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Velká městská hra u příležitosti připomenutí 
vzniku Československé republiky

Písečtí skauti pořádají u příležitosti výročí vzniku Československé republiky městskou hru pro širokou  
veřejnost. Hra se uskuteční dne 28. října 2009 v době od 9 do 15 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání cen vítězům proběhne před pietním aktem na Mírovém náměstí, které začne v 16 hod. Hra 
nabízí 15 zastavení na území města Písku, kde budou připraveny úkoly a soutěže skýtající zábavu i  
poučení pro malé i velké zájemce Účastníci se mohou registrovat v den akce, 28.10. od 9 hod. ve  
Skautském domě u Putimské brány, kde zároveň obdrží instrukce a mapu stanovišť.

Necelý  měsíc  nás  dělí  od  státního  svátku  28.  října,  kdy  si  připomínáme  vznik  Československé 
republiky. V tento den vzpomínáme nejen vyhlášení prvního státu Čechů a Slováků v moderních dějinách, ale i 
bolestí,  v jakých  se rodil.  Tragickou  první  světovou válku  a  její  oběti  mezi  civilisty  i  vojáky,  naše předky 
bojující a umírající, jak v uniformách Rakousko – Uherské armády, tak v cizineckých legiích, na frontě západní i 
východní.  Tradiční  příležitostí,  jak uctít  tento pro nás  tak významný den, je  vzpomínková akce u pomníku 
legionářů na Mírovém náměstí.

V roce 2009 chce Junák – svaz skautů a skautek ČR, zastoupený místními středisky Šipka, Oheň života, 
Stínadla a  Gahál,  ve spolupráci  s Městem Písek a Prácheňským  muzeem v Písku, oživit  pietní  shromáždění 
celodenní hrou po městě, která všem zájemcům nabídne možnost rozšířit své vědomosti o první republice a jejím 
vzniku s ohledem na konkrétní místa a události ve městě Písku. Hra je určena široké veřejnosti, mladším, starším 
i dětem a spojuje v sobě zábavu i poučení. Akce se uskuteční v rámci oslav výročí 90 let od založení píseckého 
skautingu. Zároveň si skauti připomínají 20 let od znovuobnovení činnosti po roce 1989.

Start  hry  je  v píseckém  Skautském  domě  v Putimské  ulici  1  (dům  mezi  plaveckým  stadionem  a 
Putimskou  branou,  bývalý  hostinec  U  Tří  Ostrostřelců),  kde  bude  od  devíti  hodin  dopoledne  možnost 
zaregistrovat  se  a  vyzvednout  si  mapu hry a  odpovědní  kartu.  Na účastníky poté na trase  městem čeká  15 
zastavení.  Na  každém stanovišti  je  položena  otázka  či  úkol,  v různých  obtížnostech  pro  děti  i  dospělé.  Na 
některých  stanovištích  pak  budou pro  děti  připraveny  různé  menší  zábavné  aktivity.  Stanoviště  není  nutné 
navštívit  všechna,  ale čím více správně zodpovězených  otázek,  tím více bodů. Kromě bodů bude započítán 
celkový čas.  Hra končí hodinu před shromážděním na Mírovém náměstí, tedy v 15:00. Do té doby je nutné 
odevzdat  všechny odpovědní  karty,  aby  mohly  být  vyhodnoceny.  Slavnostní  vyhlášení  vítězů  proběhne  na 
Mírovém náměstí před vlastním pietním aktem.

Kdo přijde a zúčastní se,  jistě nebude zklamán. Odnese si spoustu nových vědomostí, podívá se na 
netradiční zajímavá místa města, pobaví se a ti nejlepší si odnesou i drobnou cenu. Hra je určena pro celou 
rodinu, děti ani dospělí se nebudou nudit.

Více informací o městské hře, o vzniku Československé republiky, fotografie a po skončení hry i její výsledky 

naleznete na adrese http://pisek.stinadla.net/28rijen
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