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Mimořádná příloha

Bitva u Slavkova

Foto: Anna Vavríková,MAFRA

Ve Slavkově u Brna, pod Santonem
u Tvarožné i na dalších místech
se bude vzpomínat na slavný střet
tří armád před 213 lety.
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Bitva u Slavkova 1805

P
říběh dělostřelce Jana Nepo-
muka Prokeše bude letos pro-
vázet program Tenkrát ve
Slavkově. Atmosféru roku
1805 si Slavkov u Brna připo-

mene v pátek 30. listopadu a v sobotu
1. prosince. Jak prožívali napoleonské
tažení Evropou řadoví vojáci? Jak se
jich i jejich blízkých dotkla vojenská
služba? Na tyto otázky odpoví dvou-
denní program.
Svědkem hned dvou bitevních stře-

tů se stane slavkovský zámecký park.
O sobotním poledni stovky vojáků ob-
sadí spodní parter. Podobná podíva-
ná, avšak zahalená do tmy a ozářená
světelnými a pyrotechnickými efekty,
se pak odehraje od 20 hodin.
Večerní bitvě se závěrečným oh-

ňostrojem bude předcházet také defi-
lé vojáků. „Večerní bitevní ukázka je
mimořádný počin. Prolíná se jí příběh
dělostřelce Jana Nepomuka Prokeše.
Ten se ocitne v brigádě rakouského
majora Frierenbergera, který kryl
ústup ruské armády. Historickou udá-

lost voják okomentuje skrze svůj záži-
tek,“ přibližuje Ivan Vystrčil, který je
autorem námětu bitevní ukázky. Divá-
ci v parku uvidí nejen bitvu, ale budou
mít i zážitek z příběhu, který jim orga-
nizátoři zprostředkují pomocí repro-
duktorů a promítání.
Letos se návštěvníci opět mohou tě-

šit na oživené prohlídky nočního zám-
ku, kde zavládne atmosféra podobná
té v roce 1805. Chybět nebude ani do-
bový empírový bál. Večerní prohlídky
zámeckých komnat spolu s bálem začí-
nají v pátek v 19.00. Kostýmované na-
poleonské prohlídky zámku se pak bu-
dou konat v sobotu od 10 do 16 hodin.
„Empírový bál si zopakujeme po

dvou letech. Noční prohlídky jsou le-
tos ozvláštněné. V jednotlivých salon-
cích severního křídla zámku budou
herci, kteří návštěvníkům přiblíží ži-
vot šlechty a vojenských velitelů. Scén-
ky nastíní atmosféru v předvečer bitvy
a zároveň ukážou, jak vypadal život
tehdejší šlechty,“ popisujemluvčí slav-
kovského zámku Veronika Slámová.

Čtvrtek 29. listopadu
18.00 Mše za padlé oběti bitvy u Slav-
kova, chrám Vzkříšení Páně
19.00 Koncert houslového virtuosa
Václava Hudečka v Historickém sále
zámku při příležitosti 213. výročí bitvy
tří císařů
Pátek 30. listopadu
18.00 Koncert Klapa Sol, vokálního
uskupení z města Pag, zámecká kaple
19.00–22.00 Kostýmované prohlídky
zámku a empírový bál
19.00 Příjezd rakouského císaře a rus-
kého cara na nádvoří zámku, lidová
veselice a promítání filmů z cyklu Mo-
ravské elegie – příběh Jana Nepomu-
ka Prokeše

Sobota 1. prosince
9.00–22.00 Předvánoční jarmark
v centru města a na nádvoří zámku
10.00 Zahájení s nástupem vojáků
u radnice na Palackého náměstí
13.00 Mše za padlé, chrám Vzkříšení
Páně
10.00–16.00 „Tenkrát ve Slavkově“, ko-
mentované ukázky vojenského výcviku
a bitevních střetů na Palackého nám.
10.00–16.00 Kostýmované napoleon-
ské prohlídky zámku
12.00 Bitevní ukázka, I. část v zámec-
kém parku
20.00 Bitevní ukázka, II. část a závě-
rečná multimediální show s ohňostro-
jem v zámeckém parku

