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Křest knihy o bludičce Mokřince

Vanda Vaníčková

Den 8. března patří všem ženám. V obci Mokré, nedaleko Opočna, patřil letošní 8. březen navzdory zvyklosti 

pohádkové víle. Slavnostně pokřtěna byla pohádková knížka Co vyprávěla jedna víla, jejíž autorkou je paní Dagmar 

Honsnejmanová, místní knihovnice.

Křest proběhl v upravených a tematicky vyzdobených prostorách místního klubu. Akci moderoval herec Jaroslav

Brendl, jehož spolupráce s knihovnou v Mokrém na větších akcích začíná být tradicí. Již moderátorova úvodní 

slova, recitované verše Jaroslava Vrchlického, předznamenala příjemnou atmosféru, nesoucí se v duchu

mluveného slova a poezie. Mezi zhruba třiceti návštěvníky, kteří na akci zavítali, byli nejen místní obyvatelé a 

příznivci knihovny, ale i děti z Dětského domova v Sedloňově, dr. Josef Ptáček, jazykový korektor knížky, či Josef 

Lukášek, autor pověstí z Orlických hor a zároveň zástupce politické reprezentace Královéhradeckého kraje.

Samotnému aktu pokřtění knihy předcházelo pár slov o historii obce a přilehlého okolí. Vyprávění moderátora 

prolínal znalostní kvíz, v němž se za správné odpovědi rozdávaly krásné růže. Po představení autorky Dagmar 

Honsnejmanové a ilustrátorky Venduly Bittnerové následovala ochutnávka z křtěné knížky: pan Brendl přečetl 

pohádku Proč je motýl tak barevný a básničku Když dívám se do koruny stromů.

Kmotrem knížky, již autorka věnovala své dceři Kateřině, se stal Josef Lukášek. Kniha byla, jak se na pohádku sluší 

a patří, pokřtěna vodou z kouzelné studánky, která se nachází nedaleko. Přání úspěchů a hlavně velkého množství 

spokojených čtenářů z úst kmotra i moderátora ukončilo oficiální část programu. Dále následovalo podepisování

autorky a ilustrátorky, předání pamětních listin, společné fotografování, osobní přání a pozvání k bohatě prostřené 

tabuli. Možná záměrně akce dobrým jídlem končila, neboť ta další jím, v uvozovkách, začne. Dagmar 

Honsnejmanová prozradila, že chystá další knížku, tentokráte ale žádné pohádky. Autorka se pustí do vaření a 

sběru receptů od obyvatel Mokrého.

Knížku podrobněji představujeme v rubrice Doporučujeme do vašich fondů v článku Knížky pro rodinné čtení aneb 

Knihovnice píší pohádky.

Kontakt na autorku článku: vandav@seznam.cz
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