
UFO
ÚNOSY FASCINUJÚCICH OBJEKTOV

CIEĽ HRY
UNÁŠAJTE, ČO VÁM LÚČE STAČIA!

UFO je kartová hra, ktorá sa hrá v reálnom čase – nie sú v nej žiadne ťahy. Stanete 
sa v nej ufónmi – žiakmi mimozemskej autoškoly, učiacimi sa ovládať svoj lietajúci 
tanier a unášať zaujímavé objekty z tajomnej planéty Zem. 

Ufón, ktorý má na konci hry najvyšší súčet , sa stane víťazom. Všetci ufóni sa 
zároveň snažia pozbierať čo najväčší počet výcvikových bodov. Kto z nich bude ten 
najrýchlejší… alebo ten najchytrejší?

PRÍPRAVA hry

AKO NA TO

• Každý ufón cez 
seba umiestni kartu 
VÝSADKU. Zvyšné 
karty VÝSADKU 
vráťte späť  do 
krabice.

Hra začína, keď ufón bez balíčka natiahne ruku doprostred stola a vykríkne: 
„VIDLY–TRAKTOR–KRAVA–ŠTART!“ Ostatní ufóni sa potom súčasne chopia 
svojich balíčkov a unášací výcvik je okamžite odštartovaný!

Hneď ako ufón dostane balíček do ruky, postupne urobí kroky A, B a C!

2+
3+

• Karty odletu umiestnite 
doprostred stola podľa 
tabuľky:

• Zamiešajte karty ÚNOSU 
a vytvorte z nich toľko 
približne rovnako veľkých 
balíčkov, koľko zodpovedá 
počtu prítomných ufónov 
mínus jeden. Balíčky 
dostanú všetci ufóni 
s výnimkou toho, ktorý 
naposledy videl kravu.
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DÔLEŽITÉ: V hre neexistujú žiadne ťahy! Všetci ufóni s balíčkom v ruke hrajú 
zároveň! Ufón bez balíčka čaká s natiahnutou rukou, kým mu iný ufón nepodá 
svoj súčasný balíček. Ufón, ktorý balíček dal čakajúcemu ufónovi, potom natiah-
ne ruku doprostred stola a celý proces sa opakuje.

Počet hráčů Karty odletu
2 2+
3 2+, 3+

4–5 2+, 3+, 4+
6 2+, 3+, 4+, 6+
7 2+, 3+, 4+, 6+, 7

Pozn.: Kariet ODLETU 
je vždy menej ako hráčov, 
karta ODLETU 5+ v hre 
nie je.

A PRECHÁDZAJTE SVOJ BALÍČEK

ZAHRAJTE KARTU ÚNOSU

ZBAVTE SA SVOJHO BALÍČKA

B

C

Ufón môže prechádzať svoj balíček, ako dlho chce. (Čím rýchlejšie, tým lepšie!)

Ufón môže zahrať JEDNU kartu ÚNOSU:

• Zahranie na vlastnú kôpku
Hodnota tejto karty musí byť  vyššia 
než hodnota karty navrchu kôpky. 
Čísla po sebe nemusia nasledovať. 
(Vyobrazený príklad: Na kartu 
s hodnotou 18 môže Lucka zahrať 
kartu 19 alebo 47, nie však kartu 14.) 

TAKTICKÁ RADA: Pravidlá ani v najmenšom nezakazujú vynechať zahranie 
karty a balíčka sa okamžite zbaviť.

Hromádka karet pokračujícího výcviku:
Ufonovu hromádku tvoří vzestupně 
seřazené karty ÚNOSU umístěné před 
ním vedle jeho karty (karet) VÝSAD-
KU. Ufonova hromádka vznikne ve 
chvíli, kdy vedle své karty VÝSADKU 
umístí první kartu ÚNOSU.

• Zahranie na kôpku iného hráča
V takom prípade musí zahrať  kartu s hodnotou BEZPROSTREDNE nasledujúcou 
po karte ležiacej navrchu tejto kôpky. Ufón potom príslušnému protivníkovi 
vezme jednu kartu VÝSADKU (pokiaľ mu nejaká zostáva) a vyloží ju pred seba, 
na ďalšie svoje prípadné karty VÝSADKU. (Vyobrazený príklad: na Jankovu kartu 
s hodnotou 40 môžu Lucka alebo Karol zahrať  len kartu 41 a vziať Jankovi jednu 
kartu VÝSADKU.)

Po zahraní karty ÚNOSU (alebo vynechaní tohto kroku) sa ufón musí okamžite 
svojho balíčka zbaviť:

• Položením balíčka…
… do natiahnutej ruky hráča čakajúceho na ďalší balíček. Hráč, ktorý balíček odovzdal, 
potom nechá ruku s natiahnutou dlaňou hore nad stolom a čaká na ďalší balíček.potom nechá ruku s natiahnutou dlaňou hore nad stolom a čaká na ďalší balíček.potom nechá ruku s natiahnutou dlaňou hore nad stolom a čaká na ďalší balíček.potom nechá ruku s natiahnutou dlaňou hore nad stolom a čaká na ďalší balíček.potom nechá ruku s natiahnutou dlaňou hore nad stolom a čaká na ďalší balíček.potom nechá ruku s natiahnutou dlaňou hore nad stolom a čaká na ďalší balíček.

