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Křest knihy Obec Mokré

Miroslava Cvejnová

V pátek 19. ledna 2018 v 17 hodin byl Společenský klub v Mokrém zcela zaplněn. Asi 40 hostů se sešlo kvůli 

slavnostnímu křtu knihy Obec Mokré: zajímavá data v dějinách i současnosti 1390-2016 a půl.   

Program byl zahájen samotnou autorkou publikace Dagmar Honsnejmanovou, která svou novou knihu krátce 

představila. Konstatovala, že se jedná spíše o sborník dat a výběr nejdůležitějších událostí ze života malé obce. 

Navazuje tak na první díl z roku 2010. Bližší informace o knize můžete získat v článku uveřejněného v Bulletinu SKIP 

16. 1. 2018 (https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-4/obec-mokre-zajimava-data-

v-dejinach-i). Oporou a rádcem při přípravě byl historik dr. Josef Ptáček. Vyslovil Dáše Honsnejmanové svůj obdiv nejen 

za zpracování historie Mokrého, ale i za další aktivity, které zvládá při zaměstnání a péči o rodinu, a za dosažená 

ocenění.

Samotný křest průzračně čistou vodou provedl senátor JUDr. Miroslav Antl. Po přípitku nešetřil chválou a popřál na 

adresu autorky i obce mnoho dalších úspěchů. Omluvil novináře a spisovatele Stanislava Motla, který v té době 

pracoval na dokončení své další knihy, a tak se nemohl zúčastnit.

Dalšími přizvanými hosty byli ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Tomáš Zelenka, 

vedoucí Vlastivědného muzea v Dobrušce Mgr. Vladimír Svatoň a vedoucí Kina 70 Dobruška Pavel Štěpán, který se 

rovněž ujal role hlavního fotografa. Všichni se krátce představili a pozvali ostatní hosty na připravované akce.

Celý večer se Dagmar Honsnejmanová a paní starostka Blanka Kučerová vzorně staraly o všechny hosty. Atmosféra 

byla velice příjemná a jako obvykle bylo připraveno výborné pohoštění.

I my, kolegyně knihovnice, přejeme Dáše Honsnejmanové do dalšího profesního a osobního života jen to nejlepší.

Čtenářům prozradím, že ještě na podzim letošního roku nás od Dáši čeká překvapení v podobě další publikace.
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