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Bludičky přilákaly i hejtmana… 
           

Dagmar Honsnejmanová           
 

     Dvacátý devátý listopad roku 2006 se do kroniky obce Mokré zapsal zlatým písmem. Místní 
knihovna v tento den pořádala slavnostní přejmenování knihovny a slavnostní pokřtění ojedinělé a 
zároveň své první vydané publikace Mokerské bludičky. Ale hezky po pořádku… 
 
      Vydání Mokerských bludiček vzniklo na základě velmi úspěšné několikaleté akce knihovny, a to 
„Hledání bludiček v Mokrém“. Portrétů a reportáží ze života bludiček se sešlo tolik, že jsem dostala 
bláhový nápad sestavit je do katalogu. Ano, byl to dost bláhový nápad, protože jsem v žádném 
případě netušila, co mě čeká za mravenčí práci. Ale spolu s vydavatelem panem Jiřím Králíčkem z 
firmy Odysea Dobruška a díky dalším sponzorům se nám to nakonec skvěle podařilo. A tak právě 
ve výše uvedeném dni spatřily Mokerské bludičky světlo světa. Pohádkové postavičky z našich 
mokřin ožily v krásné publikaci dětských a dospělých autorů. 
 
      I když vydáním této knížečky hledání bludiček na našem území končí, přeci jen bylo těžké se s 
nimi rozloučit. Snad proto vznikl nápad natrvalo zakotvit tyto pohádkové bytosti do prezentace 
knihovny. Knihovna nadále ponese jméno „Knihovna u Mokřinky“, podle bludičky, která se stala 
královnou dospělých bludiček, ochránkyní mokřin a všech pohádkových bytostí i lidí na našem 
území, jejich ochranitelkou a pomocnicí, která je vede k lásce k přírodě a lidem. 
 
      Nejpovolanější a snad jedinou osobou v tomto kraji, která by se mohla samotného křtu ujmout, 
byl jen a jen pan Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje, který se na vlastní oči přijel 
podívat do Mokrého, jestli zde bludičky skutečně žijí. Pan hejtman slavnostně podepsal novou 
zakládací listinu knihovny a spolu s vydavatelem, panem Jiřím Králíčkem, pokřtili Mokerské bludičky 
šampaňským. A jestli nějakou tu bludičku pan hejtman viděl, jestli se přesvědčil o jejich existenci? 
To sice stoprocentně nevíme, ale zřejmě ano, protože mi při loučení řekl: „Na shledanou… 
bludičko…“ 
 
      Vaše bludička Mokřinka 
 
      Mokerské bludičky je možné si objednat na této adrese: Knihovna U Mokřinky, Mokré 12, 517 
71 České Meziříčí nebo e-mail: mailto:knihovna.u.mokrinky@seznam.cz , cena je Kč 50,- + 
poštovné a balné. 
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