AKO (SPRÁVNE) ODOVZDAŤ BALÍČEK PROTIVNÍKOVI?
Balíček sa vždy odovzdáva do natiahnutej ruky. Nepokladá sa na stôl. Ak spadne, 
ufón, ktorý ho podával, musí zobrať  všetky spadnuté karty a vytvoriť  balíček 
znovu. Ostatní ufóni zatiaľ pokračujú v hre. Držať v ruke 2 balíčky je prísne 
zakázané!



MAREK LUCKA

JANKOKAROL

• Deaktiváciou balíčka…
… ktorý už následne nemôže použiť  žiadny ďalší ufón. V takom prípade si dotyčný 
ufón zo stredu stola musí vziať  ľubovoľnú kartu ODLETU a položiť  ju na vrch 
svojej kôpky (viď ufón Marek). Od tejto chvíle je daný ufón mimo hry. Jeho karty 
VÝSADKU sú pre ostatných nedostupné, nemôže natiahnuť ruku doprostred stola 
a nesmie zahrať  ďalšie karty. Ostatní ufóni však v hre pokračujú ďalej!

1  Karty ODLETU
2  Luckina kôpka
3  Janko ukradol Luckinu kartu VÝSADKU

4  Marek prestal hrať  a vzal si 
      kartu ODLETU
5  Deaktivované karty
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KONIEC HRY
Hra končí v okamihu, keď:

• Nezostávajú žiadne karty ODLETU.

• V jednom z balíčkov už nie sú žiadne karty.

V tej chvíli ktorýkoľvek z ufónov vykríkne „KONIEC VÝCVIKU!“ a hra okamžite 
končí. Žiadny ufón už nemôže zahrať žiadnu ďalšiu kartu a zostávajúce balíčky sú 
odhodené.

Je na čase spočítať . Každý ufón skontroluje, či sú jeho karty ÚNOSU zoradené 
vzostupne. Potom SČÍTA počet  na svojich kartách ÚNOSU, VÝSADKU 
a ODLETU. Všetky karty ÚNOSU, ktoré nezapadajú do vzostupného poradia (boli 
umiestnené chybne), sú odhodené! Víťazom sa stáva ufón s najväčším počtom . 
V prípade remízy víťazí ufón s najväčším poč tom kariet ÚNOSU. Pokiaľ remíza 
pretrváva, ufóni sa o víťazstvo podelia.pretrváva, ufóni sa o víťazstvo podelia.pretrváva, ufóni sa o víťazstvo podelia.pretrváva, ufóni sa o víťazstvo podelia.pretrváva, ufóni sa o víťazstvo podelia.

Príklad počítania víťazných bodov. Karol získal:

• 14 na kartách ÚNOSU
• 3 na karte VÝSADKU
• 2 na ním zvolenej karte ODLETU

SPOLU: 19 

VARIANT PRE 2 UFÓNOV
Karty ÚNOSU a ODLETU rozdajte počas prípravy ako zvyčajne. Následne odhoďte 
10 náhodne vybraných kariet ÚNOSU, vráťte ich späť do krabice a zo zostávajúcich 
kariet vytvorte 3 približne rovnako veľ ké balíčky.

Jeden balíček umiestnite doprostred stola, ostatné dva balíčky si po jednom obaja 
rozdeľte. Kroky A a B zostávajú rovnaké. Pravidlá na zbavenie sa balíčka (pozri krok 
C) sú však nahradené pravidlami na položenie balíčka na stôl, ako je vysvetlené 
nižšie.

Máte nejaký chýbajúci či poškodený kompo-
nent? Napíšte nám na eshop@albi.sk a my vám 
radi náhradné komponenty zdarma pošleme!

Autor hry: Marc PAQUIEN
Ilustrácie: Zdeněk VOMÁČKA
Produkcia českej verzie: David ROZSÍVAL
Preklad do českého jazyka: Petr ŠŤASTNÝ
DTP českej verzie: Anežka BĚLOHOUBKOVÁ

ALE NIE TAK RÝCHLO!
Ak nemá ufón, ktorý si vzal kartu ODLETU, pri počítaní na konci hry vo 
svojej kôpke aspoň 10 kariet ÚNOSU, musí svojmu protivníkovi dať jednu 
z kariet ÚNOSU, ktorá mu dáva najviac .

ZBAVTE SA SVOJHO BALÍČKAC
Po zahraní karty ÚNOSU (alebo vynechaní tohto kroku) položí ufón svoj balíček 
na stôl vedľa balíčka, ktorý tu už leží. Ufón si vezme druhý balíček ležiaci na stole 
(žiadny iný), aby následne zahral ďalšiu kartu ÚNOSU, a tak ďalej…


