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4.11.1997 – zastupitelstvo m sta Valašského Mezi í í zrušilo tu ást usnesení m stské rady 
ze dne 5.2.1916, v níž se usnesla "prohlásit T.G.Masaryka za zbavena estného ob anství" a 
považuje T.G.Masaryka za svého estného ob ana od 5.10.1910 nep etržit . – 15 let 
 
10.11.1902 – se narodil ve Frenštát  pod Radhošt m  Záviš Kalandra, absolvent Gymnasia 
ve Valašském Mezi í í (maturitní ro ník 1921), levicový historik, publicista a kritik. Spole n  
s t ídním profesorem Konvi kou a spolužákem Old ichem Peclem pat il k zakladatel m 
skautingu na Valašskomezi í sku. Ve dvacátých letech vstoupil do komunistické strany, z níž 
byl vylou en po jeho kritice moskevských proces  v polovin  t icátých let. Za druhé sv tové 
války byl v zn n. V roce 1949 byl znovu zat en, v inscenovaném procesu s Miladou Horákovou 
odsouzen k trestu smrti a popraven 27.6.1950 v Praze (Také spole n  s JUDr. Old ichem 
Peclem). Jeho st žejním dílem je „ eské pohanství“ – neot elý pohled levicového intelektuála 
na dobu úsvitu eských d jin. – 110 let  
 
Celý 1. díl svého spisu v noval Kalandra tomu, aby z nejstarších pramen  eských pov stí 
vylou il Kristiánovu legendu — proti Josefu Peka ovi se vrátil k názoru Dobrovského, že to je 
falzum ze 14. století. Teprve 2. díl je v nován vlastnímu tématu knihy, vymezenému titulem, 
tj.„ eskému pohanství“. Kosmovy pov sti nejsou podle Kalandry ani ohlasem autorovy etby, 
ani plodem jeho fantazie; nemají také historické jádro. Hrdinové nejstarších eských pov stí, 
p edstavovaní Kosmou jako historické postavy, vznikli „euhemerizací“, procesem, v n mž 
bohové a démoni nabyli lidských rys . Kalandra rekonstruuje „cyklický panteon“ eského 
pohanství (II/490). Na jeho po átek klade Kroka a Krokovu smrt ( praotec ech, „heros 
eponymos“ eského národa, podle Kalandry nepat i do historie ani do mýtu, má p vod v lidové 
etymologii): Krok je b h p ílivu a odlivu p írodní  plodivé síly, který musí být vždy na konci zimy 
„zabit“, aby uvolnil cestu vracejícímu se jaru; Krokovy dcery jsou božstva ovládající jarní 
po átek, letní prost edek a zimní konec roku; Libušin soud p edstavuje vít zství léta nad zimou; 
Libušin s atek s P emyslem Orá em je magický s atek zajiš ující úrodu; dív í válka je 
vzpomínka na jarní ob ad, kterým se stup ovala erotická energie mladých muž  a žen 
zaru ující úsp ch zem d lských prací; atd. Nejsenza n jší tvrzeni ekají tená e v posledních 
kapitolách knihy. V nich Kalandra za adil do pohanského panteonu také první  eské sv tce: sv. 
Ludmila je podle n ho prot jšek bohyn  Demetry, dárkyn  obili, a „baba“ uškrcená v magickém 
ob adu „nev stou“ (její památka 16. zá i p ekrývá pohanské podzimní slavnosti, jimiž si 
primitivní lov k cht l uchovat životni silu podléhající v p írod  zimní  smrti), sv. Václav je 
prot jšek boha plodnosti Dionýsa a „dobry b h“ zavražd ný „zlým démonem“ ( jeho památka 
28. zá i p ipadá na poslední letni den lunárního kalendá e). 
 
                                                                  Úryvek z recenze knihy eské pohanství 
 
11.11.1912 – se narodil v Krhové generálmajor Robert Pavlík. V dob  druhé sv tové války 
odešel p es Polsko do zahrani í, sloužil u 2. p šího pluku eskoslovenského legionu ve Francii 
a poté u 2. tankového praporu v Anglii. Po skon ení války pracoval na ministerstvu národní 
obrany. V roce 1948 byl zat en a odsouzen na 10 let do v zení. Po šesti letech byl propušt n.  
V roce 1993 rehabilitován. Zem el 7.2. 2002. Na jeho rodném dom  v Krhové je umíst na 
pam tní deska. Byl poh ben na h bitov  v Krhové. M sto Valašské Mezi í í prohlásilo jeho hrob 
za estný. – 100 let 
  
12.11.2002 – slavnostní otev ení krytého zimního stadionu. – 10 let 
 
14.11.1917 – se narodil v Krom íži socha  Ladislav Pícha. Studoval valašskomezi í skou 
odbornou školu pro zpracování d eva a VŠUP v Praze. Pozd ji byl docentem této školy. 



Zpracoval Josef Kramá  

Pracoval na tympanonu chrámu svatého Víta v Praze, byl významným restaurátorem a 
navrhoval pam tní mince. Zem el 2.1.1990 v Praze. – 95 let 
 
15.11.1937 – provedena oficiální zm na názvu železni ní stanice Krásno nad Be vou na 
Valašské Mezi í í. – 75 let 
 
23.11.1862 – první koncert mužského p veckého sboru za ízení sbormistra Floriána 
Stoklase, který byl ustaven p i tená ském spolku. P edch dce dnešního Mužského p veckého 
sboru Beseda – 150 let 
 
 
 
 


