Polenská zámecká šifra
Začátek: Zámek Polná
Počet úkolů: 1
Obtížnost: lehká
Nápověda: není
Možnost hraní za tmy: Hru je snadnější za dne. Bez větších problémů jde ale hrát za šera nebo
za tmy.
Cena: zdarma
Princip a pravidla hry:
Vítejte na startu dobrodružné venkovní hry Polenská zámecká šifra v rámci série
ŠIFRUJ.CZ. Hra se odehrává na zámku v Polné. Hru můžete hrát kdykoliv si vzpomenete,
potřebujete k ní pouze tuto herní brožuru. Čeká Vás jedna zapeklitá šifra. Tajenka je určité
sdělení. Hra jde hrát pouze na konkrétním místě. Při řešení šifry nezapomeňte, že důležitý
může být i název úkolu.
Jedná se pouze o ukázkovou hru s jediným úkolem, který se navíc řeší na základě
stejného principu, jako první úkol ve hře Projdem Brodem, kterou si můžete v její plné verzi
s pěti různorodými úkoly zahrát v nedalekém Havlíčkově Brodě. Máme i spoustu dalších her a
každá z nich slibuje velkou porci chytré zábavy. Informace a přehled našich her naleznete na
www.sifruj.cz . Příjemnou zábavu.
V úkolu se Vám může hodit Morseovka:
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Úkol 1 – LEŽ má KRÁTKÉ nohy
Chodec se může z nádvoří zámku vydat čtyřmi různými branami.
Zámek byl založen kolem roku 1320.
Zámek patří městu Polná.
Nacházíte se v Jihlavě.
Ve spodní části nádvoří je kruhová studna.
V areálu zámku je kamenná čtvercová studna.
Nádvoří zámku je pokryto převážně asfaltem.
Uprostřed zámku je vysoká rozhledna.
Polná leží v Pardubickém kraji.
Na zámku je morový sloup.
Na nádvoří je celkem 14 oken s ozdobnou mříží.
V zámku sídlí základní umělecká škola.
Zámek má kapli.
Nacházíte se v Havlíčkově Brodě.
Polná leží v Kraji Vysočina.
Celý zámek je na mírném kopci nad rybníkem.
Rybník pod zámkem se jmenuje Peklo.
Ve štítu zámku je kulaté okno.
V muzeu je expozice hodin a hodinářství.
Nacházíte se na Havlíčkově náměstí.
Do areálu je možné projít třípatrovou věží s bránou, nad branou je erb.
Zámek se nachází nad soutokem řeky Šlapanky s Ochotským potokem.
Ke kašně vede celkem 19 schodů.
Na nádvoří je 8 lamp.
Z nádvoří je vidět kostelní věž.
Kostelní hodiny mají kruhový tvar.
Na nádvoří je pět lamp.
Zámek má tři věže.
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