Program ve Slavkově

ZELENÉ
STŘECHY
A FASÁDY

70°C

29°C

70 C
TEPLOTA BĚŽNÉ STŘECHY

29 C
TEPLOTA ZELENÉ STŘECHY

ZIVESTAVBY.CZZIV

Zelené střechy a fasády snižují rapidně teplotu
budov. Domy nevyzařují teplo do okolí a uvnitř
je tak chladněji díky přírodní tepelné stabilizaci.

www.liko-s.cz
info@liko-s.cz
+420 5 44 22 11 11

Ve Slavkově
se bude bojovat,
vzpomínat
a také tančit
Slavkovské bojiště se na přelomu listopadu a pro-
since vrátí do roku 1805. Tradiční vzpomínková
akce připomene bitvu tří císařů, letos se zaměří
na prožitky řadových vojáků.
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P řiblížit historii prostřednictvím
příběhů konkrétních postav se
snaží tvůrci Moravských elegií.

Desetiminutová videa nechají diváky
nahlédnout do života dělostřelce
Jana Nepomuka Prokeše a vrací je do
doby napoleonských válek. Ve Slav-
kově bude mít premiéru druhý díl.
„Moravské elegie jsou multimediální
projekt. Mozaika, v níž se navzájem
propojují krátké filmy, živé bitevní
ukázky i informace na webu,“ přibli-
žuje producent a spoluautor scénáře
Ivan Vystrčil ze společnosti Acaballa-
do.

Kdo je Jan Nepomuk Prokeš?
Prokeš je kovář, který je odveden do
rakouské armády. Náš hrdina je sice
fiktivní postavou, ale prožívá skuteč-
né zážitky. Představuje kompilát po-
stav. Potřebovali jsme, aby hlavní hrdi-
na procházel několika historickými ob-
dobími, a takovou postavu samozřej-
mě nemáme. Hledali jsme v kronikách
autentické zážitky skutečných lidí
a vložili je do Prokešova života.

Ve Slavkově bude mít premiéru
druhý díl elegií. O čem je?
Poté, co byl v prvním díle Prokeš odve-

den do rakouské armády a stal se dělo-
střelcem, dostane rozkaz vrátit se do
rodné vesnice pro neodvedené zásoby
armádě. Cesta je nebezpečná, jelikož
hrozí přepadení od Francouzů. Prokeš
ve vesnici zabaví obilí a od bratra zjistí,
že jeho milá Julie je zaslíbena jinému.
Jede za ní, čímž zdrží celou hlídku a na-
konec je přepadnou francouzští vojáci.

Už pracujete na třetím díle?
Ano, už máme scénář a točíme první
záběry. Prokeš se v něm potká s raně-
ným francouzským vojákem, kterého
dovede ke své sestře.

Kde všude natáčíte?
Míst je opravdu hodně. Natáčíme tře-
ba ve skanzenu ve Strážnici, v přírodě
kolem Slavkova a Němčan, ve stodo-
lách a staveních. Desetiminutový díl
vznikl běhempěti natáčecích dní v sed-
mi lokalitách.

Kolik dílů budou elegie mít?
Cílem je sestříhat celý film. Chceme to-
čit tři roky a dílů plánujeme devět. Dél-
ka jednotlivých filmů je kolem deseti
minut a na jejich tvorbě s námi spolu-
pracují studenti Filmové školy ve Zlí-
ně i herci brněnských divadel. (zab)

Hrdina Moravských elegií se vrací domů

Řinčení zbraní
V zámeckémparku lidé
v sobotu 1. prosince uvidí
hned dvě bitevní ukázky.
Jedna z nich bude
až za tmy.
2X FOTO:MAFRA

Od sobotního rána lidé na Palackého
náměstí najdou řemeslný jarmark, při-
jíždět budou vojáci, řemeslníci,měšťa-
né i šlechta. U radnice se chystá vojen-
skohistorický program, v zámeckém
parku bude ukázka ležení.
Program ve Slavkově nabídne i piet-

ní rozměr. Po celý den bude otevřený
chrámVzkříšení Páně a ve 13 hodin za-
čne mše za padlé vojáky.
Celá sobota je vlastně vrcholem

