
UFO
ÚNOSY FASCINUJÍCÍCH OBJEKTŮ

Cíl hry
UNÁŠEJTE, CO VÁM PAPRSKY STAČÍ!

UFO je karetní hra, která se hraje v reálném čase – nejsou v ní žádné tahy. Stanete 
se v ní ufony – žáky mimozemské autoškoly, učící se ovládat svůj létající talíř a unášet 
zajímavé objekty z tajemné planety Země. 

Ufon, který má na konci hry nejvyšší součet , se stane vítězem. Všichni ufoni 
se zároveň snaží posbírat co největší počet výcvikových bodů. Který z nich bude ten 
nejrychlejší… nebo ten nejchytřejší?

příprava hry

JAK NA TO

• Každý ufon před 
sebe umístí kartu 
VÝSADKU. Zbývající 
karty VÝSADKU 
vraťte zpět do krabice.

Hra začíná, když ufon bez balíčku natáhne ruku doprostřed stolu a vykřikne: 
„VIDLE–TRAKTOR–KRÁVA–START!“ Ostatní ufoni se pak současně chopí svých 
balíčků a unášecí výcvik je okamžitě zahájen! 

Jakmile ufon dostane balíček do ruky, popořadě provede kroky A, B a C!

2+
3+

• Karty ODLETU umístěte 
doprostřed stolu dle tabulky:

• Zamíchejte karty ÚNOSU 
a vytvořte z nich tolik 
zhruba stejně velkých 
balíčků, kolik odpovídá 
počtu přítomných ufonů 
minus jedna. Balíčky 
dostanou všichni ufoni 
s výjimkou toho, který 
naposledy viděl krávu.
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DŮLEŽITÉ: Při hře neexistují žádné tahy! Všichni ufoni s balíčkem v ruce hrají 
zároveň! Ufon bez balíčku čeká s nataženou rukou, dokud mu jiný ufon nepodá 
svůj stávající balíček. Ufon, který balíček předal čekajícímu ufonovi, poté natáh-
ne ruku doprostřed stolu a celý proces se 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: Karet ODLETU je 
vždy méně než hráčů, karta 
ODLETU 5+ ve hře není.

A PROCHÁZEJTE SVŮJ BALÍČEK

ZAHRAJtE KARTU ÚNOSU

ZBAVTE SE SVÉHO BALÍČKU

B

C

Ufon může procházet svůj balíček, jak dlouho chce. (Čím rychleji, tím lépe!)

Ufon může zahrát jednu kartu ÚNOSU:

• Zahrání na vlastní hromádku:
Hodnota této karty musí být vyšší 
než hodnota karty navrchu hromádky. 
Čísla po sobě nemusí následovat. 
(Vyobrazený příklad: na kartu 
s hodnotou 18 může Lucka zahrát 
kartu 19 nebo 47, ne však kartu 14.)

TAKTICKÁ RADA: Pravidla ani v nejmenším nezakazují vynechat zahrání karty 
a balíčku se okamžitě zbavit.

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.

• Zahrání karty na hromádku jiného hráče:
V takovém případě musí ufon zahrát kartu s hodnotou BEZPROSTŘEDNĚ 
následující po kartě ležící na vrchu této hromádky. Ufon poté příslušnému 
protivníkovi vezme jednu kartu VÝSADKU (pokud hráči nějaká zbývá), a vyloží ji 
před sebe na své případné další karty VÝSADKU. (Vyobrazený příklad: na Honzovu 
kartu s hodnotou 40 mohou Lucka nebo Karel zahrát pouze kartu 41 a vzít Honzovi 
jednu kartu VÝSADKU.)

Po zahrání karty ÚNOSU (nebo vynechání tohoto kroku) se ufon musí okamžitě 
svého balíčku zbavit:

• Položením balíčku…
… do natažené ruky hráče, čekajícího na další balíček. Hráč, který balíček odevzdal, 
poté nechá svou ruku nataženou dlaní vzhůru nad stolem a čeká na další balíček.

