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Tak se jmenuje vzpomínková akce, která se uskuteční tuto sobotu jedenadvacátého července u příležitosti 250.
výročí prusko-rakouských bojů pod vrchem Studencem na Českokamenicku.
„V prezentaci střetnutí vojsk a uctění památky padlých vystoupí řada skupin a klubů vojenské historie v čele se
sdružením Regiment Wied 1762. Akce se uskuteční v prostoru za obcí Kunratice. Hlavním dějištěm bude sedlo
mezi Lipnickým vrchem a Studencem, kde došlo k jednomu z nejkrvavějších střetnutí v rámci tehdejších
třídenních bojů,“ připomněla Jitka Tůmová z občanského sdružení Studený a Lipnice, které vzpomínkovou akci
společně s dalšími partnery pořádá.
Už v pátek dvacátého července kolem osmnácté hodiny vykonali vojáci v doprovodu bubnů slavnostní
přehlídku na náměstí v České Kamenici. Od sobotního dopoledne bylo pak možné zhlédnout v táboře ukázky
vojenského života v polovině osmnáctého století, cvičení a přípravu asi 150 vojáků k boji.
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