vzpomínkových akcí, které ve Slavko-
vě začínají už ve čtvrtek 29. listopadu
v 18.00 mší za oběti bitvy v chrámu
Vzkříšení Páně. Následovat bude kon-
cert houslového virtuosa Václava Hu-
dečka v Historickém sále zámku, je-
hož pořadatelem je Sdružení Mohyla
míru – Austerlitz a hudební zážitek
zpřístupní posluchačům zdarma.
Také v pátek čeká lidi ve Slavkově hu-

dební zážitek. V zámecké kapli se od
18 hodin představí chorvatská skupina
Klapa Sol z města Pag. Poté na zámecké
nádvoří v 19 hodin přijedou ruský car
Alexandr I. a rakouský císař František I.
Multimediální podívanou letos dopl-

ní promítání prvních dvou dílů z cyklu
krátkometrážních filmů Moravské ele-
gie. „Tím se propojí filmový příběh
s programemna nádvoří,“ dodává Slá-
mová. Příběh Jana Nepomuka Prokeše
mohou totiž diváci sledovat jak na pro-
mítacím plátně, tak i při bitevních
ukázkách. Mezi vojáky se pak bude po-
hybovat i filmový hrdina osobně. Pro-
mítání začne v pátek po 19. hodině na
nádvoří. „Venkovní promítání jsme si
už vyzkoušeli loni, když jsme na ná-
dvoří uvedli premiéru filmu Austerlitz
Advent,“ uzavírá Slámová.
— Zuzana Brandová

Další vzpomínkové akce

Křenovice
Francouzové v Křenovicích, 30. 11.
16.00
Pietní akt u hromadných hrobů s oh-
ňostrojem, 30. 11. 20.00
Zbýšov u Vyškova
Vzpomínková akce k 1805, 30. 11.
19.00
Jiříkovice
Jiříkovské ohně, 30. 11. 18.00
Pietní akt, 1. 12. 10.00
Slavkov u Brna
Indiánský běh ze Slavkova na Mohylu
míru, 1. 12. 10.00
Prace
Pietní akt na Mohyle míru
2. 12. 12.00
Více na www.1805.cz
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T
isícovka vojáků se v sobotu
1. prosince od 14 hodin střetne
v bitvě tří císařů pod Santonem
u Tvarožné. Rekonstrukce stře-
tu se zúčastní vojáci z 13 zemí

světa. Pálit na sebe budou 715 puškami,
16 děly a do ukázky se zapojí až 75 koní.
Císaře Francouzů a krále Itálie Napoleo-
na I. bude opět představovat Američan
Mark Schneider.
Letos diváky překvapí výsledek bitvy.

„Scénář letošní bitevní ukázky se inspi-
ruje úvodním střetnutím mezi předvo-
jem rakouského generála Kienmayera
a posléze první kolony ruského generá-
la Dochturova s francouzským třetím
plukem řadové pěchoty v Telnici,“ po-
pisuje pořadatel Miroslav Jandora. Pro-
tože úplný závěr bitvy nebude součástí
letošní ukázky, dočkají se diváci fran-
couzského ústupu. „Po čase tak nabíd-
neme armádám v rakouských a rus-
kých uniformách na pár opojných oka-

mžikůmožnost zažít u Slavkova ne-li ví-
tězství, tedy dílčí úspěch,“ prozrazuje
Jandora. Přestože ve skutečnosti Fran-
couzi neměli převahu, bude jejich ar-
máda nejpočetnější a vojáci si nenecha-
jí vzít oslavování císaře Napoleona.
Každý rok se u Tvarožné přehrává jed-

na kapitola bitvy. O tom, jakou část zvo-
lí, rozhoduje Středoevropská napoleon-
ská společnost. „Velitelé se na začátku
roku sejdou, vyhodnotí minulý ročník
a vyberou námět pro příští ukázku. Mu-
síme být spravedliví a někdy nechat vy-
hrát i někoho jiného než Francouze,“
říká Jandora. Scénář se vytváří během
celého roku a vojáci se při manévrech
snaží, aby boje vypadaly co nejvěrohod-
něji jako v roce 1805.
Mezi diváky budou i letos významní

hosté. Přijede 80 členů francouzské na-
dace Le Souvenir Napoléonien, která
se věnuje památce Napoleona a dalších
účastníků bitvy. — Zuzana Brandová

INZERCE

www.juko-krmiva.cz

Vše co váš zvířecí mazlíček
potřebuje.