JAK (NÁLEŽITĚ) PŘEDAT BALÍČEK PROTIVNÍKOVI?
Balíček se pokaždé předává do natažené ruky. Nepokládá se na stůl. Pokud 
spadne, ufon, který ho podával, musí sebrat všechny spadlé karty a vytvořit 
balíček znovu. Ostatní ufoni zatím pokračují ve hře. Držet v ruce 2 balíčky je 
přísně zakázáno!



MAREK LUCKA

HONZAKAREL

• Deaktivací balíčku…
… který už následně nemůže použít žádný další hráč. Ufon, jenž balíček deaktivoval, 
si musí vzít z prostředka stolu libovolnou kartu ODLETU a položit ji na vrch své 
hromádky (viz ufon Marek). Od této chvíle je daný ufon mimo hru. Jeho karty 
VÝSADKU jsou pro ostatní nedostupné, nemůže natáhnout ruku doprostřed stolu 
a nesmí zahrát další karty. Ostatní ufoni však ve hře pokračují dále!

1  Karty ODLETU
2  Lucčina hromádka
3  Honza ukradl Lucce kartu VÝSADKU

4  Marek dohrál a vzal si kartu 
     ODLETU
5  Deaktivované karty
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KONEC HRY
Hra končí v okamžiku, kdy:

• Nezbývají žádné karty ODLETU

• V jednom z balíčků už nejsou žádné karty

V tu chvíli kterýkoli z ufonů vykřikne „KONEC VÝCVIKU!“ a hra okamžitě končí. 
Žádný ufon už nemůže zahrát žádnou další kartu a zbývající balíčky jsou odhozeny.

Je na čase spočítat . Každý ufon zkontroluje, zda jsou jeho karty ÚNOSU 
seřazeny vzestupně. Poté SEČTE počet  na svých kartách ÚNOSU, VÝSADKU 
a ODLETU. Všechny karty ÚNOSU, které nezapadají do vzestupného pořadí (byly 
umístěny chybně), jsou odhozeny! Vítězem se stává ufon s největším počtem . 
V případě remízy vítězí ufon s největším počtem karet ÚNOSU. Pokud remíza 
přetrvává, ufoni se o vítězství podělí.přetrvává, ufoni se o vítězství podělí.

Příklad počítání vítězných bodů. Karel získal:

• 14 na kartách ÚNOSU
• 3 na kartě VÝSADKU
• 2 na jím zvolené kartě ODLETU

CELKEM: 19 

VARIANTA PRO 2 UFONY
Karty ÚNOSU a ODLETU rozdejte během přípravy jako obvykle. Následně odhoď-
te 10 náhodně vybraných karet ÚNOSU, vraťte je zpět do krabice a ze zbývajících 
karet vytvořte 3 zhruba stejně velké balíčky.

Jeden balíček umístěte doprostřed stolu, ostatní dva balíčky si po jednom rozdělí 
oba ufoni.

Kroky A a B zůstávají stejné. Pravidla pro zbavení se balíčku (viz krok C) jsou však 
nahrazena pravidly pro položení balíčku na stůl, jak je vysvětleno níže.

Máte nějakou chybějící či poškozenou kompo-
nentu? Napište nám na info@albi.cz a my Vám 
rádi náhradní komponenty zdarma zašleme!

Autor hry: Marc PAQUIEN
Ilustrace: Zdeněk VOMÁČKA
Produkce české verze: David ROZSÍVAL
Překlad do českého jazyka: Petr ŠŤASTNÝ
DTP české verze: Anežka BĚLOHOUBKOVÁ

ALE NE TAK RYCHLE!
Nemá-li ufon, který si vzal kartu ODLETU, při počítání na konci hry ve své 
hromádce alespoň 10 karet ÚNOSU, musí svému protivníkovi předat JEDNU 
z karet ÚNOSU, která mu dává nejvíce .

ZBAVTE SE SVÉHO BALÍČKUC
Po zahrání karty ÚNOSU (nebo vynechání tohoto kroku) položí ufon svůj balíček 
na stůl vedle balíčku, který zde již leží. Ufon si vezme druhý balíček ležící na stole 
(žádný jiný), aby následně zahrál další kartu ÚNOSU, a tak dále…


