Slavkovsk˘

ZDARMA • www.bmtypo.cz

10 • 1. 11. 2008

Konference

JUDr. Václav Kounic
a jeho doba

Jiﬁí Malíﬁ zahajuje konferenci, vedle A. ·ilhánek a I. Charvát

Úãastníci konference

ěkolika fotografiemi se vracíme ke konferenci „JUDr. Václav
Kounic a jeho doba“, která proběhla na přelomu měsíce září
a října. Po úvodních proslovech starosty města Slavkova Ing. Ivana
Charváta a ředitele Zámku Slavkov – Austerlitz Ing. Aleše Šilhánka se řízení první části ujal vedoucí Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof. PhDr. Jiří
Malíř, CSc.
Na konferenci vystoupilo se svými příspěvky více než 20 historiků z významných vědeckých pracovišť v České republice i zahraničí a z filozofických fakult všech vysokých škol působících na
území ČR. Svými referáty přispěli rovněž odborní pracovníci Zámku
Slavkov – Austerlitz – Mgr. Martin Rája a PhDr. Vladimíra Zichová.
Úroveň konference byla jejími účastníky vysoce hodnocena jak po
odborné, tak i po organizační stránce.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A
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Staré vinohrady u BlaÏovic

Výsledky krajských a senátních
voleb přinášíme na straně 8
Referát PhDr. Vladimíry Zichové

e dnech 28.–30. listopadu probûhnou tradiãní vzpomínkové akce u pﬁíleÏitosti 203.
v˘roãí bitvy u Slavkova (2. prosince 1805) za v˘znamné finanãní podpory JihomoVravského
kraje a pod zá‰titou 1. námûstka Jihomoravského kraje, Ing. Milana Venclíka.
V leto‰ním roce bude akce vûnována ãásti bitvy z 2. prosince 1805, kdy se po poledni na Star˘ch vinohradech stﬁetly elitní útvary obou armád, Alexandrova a Napoleonova garda. První se pokusila v nepﬁehledné situaci naposledy zvrátit situaci, druhá pojistit úspûch, jehoÏ dosáhli mar‰ál Soult a generál Vandamme v boji proti 4. koaliãní
kolonû. Rusové stáli proti znaãné poãetní pﬁesile a boj, kter˘ se stal symbolem bitvy
u Slavkova díky Gérardovu plátnu, se omezil na nûkolik málo desítek minut vyplnûn˘ch
pﬁedev‰ím stﬁetem jezdectev obou stran. Rusové ustoupili a Napoleonovi se uvolnily
ruce pro rozhodující útok proti levému koaliãnímu kﬁídlu zadrÏovanému v prostoru
Telnice a Sokolnic mar‰álem Davoutem.
(pokraãování na stranû 7)
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Při svém přednáškovém turné po České republice
v rámci programu Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy univerzity v Praze navštívila dne 22. října Slavkov
u Brna paní Judy Baar Topinka (z rodinné větve J. Š.
Baara) z USA. Tato česká rodačka vykonávala v minulosti 16 let funkci ministryně financí státu Illinois, dva
roky byla poslankyní a 10 let senátorka. Na fotografii
zleva Vladimír Šafařík ze Slavkova u Brna, Judy Baar
Topinka, Ernie Melichar a starosta města Ivan Charvát.
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