
Správné odpovědi:
1. První skautský oddíl v Písku vznikl v roce 1919, tedy před devadesáti lety. Jeho vedoucím 

byl gymnazijní profesor tělocviku Karel Oberreiter a členy převážně studentská mládež. Už 
tehdy vznikal pod hlavičkou Junáka – svazu skautů republiky Československé. Po 
několikerých zákazech nedemokratických režimů po roce 1939, 1948 a 1968 byl skauting 
v Písku v roce 1989 definitivně obnoven. Dnes v rámci organizace Junák – svaz skautů a 
skautek ČR fungují v Písku čtyři skautská střediska s více než třemi sty členy. Více 
informací můžete nalézt ve sborníku, který byl vydán před deseti lety k 80. výročí skautingu 
v Písku. Zároveň se v rámci skautského jubilea můžete letos a příští rok těšit na další 
zajímavé akce.

2. Autorem veršů je písecký básník židovského původu Richard Weiner, který své prvotiny 
publikoval pod českým pseudonymem Bol.
Budova byla navýšena o jedno patro, protože už kapacitně nedostačovala.

3. Básníkem není nikdo jiný než sobotecký rodák a písecký student Fráňa Šrámek.
Výsledkem šifry je: „Narodil se v Sobotce.“

4. První je heslo ze standarty prezidenta republiky, druhé údajné krédo Jiřího z Poděbrad. 
Správná odpověď je za C. Pod písmenem D se ukrývá heslo sv. Benedikta.
Správný erb s dvouhlavou habsbuskou orlicí se ukrývá pod písmenem C. Písmena A je 
erbem Slezska, B Čech a šachovaná orlice pod písmenem D je moravská.

5. Tomáš G. Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Poprvé prezidentem se tedy stal 
ve svých 68 letech. Ze zdravotních důvodů abdikoval v roce 1935 a zemřel 14. září 1937 
v Lánech.
Podobizna Tomáše Garrigua Masaryka se ukrývá pod písmenem D. Podobizna pod 
písmenem C patří Karlu Kramářovi, prvnímu premiérovi a Masarykovu odpůrci.
Písmeno A je druhý československý prezident Eduard Beneš a B druhý dělnický prezident 
Antonín Zápotocký.

6. František Josef I. usedl na trůn v revolučním roce 1848 ve svých 18 letech a vládl až do své 
smrti v roce 1916. Správná odpověď je tedy za B - 68 let.
Nástupcem na trůně byl Karel I.  Jeho podobizna se ukrývá pod písmenem B. A je Marie 
Terezie, C reformátor Josef II. a pod písmenem D nalezneme Rudolfa Habsburského, který 
vstoupil do širokého povědomí zejména díky filmům o císařově pekaři.

7. Jméno politika je Alois Rašín.
Číslo popisné je 119 a jedná se o dům „U tří korun“. Při bližším prozkoumání je vidíme pod 
okny v prvním patře. Dále jste jej mohli identifikovat podle vpravo stojícího domu U zvonu, 
který se dodnes příliš nezměnil.

8. Jedná se o italské legionáře.
9.
10. Pluků společné armády bylo pouze 102 a být posádkovým městem nebylo zas tak běžnou 

záležitostí, jak by se mohlo zdát.
11. Samostatných hrobů na vojenském hřbitově je 352.
12. Správná odpověď je Jan Syrový. Heliodor Píka byl francouzským legionářem, za 2. světové 

války velitelem čs. vojenské mise v Moskvě, po únoru 1948 popraven komunisty. Karel 
Klapálek byl ruským legionářem, za 2. světové války se účastnil bojů u Tobruku a 
Karpatsko – dukelské operace. Ludvík Svoboda bojoval v řadách ruských legií u Zborova a 
Bachmače, za 2. světové války byl velitelem československého praporu bojujícího na 
východní frontě.
Uniformu ruského legionáře vidíme na obrázku A, pod B je legionář italský, pod C srbský a 
pod D francouzský.

13. Nejvíce vojáků měly legie ruské, protože na východní frontě byl velký počet rakousko – 
uherských zajatců české národnosti.

14. V tabákové továrně se před první světovou válkou ročně vyrobilo až 47 miliónů doutníků.
15. Transsibiřská magistrála je s 9288 km nejdelší železnicí světa.


