
Instrukce 

Rozbalení 

Vyjměte kouzla a otevřete kouzelnický box jako na obrázku 1, s otvory směrem k sobě. V boxu jsou 

ve dvojicích uloženy jak kouzla, tak vaše magické jeviště a stolek k ukrývání kouzel. 

 

1. Mizející kulička 

Kouzlo: Zneviditelněte kuličku mávnutím ruky 

Jak se to dělá: Toto kouzlo spoléhá na skrytý panel v krabičce, který je spojen s víkem. Když vaše 

ruka posunuje víkem, panel se posunuje také a skryje míček na protější straně krabičky. Umístěte 

kuličku do krabičky. Ujistěte se, že publikum vidělo, že kulička je v krabičce. Dejte vaši volnou rukou 

na víko a posunujte jím, dokud není krabička zavřená. Dejte víčko z ruky, ale nechte krabičku 

zavřenou tím, že ji lehce držíte za kraje víka prsty vaší druhé ruky. Řekněte, že míček nyní zmizí. 

Mávejte vaší volnou rukou ve směru hodinových ručiček nad krabičkou, potom hladce otevřete 

krabičku posunutím víka ve směru hodinových ručiček. (Netahejte víkem příliš daleko!). Krabička se 

otevře a kulička bude pryč. 

 

 

2. Mizející mince 

Kouzlo: Pohněte mincí a nechte jí zmizet. 

Jak se to dělá: Půjčte si minci od diváka. Umístěte ji na vyvýšenou část dna a zavřete krabičku. 

Řekněte, že mince nyní zmizí. Nakloňte krabičku tak, aby mince sjela na opačnou stranu, pod druhou 

část víka. Publikum uvidí minci jet dírou uprostřed. Otevřete víko na straně, kde jste začínali a 

řekněte: „Vidíte, mince je pryč.“ Protože divák viděl minci uprostřed, budou odporovat, že je pouze 

na druhé straně krabičky. Potvrďte a otevřete i druhou část víka, kde uvidí minci. Nyní řekněte, že to 

zkusíte znova. Zavřete obě strany víka a nakloňte krabičku na druhou stranu. Divák si bude myslet, že 

se stalo pouze to co minule. Popřete to, a řekněte, že mince opravdu zmizela. Otevřete stranu, 

kterou jste nezačínali. Diváci si budou myslet, že mince je pouze na druhé straně. Otevřete ji a ukažte 

jim, že mince opravdu zmizela! 

*Poznámka: Držte vždy stranu se zvýšenou částí dna (ta, na které začínáte) vždy lehce od 

pozorovatele. To pomáhá, aby mince zůstala pod vyvýšenou částí. 

 

3. Magická krabička na mince 

Kouzlo: Kouzelník vezme unikátně označenou minci z publika a ihned vytvoří zapečetěnou krabičku. 

Tu divák otevře, v ní najde další zapeřenou krabičku a uvnitř najde zapečetěný sáček, ve kterém, 

k jeho nebo jejímu překvapení, najde unikátně označenou minci. 

Jak se to dělá: K vložení mince je určeno speciální plastové šoupátko. Začněte podle následujících 

kroků: Sestavení krabičky je prováděno předem, bez dohledu publika. Po sestavení požádejte člena 

publika, aby označil nějakou minci. Vezměte si ji a v rychlém plynulém pohybu (tak, aby to nikdo 

neviděl), ji vložte do obnaženého konce plastového šoupátka, vyjměte šoupátko ze soustavy a dejte 

krabičky otevřít divákovi. Bude v úžasu! 



 

 

4. Tajemný válec 

Kouzlo: Tajemně protáhněte červený válec skrz modrý a zelený 

Jak se to dělá: Tajemství spočívá v tom, že červený válec je o trošku větší než modrý a zelený. 

