Česká asociace americké občanské války vás zve na

Bitvu u Chancellorsville
2. až 4. září 2016

Reenactment Dne běžného vojáka
&
Jacksonův přepad XI. sboru u Chancellorsville

Bitva u Chancellorsville
Dne 2ho května as v 5 hodin odpoledne bylo proti nám slyšet střílení, my již ale tomuto bouchánítak
přivykli, že jsme se tímto nenechali mýlit, a volnějsme si naši kávu dále vařili. Když však jsme se chystali
ukuchtěnou kávu též požít, přihrnou se na nás plenkaři a za nima hrnou se rebelové. (My jsme ležíli v linii as
na ránu od protějšího lesa, odkudž rebelové táhli, vzdáleného).
Sotva že plenkaři dostali se k pluku, nacházeli se i rebelové na kraji v lese, střelba začala být všeobecná,
kulky jen hvízdaly nám nad hlavama. Za chvíli jsme dostali poručeníustoupit zpět, čímž jsme chtěli z lesa
povstalce vylákat. Toto v nejlepším pořádku bylo vykonané. Za námi se nacházely dvěděla, ty přes nás házely
bomby do rebelů, my též jsme pilněstříleli, takže jsme museli povstalcům mnohem více uškoditi než oni nám.
Na neštěstíza námi byly 3 plukové, které měly jít ku předu, buďale nemohly prach snést, a neb se jim pískání
kulek hruběnelíbilo, a proto se dali v útěku. Rebelů byla velká síla, my sami jsme jim odolat nemohli a proto
jsme se pustili za nimi. Češtíhoši se drželi výborně, každý z nás nejméněvypálit desetkrát do rebelů než jim
záda ukázal. Vbitvěstáli jsme všickni pohromadě, jsouce všichni chladné mysle, každý z nás míříc na šedáky.
Z dopisu Františka Kvapila, vojína 26. wisconsinského pěšího pluku, XI. sbor

Jeden z mnoha táborů Unie chvíli před zahájením Chancellorsvillského tažení

Můžete se těšit na

• společný jednotně postavený kemp
• autnetický průběh dne v polním táboře s jednotnou
činností pro všechny jednotky
• polní pošta
• fasování hardtacků a autentické (slepé) munice
(1 balíček)

Zbraně, střelivo a dodržování
bezpečnosti

• je možné používat pouze zbraně kategorie D
s patřičnou tormentací (jednoranné nebo dvouranné
perkusní zbraně, případně revolvery plynovky)
• minimální zásoba střeliva na řadového vojáka je 60 ks
• při nabíjení pušek se nesmí používat nabijáky
• při osobním kontaktu mezi bojujícími se nesmí
používat nasazené bajonety
• u děl je možné používat pouze náboje se střelným
prachem zabaleným jen do alobalu a bez ucpávky

Typické rozložení tábora s kemp streets a oddělenými stany pro důstojníky.

Jak má vypadat voják

• neautentické prvky výstroje (indiánské, trapperské, cowboyské apod.) jsou zakázány
• snažte se prosím vyhnout jednotlivému používání atypických uniforem (zuávové apod.), které narušují celkový
vzhled jednotek. Kompletní jednotky jsou akceptovatelné.
• seveřanská pěchota by měla mít standardní výstroj v podobě světle modrých kalhot, tmavě modrého sack-coatu
či frock-coatu, černého řemení, čočkovité polní lahve a černého haversacku; jako pokrývku hlavy obvyklou pro
východní bojiště používejte furažky
• Viditelné táborové vybavení jako nábytek a potřeby k vaření bude autentické. Vyhněte se viditelně nedobovému
vybavení, např. židle Ikea.
• U vojáků se očekává plná výbava na kampaň.

Další vybavení

• Jižanský i seveřanský tábor budou tvořit standardní
„áčkové“ stany.

Chceme prožít autentické zážitky

• zákaz používání plastů, nedobových cigaret apod.
• používání mobilních telefonů pouze v ústraní
• dodržování vojenské etikety, zdravení důstojníků
apod.
• doporučujeme nastudovat si dobové písně, vybavit se
kartami, kostkami, biblemi či kopiemi dobových
novin
• malé kumpanie mohou organizátoři spojit do větších

Program akce

• čtvrtek: příjezd účastníků, stavba stanových
táborů
• pátek: příjezd dalších účastníků, stavba stanových
táborů, individuální výcvik, v 17 hodin porada
velení, v 18 hodin začátek společného
táborového režimu
• sobota: počínaje First Call začne běžný den
vojáka, odpoledne proběhne bitva, společný dress
parade
• neděle: v 9 hodin ukončení akce a povolení
vjezdu aut do tábora, rozebrání táborů, odjezd
účastníků

Důstojníci Unie hrají domino na provizorním stole.

Organizační zajištění

• obce Arnoltice blízko Frýdlantu, GPS: 50°57'06.5"N 15°06'20.1"E
• příjezd možný od čtvrtka 1. září od 17 hodin
• vjezd autem do tábora bude možný pouze do 18 hodin v pátek; parkoviště je vzdáleno asi 200 metrů od táborů
• pro účastníky je zajištěna voda, latríny, palivové dříví, sláma na spaní a taverna, tevřená od čtvrtka večer, v sobotu
až po bitvě

Tento voják a jeho rodina si užívají luxusu stálého kempu.
Náš reenactment se zaměřuje na dočasný tábor uprostřed
vojenské kampaně.

Přihlášky účastníků

• si můžete stáhnout na
http://www.cacwa.cz/bitva2016/
• organizaci akce nám velmi usnadní, pokud přihlášky
odevzdáte do konce června
• přihlášky posílejte na e-mailovou adresu
cacwa@cacwa.cz

Vojáci píšící domů svým blízkým. Mimo zimní tábor a kasárna
neměli většinou běžní vojáci žádný nábytek.

Účastnický poplatek

• vojáci platící předem (zároveň s podáním přihlášky):
350 Kč / 13 €
• vojáci platící na místě: 450 Kč / 17 €
• dámy a pánové v dobovém civilním oblečení:
100 Kč / 4 €
• děti do 15 let zdarma
• platby předem prosím posílejte na účet pokud možno
hromadně za celé jednotky
• číslo účtu (pro platby v ČR): 205077052/0300

