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125 let knihovny v Mokrém 

Miroslava Cvejnová

V pondělí 8. prosince 2014 se ve společenském klubu v Mokrém sešly více než tři desítky hostů u příležitosti 125. 

výročí založení knihovny. Slavnostní podvečer moderovala knihovnice Knihovny u Mokřinky paní Dagmar 

Honsnejmanová. Po úvodním přivítání významných hostů (včetně starostů a starostek okolních obcí) dostal slovo 

senátor Miroslav Antl, který ve svém proslovu neopomněl zdůraznit organizační schopnosti paní knihovnice.

Historik a pedagog PaedDr. Dr. Josef Ptáček představil patrona knihovny Emila Musila Daňkovského (1857-1941).

Na tuto veřejnosti dosud neznámou osobnost narazil společně s Dagmar Honsnejmanovou při přípravě publikace 

Obec Mokré. Právě Emil Musil Daňkovský se jako řídící učitel v mokerské škole 15. července 1889 zasadil o 

založení Čtenářsko-hospodářské besedy, předchůdce dnešní knihovny. Jak se hosté dozvěděli, byl to velice 

vzdělaný člověk, věnoval se psaní spisů a článků s tematikou přírodovědnou, vlastivědnou, pedagogickou, 

chovatelskou, pěstitelskou i mysliveckou. Vedl také redakci časopisu Lovecká besídka, která sídlila v místní škole. 

Překládal z francouzštiny a němčiny, za nejvýznamnější jsou považovány překlady Karla Maye, které se vydávají

dodnes.

Portrét nového patrona knihovny Emila Musila Daňkovského dle dochovaných fotografií nakreslila Vendula 

Bittnerová (mimo jiné ilustrátorka pohádkových knih Dagmar Honsnejmanové). Po slavnostním odhalení obrazu 

třemi patrony akce - Miroslavem Antlem, Josefem Ptáčkem a Stanislavem Motlem - se návštěvníkům večera 

dostalo sladké tečky v podobě úžasného dortu, jehož předlohou byl časopis Lovecká besídka.

Program oslav mokerské knihovny završilo vystoupení novináře a spisovatele Stanislava Motla. Téma jeho besedy

Akta X po česku – tajemství jihlavských katakomb bylo zvoleno záměrně, aby dokreslilo tajemnou atmosféru 

adventního času. Prostřednictvím poutavého vyprávění Stanislav Motl během několika prvních vět dosáhl 

absolutní pozornosti všech posluchačů. Po promítnutí dokumentárního filmu o podzemí v Jihlavě hovořil nejen 

o zákulisí vzniku a přípravy dokumentu, ale besedu také obohatil svými zážitky získanými prací investigativního 

žurnalisty.

Na závěr se všichni hosté podepsali do kroniky, a jak je v Mokrém dobrým zvykem, byli obdarováni malou 

pozorností.

Kontakt na autorku: vsknihovna@mestodobruska.cz

Web knihovny: www.obecmokre.cz/knihovna/

Více o oslavách výročí (na webu knihovny): http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?

nid=3396&lid=cs&oid=3978073
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