Zatímco modrý a zelený krabičkou projdou, červený ne. Začněte kouzlo tak, že do jednoho konce 

krabičky už předem dáte jeden červený válec. Přikryjte ho svým prstem, aby nevypadl ven (dělejte 

vše tak, aby publikum neslyšelo nebo nevidělo tento válec). Zbylé válce ukazujte publiku. Svůj prst 

pořád držte na červeném válci a ukažte publiku, že krabička je prázdná (červený válec bude vypadat 

jako váš prst). Nyní držte krabičku šikmo a vložte modrý a zelený válec. Ujistěte se, že si publikum 

všímá pořadí. Přidejte poslední zbývající červený válec. Přiložte prst navrch, zatřepte válcem a 

opatrně sundejte prst na spodní straně. Nechte válce vypadnout na rovný povrch. Abyste dosáhli 

nejlepšího efektu, nechte válce vypadnout pomalu a blízko podložky. Červený válec, který jste 

vkládali na konec, publikum uvidí na začátku. Kouzlo je hotovo! 

 

 

5. Tajemné hedvábí 

Kouzlo: Nechte zmizet hedvábí, které je umístěné v sametovém sáčku 

Jak se to dělá: Tajemství spočívá v tom, že uvnitř sametového sáčku je dvojité dno, které může být 

měněno pomocí páčky, která je skrytá pod rukojetí. Začněte kouzlo tím, že držíte rukojeť svou 

pravou rukou s ukazováčkem pod rukojetí tak, abyste si byli jistí, že páčka je tlačena proti vám. Když 

je páčka v této poloze, sáčkem může vše projít, pokud otevřete zip na spodní straně sáčku. Ukažte 

publiku, že můžou vidět skrz celý sáček a že uvnitř nic není. Zazipujte sáček a tajně přesuňte páčku 

do druhé pozice. Vezměte kus hedvábí a ukažte publiku, jak ho dáváte do sáčku. Když ho cpete do 

sáčku, použijte to jako rozptýlení a přesuňte páku do původní polohy.  Kouzelně mávněte rukou nad 

sáčkem, rozepněte dno a ukažte, že hedvábí je pryč!  

 

 

6. Zóna mizení 

Kouzlo: Nechte všechno, co projde touto krabičkou, zmizet. 

Jak se to dělá: Toto je kouzlo, které by se mělo dělat přímo před očima diváka, abyste dosáhli 

nejlepšího výsledku. Jednoduše protáhněte magickou hůlku skrz díry na stranách. Z pozice před vámi 

se bude zdát, že cokoli, co projde krabičkou, zmizí 

 

 

7. Egyptská předpověď 

Kouzlo: Tipněte si pořadí, ve kterém divák umístí pět destiček 

Jak se to dělá: Toto kouzlo je asi nejtěžším ze všech a bude potřeba ho chvíli cvičit. Tajemství spočívá 

v tom, že budete mít navíc jeden destičku, která je prázdná. K dispozici jsou pokaždé dvě destičky 

s jinými obrázky. Rozdělte destičky na dvě hromádky podle obrázků. Publikem používané destičky 

mají obrázek směrem nahoru, ty, co používá kouzelník, mají obrázek směrem dolů. Udržujte svoji 

hromádku napůl skrytou ve své dlani. Když si berete svou hromádku, mějte v dlani připravenou 

prázdnou destičku (publikum ji nesmí vidět!). Pozvěte jednoho diváka, aby přišel, a řeknete mu, že 



budete tipovat, v jakém pořadí bude pokládat své destičky do krabičky. Vy, jako kouzelník, musíte 

začít. Začínejte vždy s prázdnou destičkou! Pokládejte destičky tak, aby publikum nevidělo, co 

vkládáte, například ve skrytu dlaně, a aby nebylo jasné, kolik jich ještě máte v rukou. Divák teď položí 

svou destičku lícem nahoru do druhého otvoru v krabičce. Potom, co destičku položili, uvidíte, která 

to byla. Umístěte stejnou barvu navrch své hromádky v krabičce, lícem dolů (neváhejte se 

prohrabovat svými destičkami, jako byste opravdu přemýšleli, kterou vybrat). Pokračujte tímto 

způsobem, dokud nemá divák pouze jednu kartičku. V tomto momentu máte v ruce dvě destičky. 

