The trip for students and teachers who take part in
the 19th Mathematical Duel, Přerov 2011

Austerlitz Battlefield, Spilberk Castle in Brno – 24. 3. 2011
The departure from Přerov at 8.30 a.m. The guide will pick you up in front of the hotel Fit in
Přerov (we will travel by comfortable double-decker coach).
9.45 a.m. - Firstly we will visit Austerlitz Battlefield where in the year 1805 Emperor
Napoleon beat the Russian-Austrian army and achieved the great victory. There we will visit
the local museum of the battle and the chapel. Students and teachers will be devided into 3
groups (the local guides speak English, German, Czech). The visit will take 1 hour.
On the way to Brno we will shortly stop at Žuráň hill where Emperor Napoleon stayed during
the battle.
About 1 p.m. we will visit Brno (the second largest city in the Czech Republic), where we
will visit Špilberk Castle which has dominated the skyline of the city. The castle used to be a
harsh prison in the times of the Austrian monarchy. The local casemates are big attraction.
The visit will take about 50 minutes. Students and teachers will be devided into two groups.
After the visit of the casemates we plan to visit the historical centre of Brno.
We plan to leave Brno at 3.30 p.m. and we hope to be back in Přerov at 4.30 p.m.

Výlet v rámci
19. ročníku matematické soutěže DUEL, Přerov 2011

Slavkovské bojiště, Brno – hrad Špilberk – 24.3.2011
Odjez od hotelu Fit v Přerově v 8.30 hod. luxusním patrovým autobusem.
Okolo 9.45 hod. příjezd k Mohyle míru na Prateckém kopci. Zde budou studenti rozděleni
do 3 skupin (česká, německá, anglická) a navštíví místní muzeum připomínající bitvu tří
císařů z roku 1805, ve které zvítězil Napoleon v čele francouzské armády nad
rakousko-ruským vojskem. Po návštěvě muzea následuje prohlídka mohyly (kaple), která byla
postavena v letech 1919-1912 na památku vojákům, kteří na zdejším bojišti padli (celková
délka prohlídky 1 hodina).
Krátká zastávka na kopci Žuráň (území Francie, kde Napoleon měl hlavní stan během bitvy).
Příjezd do Brna (druhé největší město ČR) po poledni. Ve 13.00 hod. návštěva hradu Špilberk
a zdejších kasemat (zdejší kasemata sloužila za časů rakouské monarchie jako žalář pro
zločince celého mocnářství). Studenti budou rozděleni do 2 skupin (česká a anglická). Délka
prohlídky cca 50 minut.
Poté pěší prohlídka historického jádra Brna.
Odjezd z Brna 15.30hod., návrat do Přerova cca 16.30 hod.

