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Osobnosti Mokrého  
 
V Mokerském zpravodaji jsme již zveřejnili zajímavé životopisy Emila Musila-Daňkovského,  
Františka Pospíšila a budeme pokračovat další velmi významnou osobností, kterou bezpochyby je  

Václav František Viravský, 
učitel, obchodník, hudebník 

* 9.11.1829   Malá Skalice – okres Hradec Králové 
+ 27.3.1913   Dobruška 

 
Václav František Viravský o svém životě zanechal zajímavé rukopisné paměti, které pro mokerskou kroniku získal dr. Josef 
Ptáček z Dobrušky a které postupně zpracovává s kronikářkou obce. V tomto čísle se můžete začíst do první části těchto 
zajímavých pamětí. 
 

Z pamětí mokerského kantora Václava Františka Viravského 

 

Václav František Viravský (sedící) s rodinou 
 
Václav František Viravský se narodil 9.11.1829 v Malé Skalici u Hradce Králové. Po dokončení školní docházky v Čibuzi 
a na Pouchově navštěvoval královéhradeckou hlavní školu a v roce 1846 zde úspěšně absolvoval učitelský kurz. Vyučoval 
na školách ve Slavoňově nad Metují, od roku  1849 do roku 1852 v Mokrém a pak v Dobrušce.  
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V roce 1859 se oženil s dcerou obchodníka s plátny z Bohdašína, opustil školní službu a věnoval se textilnímu podnikání. Byl 
spoluzakladatelem opočenské akciové společnosti Spolková přádelna lnu (1867) a Spolku tkalcovského ve Valu (1868). Byl 
též vynikajícím hudebníkem a od roku 1881 prvním dirigentem dámské pěvecké jednoty Vlasta v Dobrušce. Zemřel 
27.3.1913 v Dobrušce. O svém životě zanechal zajímavé rukopisné paměti: 
 
„Pan farář Josef Krejčík, ctihodný stařeček mne přivítá (ve Slavoňově u Nového Města nad Metují) a ptá se mne, co mne 
v neobyčejnou dobu do fary přivádí, tu jsem mu jal mé utrpení a to, co se mi přihodilo, žádaje ho, by se za mne u p. vikáře 
přimluvil, by mě někam jinam přesadil, že to již k vydržení není. On mi na to pravil, poklepaje mi na rameno: Vašíčku!  (jinak 
ve škole a jinde pane Vencl) již dávno Vás pozoruji, Vaši píli, Vaši činnost a nejvíce Vaši trpělivost, divil jsem se, že již 
dávno jste si nepostěžoval, nemějte starost, takový člověk jako jste Vy hned se nenajde, nerad Vás ztrácím, ale nemohu také 
lhostejně na to hleděti, jak se trápíte. Hned zejtra jedu k p vikáři do Přepych a za to Vám stojím, že budete všeho trápení 
zbaven. A vskutku druhý den jel do Přepych. Když přijel domů, nechal mne zavolat a pravil: Dobře jsem pochodil, mějte jen 
trpělivost, brzy se to s Vámi změní. A skutečně třetí den na to, v pondělí, sedím venku na lavičce, maje okolo sebe malé dítky 
a cvičím je v slabikování, ten čas chodily děti nejvíce do školy, učitel zůstal ve škole a poněvadž byla třída přeplněná, šel 
jsem s malými ven. Tu ke mně přijde jakýsi mladík a ptá se: Jsou oni p. Viravský? Zde jim přináším psaní od p. učitele 
z Přepych. Rozevru dopis a k mému překvapení píše, bych se neprodleně dostavil k p vikáři, že jsem jmenován jako 
podučitel v Mokrém. 
 
Mezitím zpozoroval učitel, že venku je u mne cizí člověk a já že něco čtu, přiběhne ke mně a ptá se, co to mám. Já mu podám 
dopis a zůstal ohromen, zbledl a pravil: Oni tam chtějí jít?, Ovšem, odvětím, on praví: To mě nedělají, já jim školu za 2 za 3 
roky pustím. Já mu na to odvětím: To se může také stát, ale já nevěřím tomu, od svého předsevzetí neustoupím, to bylo 
poprvé, co jsem mu odporoval. Na to pošlu děti do školy a sám se přistrojím a jakože s poslem do Přepych. Tento byl Václav 
Brutar, který učiteli posluhoval.  
 
