
HERNÍ LIST MĚSTSKÉ HRY
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1. radnice, Masarykovo nám. 100

2. městský úřad „B“, Masarykovo nám.   
 5/226

3. pivovar, Táborská 306

4. nájemní dům, Husovo nám. 555

5. knihkupectví, Vnoučkova 2389

6. Starý židovský hřbitov, ulice Nová   
 pražská 1645

7. Zřícenina, Na Karlově 79

MAPA  BUDOVA  ČÍSLO K RÉBUSU

JAK NA TO?
1. podle mapy a adres se vydejte postupně po sedmi budovách v centru Benešova
2. s tímto herním listem a tužkou vyhledejte herní destičku na příslušné adrese nebo v jejím okolí
3. přečtěte si na herní destičce základní informace a vymyslete odpověď na rébus
4. rébus vám dá třímístný číselný kód pro otevření zámku, který sečtěte/odečtěte s číslem rébusu na herním listu
5. zatáhněte, nebojte se zabrat, otevřete zámek a s ním i herní destičku a přečtěte si svou odměnu v podobě  
 zajímavosti
6. přiložte příslušné políčko tohoto listu na hvězdičku uvnitř a pomocí tužky opatrně vyšrafujte
7. zavřete destičku, nasaďte zámek a zakódujte nastavením náhodného čísla, aby po vás mohli hrát další 
8. pokračujte na adresu další budovy a postup opakujte, dokud nemáte všech sedm políček herního listu   
 vyplněných vyšrafovaným vzorkem sedmi různých hvězdiček
9. odevzdejte tento list nejlépe se všemi sedmi hvězdičkami v recepci MUDu a převezměte si odměnu za   
 úspěšné dokončení hry 

Máte jakýkoli dotaz ke hře? Zjistili jste, že je některé stanoviště nefunkční? Chcete si vyzvednout odměnu, 
ale muzeum je zavřené? Napište nám na facebook a nebo na info@mudbenesov.cz.

Pokud se vám nedaří rébus rozlousknout, můžete v nejkrajnějším případě kouknout na web muzea, kde na-
jdete nápovědu.
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 Městská hra DŮMXMUD vás provede po sedmi podobách architektury v Benešově. K jejímu zdolání po-
třebujete tento list, list pro šrafování hvězdiček a tužku. Herní destičky najdete v blízkosti každé budovy, 
adresy jsou napsány níže. Až vyluštíte rébus a zadáte třímístný kód do zámku, nebojte se pořádně zabrat, 
abyste zámky otevřeli. Obejděte všech sedm budov, vyřešte sedm rébusů, získejte sedm hvězdiček a dones-
te vyplněný list do recepce MUD, kde si můžete vyzvednout odměnu. K řešení každého rébusu potřebujete 
speciální číslo, které je umístěno ve sloupci vedle adresy budovy. Kdyby se vám opravdu nedařilo rébus roz-
lousknout, použijte nápovědu, kterou najdete na webu MUD.
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