Vzorková prodejna, velkoobchod, maloobchod
krmiv a chovatelských potřeb

Vážany nad Litavou 279

Vítězství Francouzů? Letos to bude jinak
Užitečné informace

Kdy a kde: rekonstrukce bitvy začíná
v sobotu 1. prosince v 14.00 poblíž mo-
torestu Rohlenka, pod kopcem Santon.
Vstupné: zdarma
VIP tribuna k sezení: 1 700 Kč (jídlo
a teplé nápoje v temperovaném stanu
u tribuny, parkování a před začátkem
akce uvítání veliteli vojsk ve VIP stanu)
Doprava: Pro dopravu na Rohlenku
(výchozí bod pro pozorování rekon-
strukce bitvy) využijte speciální auto-
busové spoje z Brna ze zastávky
Úzká, ze Slavkova a Kyjova. Z Rohlen-
ky bude zajištěna doprava zpět do
Brna i do Slavkova.
Autem po dálnici D1.
Vlakem do Křenovic a Slavkova přije-
dete z Brna nebo v opačném směru
z Kyjova a z Veselí nad Moravou po
trati 341.
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v bitvě tří císařů pod Santonem
u Tvarožné. Rekonstrukce stře-
tu se zúčastní vojáci z 13 zemí

světa. Pálit na sebe budou 715 puškami,
16 děly a do ukázky se zapojí až 75 koní.
Císaře Francouzů a krále Itálie Napoleo-
na I. bude opět představovat Američan
Mark Schneider.
Letos diváky překvapí výsledek bitvy.

„Scénář letošní bitevní ukázky se inspi-
ruje úvodním střetnutím mezi předvo-

K aždý, kdo se někdy zajímal
o bitvu u Slavkova, zná její tři
hlavní aktéry: francouzskou armá-

du vedl Napoleon, proti němu stáli rus-
ký car Alexandr I. a rakouský císař
František I. Výsledek střetů na konci

roku 1805 mezi ves-
nicemi Telnice a Tva-
rožná měli ale v ru-
kou i další aktéři, kte-
ří nejsou tak známí.
Do bitvy se zapojili

urození pánové jako
například velitel ra-

kouské armády Jan I. z Lichtenštejna,
poslední lichtenštejnský kníže vlád-
noucí pod Svatou říší římskou. Později
byl obviněn kvůli mírovým smlouvám
s Napoleonem. Pykal za to, že obě do-
hody byly velmi výhodné pro Napoleo-
na, ale tvrdé pro Rakousko. Jan byl nař-

čen, že má malé diplomatické schop-
nosti, a proto aby unikl před kritikou,
odešel v roce 1810 z armády.
Na druhé straně bojoval tehdy teprve

šestadvacetiletý velkokníže Konstantin
Pavlovič Ruský, který se svou gardou

stál severně od Kře-
novic. Po celou dobu
vlády svého staršího
bratra Alexandra I.
byl následníkem trů-
nu, o nějž ho ale
v roce 1823 tajně při-
pavil. O Konstantino-

vi bylo známo, že příliš nedbal na dvor-
skou etiketu a často se protivil vůli své-
ho bratra. To mu přinášelo jisté sympa-
tie a v Rusku byl vnímán příznivě,
avšak ve funkci vrchního velitele a mís-
tokrále Kongresového Polska je zapsán
jako nelítostný vládce.

O něco zkušenější byl tehdejší čtyři-
cátník Pjotr Ivanovič Bagration, který
měl svůj hlavní stan na Pozořické poš-
tě. Ruský šlechtic a voják pocházel
z gruzínského rodu Bagrationů a stal
se ruským generálem právě v době na-

poleonských válek.
Životní osudy toho-
to muže zpracoval
v roce 1985 gruzín-
ský režisér Giuli Čo-
chonelidze. Ve fil-
mu Bagration si za-
hrál i titulní roli,

slavného generála pak ztvárnil také
v Bondarčukově Vojně a míru.
Na poli u Slavkova stála celá řada ge-

nerálů a maršálů, kteří nastoupili do
vojenské služby ještě jako náctiletí.
Třeba maršál Louis-Alexandre Berthi-
er už ve svých třinácti letech. (vh)

Nejen slavní tři císaři. Vojáky
vedli i další urození pánové

Vítězství Francouzů? Letos to bude jinak

Alexandr I. František I.Napoleon

Plno dýmu
PodSantonembude pálit 16 děl.
Foto:MAFRA

INZERCE

PPříběh Jana Nepomuka Prokešeříběh Jana Nepomuka Prokeše
ze seriálu Moravské Elegieze seriálu Moravské Elegie

znovu ožívá v Zámeckém parku!znovu ožívá v Zámeckém parku!

