9th Illinois Cavalry Regiment
Vás srdečně zve na 4.ročník rekonstrukce bitvy z Americké občanské
války, která se konala 17. srpna 1863 u Grenady.
Termín konání 3. – 5. září 2021
První zářijový víkend obsadí obci Boršice a za kopcem „Čumák“ armády Unie a
Konfederace. Od roku 2015 pokračujeme v započaté tradici. Vojáci předvedou táborový
život. Dělostřelectvo, kavalerie a pěchota předvedou autentický výcvik.
Pořádá obec Boršice a 9th Illionis Cavalry Regiment.
Program:
Pátek 3.9.
Od 16:00 příjezd účastníků, stavba campu, volná zábava
Sobota 4.9.
8:00 – Budíček, snídaně.
10:00 - Nástup na výcvik
12:00 – Oběd
15:00 – Bitva u Grenady
po bitvě – velký nástup
16:00 – Volná zábava, táborový život.
Neděle 5.9.
8:00 – Budíček, snídaně
9:00 – Pro zájemce ostré střelby na nedaleké střelnici
10:00 – Ukončení akce, úklid tábora do původního stavu, odjezd účastníků.
Po akci nutno vše uvést do původního stavu. Zajištěn bude sobotní oběd. Bude přivezen do
tábora. Je také slíbený burčák. Dle situace možná změna programu.

Příjezd do campu

Odbočte ze silnice E50 na silnici 422 se dostanete na kraj Boršic, kde bude směrovka
do campu nově za kopec Čumák. Uvidíte ho z cesty. Zajištěná je voda, toalety, dřevo na oheň.
Sláma není. Seno pouze pro koně.
Upozornění: Všichni aktivní účastníci jsou povinni se dostavit k registraci a současně
předložit svou zbraň ke kontrole. Pořádající nenese žádnou zodpovědnost za případné škody a
újmy na zdraví. Střelba během celé akce je jen na povel velících důstojníků. Všichni účastníci
akce (vojáci, doprovod a diváci) se zúčastňují na vlastní zodpovědnost. Podmínky
rekonstrukce bitvy a zacházení se zbraněmi vyplývají ze zákonných ustanovení o zbraních a
střelivu. Jejich porušení bude potrestané vyloučením z akce. Dbejte potřebné bezpečnosti.
Použití jakýchkoli zbraní musí být v souladu se zákony ČR. Zákaz používání nabijáků. Po
dobu výcviku a ukázky je zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
Podmínky volného ustájení koní po dohodě s organizátory a po předcházející registraci.
Dotazy a připomínky směřujte na:
pvt. Lou – email: Kedronr@seznam.cz , mobil: 775205565
nebo 1st sgt. Duffy -email: duffy_cavalry@seznam.cz , mobil: 607882872.
Termín přihlášení je nejpozději do 15.8.2021.

