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6.5.1864 – se narodil v Tábo e režisér a ochotník Jan Hanuš Kosík. Do Valašského 
Mezi í í p išel v roce 1900 a u il na chlapeckém i dív ím gymnasiu. Pat il k nejpiln jším 
režisér m sokolského ochotnického divadla i studentských p edstavení. Byl autorem 
n kolika divadelních her, p ekládal i dramatickou literaturu. Zem el 18. ledna 1922 ve 
Valašském Mezi í í. –  150 let 
 
11.5.1944 – byl ob šen gestapem u silni ního mostu v  Poli né p íslušník odboje 
Stanislav Mikolášek (nar.10.3.1923) z Bukovan. – 70 let 
 
14. a 15.5.1909 – poslanec íšské rady ve Vídni za tzv. valašská m sta T.G.Masaryk 
pronášel v parlamentu e i, v nichž odhalil sv tu zákulisí vykonstruovaného procesu v 
Záh ebu, v n mž bylo obžalováno víde skou vládou 53 Chorvat  a Srb  z domn lé 
velezrady a hrozil jim trest smrti. Masarykovo vystoupení vedlo k postupnému obratu v 
procesu a posléze k osvobození obžalovaných. – 105 let 
      
      P edstavte si, pánové, má býti z ízeno 53 šibenic, 53 šibenic! Je to truchlivá ada, 
která má dosahovat ze Záh eba p es Budapeš  do Vídn . Ješt  tu m žeme postavit 
takové znamení asijské kultury; nevím kde mají být postaveny poslední šibenice, zda na 
Mí ovém nám stí nebo snad p ed bosensko – hercegovskou stráží, prosím vás však, 
pánové, nedejte ji  postavit p ed touto naší sn movnou. Chci, abych neužíval obrazu, íci, 
že jak doufám, nebude žádného poslance, žádné strany v této sn movn , která by také 
jen nep ímo hlasovala pro tuto hanbu kultury a politiky, pro tento tak zvaný proces pro 
velezradu. 

 (Z Masarykovy parlamentní e i)  
 

22.5.1854 – byla povolena Krajskou vládou v Olomouci stavba sklárny v Krásn  nad 
Be vou. –  160 let 
 
23.5.1819 – se narodil v Lešné Florián Stoklas. Byl pedagogem a editelem k ru ve 
Valašském Mezi í í. Založil mužský p vecký sbor ve Valašském Mezi í í, s nímž poprvé 
ve ejn  vystoupil 23. listopadu 1862. Tím byl položen základ tradice sborového zp vu ve 
m st .  Florián Stoklas zem el 25.9.1887 ve Valašském Mezi í í. – 195 let 
 
 