Akce Acaballado
Bitva u Slavkova 1805

Domov pro seniory
Vstupné na akci je 50 Kč, dětido 130 cm) a senioři zdarma.Rodinné vstupné je 150 Kč.Sokolnice

znovu ožívá v Zámeckém parku!znovu ožívá v Zámeckém parku!

Vstupné na akci je 50 Kč, dětiVstupné na akci je 50 Kč, děti

Neděl
e

2. 12.
2018

v 10:0
0 hod

.
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F rancouzská vojska v čele s císařem
Napoleonem neminou ani Brno.
V sobotu 24. listopadu v 17.00 vy-

razí od kostela sv. Tomáše na Morav-
ském náměstí historický průvod. Pro-
jde centrem až na Kapucínské náměstí.
„Program je podobný jako loni. Řadu
věcí včetně projevu Napoleona jsme
ale vylepšili,“ říká pořadatel Libor
Opluštil. Napoleon promluví k Brňa-
nům z balkonu Biskupského dvora v 18
hodin. Následuje velkoplošná videopro-
jekce, která ukáže Brno v roce 1805.
„Opět nabídneme představení šermí-
řů, vystoupení bubeníků, pietní akt a vi-
deomapping. Ten jsme upravili a dopl-
nili o nové informace,“ shrnul Opluštil.
Divadlo historie v pohybu Exulis uve-

de divadelně-šermířskou scénu
z doby, kdy Brno stálo v tíživé situaci
spojené s příchodem francouzských
vojsk v předvečer bitvy u Slavkova. Bis-
kupský dvůr pak rozezní i bubeníci.

Od 19.30 se program přesune do ka-
tedrály sv. Petra a Pavla, kde se usku-
teční pietní akt. Letos lidem nabídne
i výstup do věží katedrály s netradič-
ním výhledem na noční město.
Průchod Napoleona Brnem zahájí sé-

rii vojenskohistorických akcí, které se
konají ve Slavkově u Brna, Křenovi-
cích, Sokolnicích nebo Vyškově. Brno
pak zažije vojenský pochod ještě jed-
nou, ve čtvrtek 29. listopadu se uskuteč-
ní setkání v Denisových sadech. (zab)

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna,
příspěvková organizace

tel.: 544 221 581, info@iss-slavkov.eu,www ww .iss-slavkov.eu
Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

a její odloučené pracoviště Tyršova 224, 683 01 Rousínov

nabízejí žákům 9. tříd a dalším uchazečům vzdělávání
v následujících oborech

Maturitní studium
65-42-M/01 Hotelnictví

Učební obory zakončené výučním listem
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-54-H/01 Cukrář
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik

pro nákladní automobily a stavební stroje
33-56-H/01 Truhlář – truhlář pro výrobu nábytku a stavební

truhlářství
33-56-H/01 Truhlář – truhlář pro umělecké truhlářství

Nástavbové denní studium
65-51-H/01 Podnikání

Zkrácené denní studium
65-51-H/01 Kuchař – číšník
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
33-56-H/01 Truhlář

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
30. 11. – 1. 12. 2018 a další 25. – 26. ledna 2019

a kdykoliv po telefonické domluvě

Z
atímco si diváci rekonstrukci
bitvy u Slavkova užívají, Jakub
Samek je v jednom kole. Stará
se totiž o bezpečnost vojáků,
které současně koordinuje. Zá-

roveň také vymýšlí scénáře k jednotli-
vým ročníkům, aby pořadatelé návštěv-
níkům ukázali pokaždé něco nového.
„Občas řešíme i drobná zranění nebo
případy, kdy si aktéři popijí nějaký alko-
hol,“ přiblížil viceprezident Středoev-
ropské napoleonské společnosti.