Mějte je schované tak, aby se zdálo, že máte jenom jednu. Musíte je do krabičky položit tak, aby si 

publikum myslelo, že máte pouze jednu. Ujistěte se, že jsou položeny ve správném pořadí. Potom, co 

divák umístí svoji poslední destičku, opatrně otočte krabičku tak, aby nevypadla i prázdná destička a 

ukažte, že hromádky jsou ve stejném pořadí! 

 

8. Magická čísla 

Kouzlo: Záhadně tipněte číslo určené divákem 

Jak se to dělá: Požádejte někoho, aby vybral číslo na jedné z 6 karet a nechte je říct, na které kartě je 

číslo uvedeno. Přidejte čísla v levém horním rohu z vybraných karet, abyste dostali výsledek 

 

 

9. Množení mincí 

Kouzlo: Mince se kouzelně rozmnoží 

Jak se to dělá: Na začátku, tak, aby to diváci neviděli, dejte dvě nebo tři mince do otvoru, který je 

schovaný ve spodní části misky. Mějte tento otvor vždy směrem k sobě tak, aby ho diváci neviděli. 

Nyní umístěte další minci do misky a ukažte všem divákům, že v misce je pouze jedna mince a vaše 

ruce jsou prázdné. Nyní otočte miskou tak, aby do vaší dlaně spadli mince jak z otvoru, tak z misky. 

Mince, které byly uvnitř, se tak záhadně objeví ve vaší dlani. Kouzlo je hotovo! 

 

 

    10.  Velký únik 

Kouzlo: Nechte zmizet krabičku potom, co ji dáte do jiné krabičky. 

Jak se to dělá: Odstraňte plochý kus s dírou a vyjměte vnitřní kostku, která je dělaná za dvou kusů 

(Obrázek 1). Ujistěte se, že ji držíte pevně, takže neukážete, že jsou to dva kusy. Ukažte ji publiku tak, 

aby si myslelo, že je to pouze jeden kus. Držte kostku a vyvíjejte tlak na uvedené rohy (Obrázek 2). To 

bude držet kousky pohromadě a bude sloužit jako příprava na další krok. Umístěte kostku za 

kouzelnický box tak, aby ji diváci neviděli, a uvolněte tlak v rozích (Obrázek 3). Vnitřní kostka se 

vysune. Ukažte divákům vnější kostku ve své ruce. Ujistěte se, že diváci nemůžou vidět dvě otevřené 

strany, umístěte ji do boxu s výřezy podle Obrázku 4 a nahraďte vrchní díl. Nyní otočte box tak, aby 

diváci viděli druhou stranu, kde jsou také výřezy. Bude se zdát, jako kdyby kostka tajemně zmizela 

přímo před jejich očima! 

 

 

 

KOUZELNICKÁ SADA DELUXE 



Stabilní dřevěná konstrukce. Jednoduché k provedení. 10 úžasných kouzel pro začátečníky. 

Uschovejte tento návod, abyste ho měli vždy po ruce. Odstraňte všechny obaly, než dáte tuto sadu 

svému dítěti.  

Varování! Tuto sadu nemohou používat děti mladší 36 měsíců.  

Štítek pro černé peníze. Pomůcka pro kouzla. Tento štítek nevyhazujte. 

Kouzla: 

1. Mizející kulička 

2. Mizející mince 

3. Magická krabička na mince 

4. Tajemný válec 

5. Tajemné hedvábí 

6. Zóna mizení 

7. Egyptská předpověď 

8. Magická čísla 

9. Množení mincí 

10. Velký únik 

 

 


