pokyn, že bude paží silně odtlačovat zeď aspoň třicet vteřin. Pak mu 
můžete dát pokyn, aby odstoupil od zdi a měl paži volně u těla. Poručte jeho paži, aby odletěla (kamarád se ji nesmí snažit 
zastavit, musí ji nechat volný pohyb a nechat ji volně svěšenou). A paže odletí! Zvedne se samovolně od těla, jako by sama 
nechtěla, jako by byla zhypnotizovaná!
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125 - HYPNOTIZOVANÉ RAMENO 
Priateľovi oznámte, že sa mu chystáte zhypnotizovať rameno. Musí sa však presne riadiť vašimi pokynmi. Musí sa postaviť 
veľmi tesne k stene tak, aby sa jej dotýkal pravou stranou tela aj zápästím. Potom do nej musí začať tlačiť, no len ramenom, 
nie celým telom, akoby sa naozaj pokúšal odtlačiť stenu od seba. Telo sa nesmie odchýliť od steny, ani sa ním počas 
odtláčania nesmie dotknúť zápästia. Musí počúvať vaše pokyny a najmenej 30 sekúnd silno tlačiť do steny. Potom ho vyzvite, 
aby od nej odstúpil a rameno nechal voľne splývať vedľa tela. Rozkážte ramenu, aby odplávalo (priateľ sa ho nesmie snažiť 
zastaviť, musí ho uvoľniť a nechať splývať vedľa tela) a rameno odpláva! Mimovoľným pohybom sa zdvihne od tela ako 
zhypnotizované!

Podívejte se na www.its-magic.us nebo si naskenujte QR kód do svého smart 
phone, kde najdete instruktážní videa pro vybraná kouzla online. Pro přihlášení 
stačí do obou kolonek (jméno a heslo) pouze zadat stejný číselný kód: 7684
Pozrite sa na www.its-magic.us alebo si naskenujte QR kód do svojho smart phone, 
kde nájdete inštruktážne videá pre vybrané kúzla online. Pre prihlásenie stačí do 
obidvoch kolóniek (meno a heslo) len zadať rovnaký číselný kód: 7684

1 3 42
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Divadlo kouzel Pavla Kožíška

Naprosto originální a jedinečné divadlo, které v České republice nemá obdoby. Vedle 
pořadů pro děti, které se společně s kouzelníkem Pavlem Kožíškem na jevišti učí i čarovat, 
je pilotním představením divadla velkolepá show Magická esa. Strhující show s řadou 
originálních překvapení a nejúspěšnějších světových iluzí. Jedná se o jediné představení 
svého druhu u nás a je určeno pro celou rodinu. Při velkých „copperfi eldovských iluzích“ 
se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí
v neočekávaných rolích přední české modelky.

Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, která promění postavu dospělého 
člověka v malé dítě, záhadné čtení myšlenek divákům v publiku, nebezpečné prostoupení 
obřím ventilátorem, originální levitaci divačky z publika, vystřelení kouzelnice z děla a na 
řadu dalších velkolepých iluzí plných perfektní zábavy! Magická esa je představení šité 
přímo na míru Divadlu kouzel a diváci jej tedy uvidí pouze na této scéně.

Kouzla a magie jsou především světem hravé dětské fantazie, a proto na repertoáru máme také 
čtyři úspěšná dětská představení. Kouzelnické představení Pavla Kožíška, to je známka perfektní 
zábavy nejen pro děti! Hlediště Divadla kouzel je hodně zkosené, aby i nejmenší děti kouzla na 
jevišti dobře viděly. V místním kouzelnickém obchodě si můžete zakoupit různé kouzelnické 
rekvizity, literaturu, hračky, DVD apod. A pokud si v salonku Harryho Houdiniho sáhnete na 
kouzelnickou hůlku, prý se vám splní i vaše tajné přání!

Rozhodně si nenechte ujít také návštěvu Zrcadlového labyrintu v přízemí divadla. Opravdu 
unikátní velké zrcadlové bludiště, síň smíchu s vtipnými prohnutými zrcadly, antigravitační 
místnost, levitující stolek a jedinečné optické klamy jsou zárukou skvělé zábavy
a originálního zážitku pro celou rodinu! Iluzionista Pavel Kožíšek pořádá v Praze 
Kouzelnický kroužek, kde se děti a náctiletí naučí pod jeho osobním vedením také kouzlit!

Divadlo je v Líbeznicích u Prahy cca 4 km za severní hranicí hlavního města a je 
to oblíbený turistický cíl především pro rodiny s dětmi. Pro diváky máme připravena
k dispozici bezplatná parkovací místa pro osobní automobily a autobusy. Divadlo je také
v dosahu pravidelných linek autobusů Pražské integrované dopravy.