Máte předem zajištěné počty vojáků?
Už v létě jsme posílali pozvánky, do
konce září prováděli registraci. Vše
mámepřesně podchycené. Jinak to ne-
jde. Lpíme na kvalitě, spolehlivosti
a úrovni účastníků. Ani kvůli omezené
kapacitě nemůžeme vzít každého, kdo
se přihlásí. Letos byl zájem ještě
o něco větší než loni. Přesně 1 107
účastníků ze třinácti zemí světa.

Aco se týče poměru sil, dbáte na au-
tentičnost?
Nemůžeme si dovolit rekonstruovat
celou bitvu. Věnujeme se vždy kon-
krétní situaci. V takovém případě pro
nás obecný poměr není závazný. Vždy
je nejvíce francouzských vojáků, což
je způsobeno tím, že Napoleon u Slav-
kova vyhrál. To je pro kluby věnující
se francouzské vojenské historii samo-
zřejmě zajímavé. Někdy přijedou i ak-
téři v britských a pruských unifor-
mách. Jedná se ale vždy jen o jednotliv-
ce, protože pro ně prostě Slavkov není
téma.

Už se stalo, že se někdo během
bitvy zranil?
Občas. Jde o drobná zranění jako pod-
vrtnutý kotník nebo šrámy z nechtě-
ných kontaktů. Někdy spadne jezdec
z koně. S tím se setkávám u všech vo-
jenskohistorických akcí.
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Císař Napoleon v Brně
promluví z balkonu

Drobná zranění

PrůvodVyrazí v sobotu 24. 11. v 17.00
od kostela sv. Tomáše. Foto:MAFRA

Rozsvícení vánočního stromu neděle 2. 12. v 17.00

Základní umělecká škola Františka France
ve Slavkově u Brna Vás srdečně zve na

Základní umělecká škola
Františka France
Slavkov u Brna, příspěvková organizace

VÁNOČNÍ KONCERT

www.zusslavkov.cz | reditel@zusslavkov.cz

OD NAPOLEONAKADVENTU

Účinkují žáci a učitelé
úterý 4. 12. 2018 v 17.30

Historický sál Zámku Slavkov-Austerlitz
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Prostě jde o fyzickou aktivitu jako při
jakémkoliv sportu. Navíc se bojuje
v zimě, mnohdy na sněhu. Žádná váž-
ná zranění jsme ale dosud naštěstí ne-
museli řešit.

Absolvují aktéři bitvy nějaký vý-
cvik?
Většinu jednotek známe z uplynulých
ročníků a mnoha jiných akcí po celé
Evropě. Příprava probíhá kontinuál-
ně. Je to součást koníčka, kterým je
oživování vojenské historie. Například
v Česku pořádáme na jaře různémané-
vry, kde úročíme zkušenosti ze Slavko-
va a prohlubujme znalosti.

Běhembitvy semanipuluje se zbra-
němi, tudíž je zakázaný alkohol.
Kontrolujete, jestli jsou účastníci
střízliví?
Provádímenamátkové kontroly. Snaží-
me se tím vojákům připomínat, že pití

alkoholu je zakázáno. Odpovědnost
nese dotyčný, který u sebe nosí zbraň.
Nicméně jako pořadatelé si nepřeje-
me, aby se stalo nějaké neštěstí. Ně-
kdy kontrolují aktéry i policisté. Vojá-
ky si nechají nastoupit, dají jim dých-
nout a zkontrolují, zda mají řádně
označené zbraně. Před pár lety jsme
například vyloučili jednu skupinu, kte-
rá popíjela u stánku.

Bitva u Slavkova byla jen jedna.
Může se proto zdát, že už není co
vymýšlet. Jede se každý rok podle
stejného scénáře?
Naopak. Snažíme se scénáře každý rok
měnit. Jak jsem již říkal v souvislosti
s počty vojáků, vždy se soustředíme na
určitou situaci. Občas se i k některým
scénářům vracíme. Letos možná bu-
dou diváci překvapení. Bude to vypa-
dat, že nevyhrál Napoleon, nýbrž spoje-
necká vojska. — Veronika Horáková

při bojích jsou, jako ve sportu

Ve válečném stanu Jakub Samek sám nosí uniformu francouzského štábního ka-
pitána a jezdí na rekonstrukci bitvy uWaterloo. Na snímku zase velí 57. pluku fran-
couzské armády při bitvě uChlumce. Foto:MAFRA
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