Klub vojenské historie francouzského císařství
(KVHFC) se sídlem v Bystřici pod Hostýnem byl založen v roce 2011 a sdružuje téměř dvě desítky nadšenců
se společným zájmem o historii napoleonských válek.
Navazuje na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci, kterou s městem Bystřice pod Hostýnem měla Asociace
8. historického pluku francouzské řadové pěchoty.
Pluk vznikl už v roce 1993 a jeho cílem je rekonstrukce
historické vojenské jednotky představující skutečný
8. regiment francouzské řadové pěchoty z let 1792 až
1815. Klub sdružuje členy napříč různými jednotkami
tehdejší francouzské armády – pěšáky, jezdectvo, dělostřelce, bubeníky.
Pro město pořádá klub řadu akcí, z nichž některé se
během let staly tradičními. Například dušičkové pochody se vzpomínkou na padlé a zemřelé vojáky, kteří se
léčili po bitvě u Slavkova (1805) ve zdejším vojenském
špitále, ale i ve špitálech zřízených v okolních městech.
Začátkem a cílem pochodů bývají vždy místa bývalých
špitálů nebo historických hřbitovů, kde jsou tito vojáci
pohřbeni.

V roce 2011 uspořádal klub na zámku v Dřevohosticích
a Bystřici pod Hostýnem komponovaný pořad s ukázkami fungování dobových vojenských špitálů a zdravotnické
služby. Bylo to na místech, kde se tato zařízení ve své
době skutečně nacházela.

V dalších letech připravoval klub pravidelně akce
inscenující vojenské střety i táborový život vojáků napoleonského období. Zájemci se kromě jiného mohli
dozvědět, jak fungoval tábor, ve kterém vojáci bydleli, a
prohlédnout si výzbroj a výstroj, kterou používali.

K hostování
na svých akcích
zve klub často
kolegy z klubů
napoleonské
vojenské historie, kteří představují vojáky
rakouské
a
ruské armády.
S Valašským
sborem portášským pravidelně připravují na místní
střelnici soutěže ve střelbě z dobových zbraní.

Pro zájemce může klub uspořádat komentované
prohlídky výstavy nebo promítnou dokumenty z akcí
doma i ve světě, jichž se jeho členové účastní. Výstava
je každý rok aktualizována podle historických výročí,
která na daný rok připadají.

V roce 2015
zřídil klub v místech bývalé zámecké kaple, kterou
zr ekonstruovalo
město
Bystřice
pod
Hostýnem,
stálou
výstavu.
Zájemci o historii
napoleonských
válek si zde mohou
prohlédnout ukázku vojenského špitálu, včetně uniforem chirurga a jeho pomocníka, repliky zbraní palných
i chladných, výbavu dělostřelectva a bubeníků. Velmi
zajímavé jsou dobové nálezy nábojů, knoflíků, mincí
a dalších drobností přímo z míst bitvy u Slavkova.
Unikátní je také sbírka střeleckých, ručně malovaných
terčů, které vyrábějí členové klubu a které jsou pak
používány při střeleckých soutěžích.

Expozice
napoleonských vojáků

Otevírací doba
Expozice napoleonských vojáků:
duben a říjen
květen–září

út–pá 9.00–12.00
út–ne 9.00–12.00

13.00–17.00
13.00–17.00
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