Další informace a aktuální program objevíte také na www.divadlokouzel.cz

Kontakt:
Divadlo kouzel Pavla Kožíška
Mírové náměstí 44
250 65 Líbeznice u Prahy
tel.: 731 176 659
e-mail: info@divadlokouzel.cz
www.divadlokouzel.cz
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Divadlo kouzel Pavla Kožíška

Úplne originálne a jedinečné divadlo, ktoré v Českej republike nemá obdobu. Vedľa 
programov pre deti, ktoré sa spoločne s kúzelníkom Pavlom Kožíškom na javisku učia aj 
čarovať, je pilotným predstavením divadla veľkolepá šou Magická esá. Strhujúca show s 
radom originálnych prekvapení a najúspešnejších svetových ilúzií. Ide o jediné predstavenie 
svojho druhu u nás a je určené pre celú rodinu. Pri veľkých “copperfi eldovských ilúziách” sa 
vedľa majstra sveta zo Svetového pohára zabávačov, iluzionistu Pavla Kožíška predstavia 
v neočakávaných rolách popredné české modelky.

Tešiť sa môžete na štvormetrovú šmýkačku času, ktorá premení postavu dospelého človeka 
v malé dieťa, záhadné čítanie myšlienok divákom v publiku, nebezpečné prestúpenie 
obrím ventilátorom, originálnu levitáciu diváčky z publika, vystrelenie kúzelníčky z dela a 
na rad ďalších veľkolepých ilúzií, plných perfektnej zábavy! Magická esá je predstavenie 
šité priamo na mieru Divadlu kúziel a diváci ho teda uvidia iba na tejto scéne.

Kúzla a mágia sú predovšetkým svetom hravej detskej fantázie, a preto v repertoári 
máme aj štyri úspešné detské predstavenia. Kúzelnícke predstavenie Pavla Kožíška, to 
je známka perfektnej zábavy nielen pre deti! Hľadisko Divadla kúziel je prispôsobené tak, 
aby aj najmenšie deti kúzla na javisku dobre videli. V miestnom čarodejníckom obchode si 
môžete zakúpiť rôzne kúzelnícke rekvizity, literatúru, hračky, DVD a pod. A ak si v salóniku 
Harryho Houdiniho siahnete na kúzelnícku paličku, vraj sa vám splní aj vaše tajné želanie!

Rozhodne si nenechajte ujsť tiež návštevu Zrkadlového labyrintu na prízemí divadla. 
Naozaj unikátne veľké zrkadlové bludisko, sieň smiechu s vtipnými prehnutými zrkadlami, 
antigravitačná miestnosť, levitujúci stolík a jedinečné optické klamy sú zárukou skvelej 
zábavy a originálneho zážitku pre celú rodinu! Iluzionista Pavel Kožíšek poriada v Prahe 
Kúzelnícky krúžok, kde sa deti a násťroční naučia pod jeho osobným vedením tiež čarovať!

Divadlo je v Libeznicich pri Prahe cca 3 km za severnou hranicou hlavného mesta a je to 
obľúbený turistický cieľ predovšetkým pre rodiny s deťmi. Pre divákov máme pripravené k 
dispozícii bezplatné parkovacie miesta pre osobné automobily a autobusy. Divadlo je tiež 
v dosahu pravidelných liniek autobusov Pražskej integrovanej dopravy.

Ďalšie informácie a aktuálny program objavíte aj na www.divadlokouzel.cz

Kontakt: 
Divadlo kouzel Pavla Kožíška
Mírové náměstí 44
250 65 Líbeznice u Prahy
tel.: 731 176 659
e-mail: info@divadlokouzel.cz
www.divadlokouzel.cz
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Veškeré součásti výrobku (tj. kouzelnické triky a jejich popis, příslušenství a design) spadají pod celosvětové autorské právo WORLD MAGIC INT. (WMI) A.V.V. © 1978. 1998. 2019. Vlastníků 
HANKY PANKY Trademarks a Copyrights. Vyrobeno spol. HANKY PANKY TOYS (THAILAND) CO., LTD. 30 Moo 3 Tumbon Huayyai. Amphur banglamung, 20150 Chonburi Thailand.

Všetky súčasti výrobku (tj. Kúzelnícke triky a ich opis, príslušenstvo a design) spadajú pod celosvetové autorské právo WORLD MAGIC INT. (WMI) A.V.V © 1978. 1998. 2019. Vlastníkov Hanky 
Pank Trademarks a Copyrights. Vyrobené spol. HANKY PANKY TOYS (THAILAND) CO., LTD. 30 Moo 3 Tumbon Huayyai. Amphur banglamung, 20150 Chonburi Thailand.

All Magic Tricks, Parts, Designs and Original description of Tricks are the Worldwide Copyright of World Magic International (WMI) A.V.V. © 1978. 1998. 2019. Owners of the HANKY PANKY 
Trademarks and Copyrights. Made by HANKY PANKY TOYS (THAILAND) CO., LTD. 30 Moo 3 Tumbon Huayyai. Amphur banglamung, 20150 Chonburi Thailand.

CS-SK 4-7684-055 (002)

www.sparkys.cz

HM Studio, a.s. Průmyslová 504, 250 70  Postřižín
Tel.: 220 970 480

Strhující show pro malé
i velké diváky!

www.divadlokouzel.cz