Pan učitel Antonín Klaus (z Přepych, pozn. autora)  byl dobrý člověk, k nám podučitelům choval se jako ku svým kolegům 
a jako …….byl ale velmi neoblíben, zvláště u kněží a neznal bych jinou příčinu než tu, že si rád zavdal „hořkosladké“ 
u kupce Šolína. Ve škole jsem zůstal přes noc v pokoji kolegy Sklenáře a ráno po mši sv. mne představil p. uč. vikáři, 
od kterého jsem byl velmi vlídně přijat neboť mne p. vikář Jan Víteček dobře znal od poslední visitace ze Slavoňova. Pan 
Klaus šel se mnou hned po snídani, bylo dne 2. června 1849, v úterý, z Přepych do Mokrého. Představil mne představenému 
p. Jiřímu Bašovi a vedl mne potom do školy, kde vyučoval mezi odchodem p. Šťáska do Křivic a nově jmenovaným učitelem 
přepyšský podučitel Jan Sklenář, který dnes však již nepřišel a tak byla škola prázdná.  
 
Škola na mne neučinila dobrý dojem, stavení dřevěné, doškami kryté, světnice sice prostorná, ale nízká, podlaha uhnětena 
toliko z bláta jako jsou mlaty ve stodolách, v kteréž bydlel posluha učitele, nějaký Jan Pilný s manželkou, za čež měl byt, 
chlév a komoru, oba manželé byli velmi hodní a úslužní. Vidím u dveří jakési dlouhé klacky, ptám se Pilného (později jsem 
mu dal titul …..rektor): Nač ty klacky? Odpověděl: Pane učiteli, to jsou kvéry, p. učitel Sklenář učí hochy execírovat jako 
gardu. Musel jsem se tomu srdečně zasmát. Byl jsem sice též u gardy (Národní obrany) v Novém Městě, ale že by i kluci 
ve škole byli nadchlí konstitucí (ústavou, pozn. autora), jsem nevěděl. 
 
V Přepychách byla též zřízena garda s komandantem, při níž byl sám p. učitel Klaus a p. Sklenář lajtnantem a jeho 
pobočníkem. Jak shora podotknuto, byl jsem též u gardy při tamním hudebním sboru a živě mně tane na mysli, jaké všeliké 
hlouposti a malichernosti se tropily v některých místech, zvláště v Náchodě a Skalici a v Dobrušce. Taková bláznivá doba se 
nevrátí více, nebylo divu, že jsem byl od přepyšské gardy též naverbován a poněvadž jsem již oblek měl a u gardy sloužil, 
tedy jsem byl hned jako kaprál jmenován. Tam se mi to mnoho nelíbilo, žádná hudba, žádná pitka a legrace, to není 
pro vojáka, také jsem jen jednou vyrukoval a na Velikonoce, na Veliký pátek jsem stál s Chudým z Přepych u Božího hrobu 
vartu. Jinak jsem byl častěji v Opočně, kde jsem byl k tamějšímu hudebnímu sboru přidělen a proto celým právem jsem 
říkával a říkám, že jsem za času gardy sloužil u třech potentátů.  
 
Jednou jdu do Přepych a potkám tamního školního dohlížitele Jiříka Kašpara v celé parádě, flintu na rameně a jakýsi zápisník 
mu koukal do polou zastrčený do uniformy. Ptám se ho kam jde a on mi pyšně praví: S raportem do Opočna! Tu jsem se 
musel hlasitě zasmáti: Kašpar tak vážný a nábožný muž a dělá ze sebe takového tatrmana. Od té doby jsem jaksi zanevřel 
na vesnickou gardu, ale nedezentíroval jsem, ale kdy jsem byl potom vyzván na execírku (cvičení), vymlouval jsem se, že 
nemohu a tak pomaloučku nadšení ochabovalo, až mu zplna došel dech a já měl z toho radost, že již nemusím dělat tatrmana.  
 
Uchýlil jsem se poněkud od svých dojmů, jaké na mne učinila školní budova v Mokrém, ale když byla zmínka o gardě, viděl 
jsem se nucena též o této instituci pověděti. Jiný úsudek o škole jsem si prozatím neučinil, než že tam bude přece veseleji 
navzdor chatrné budovy a nastoupil jsem uspokojen na zpáteční cestu.  
 
Přijdu do Slavoňova a od lesa vidím na druhém protějším kopci uháněti starého učitele i ptám se, kam jde a proč se nedrží 
škola, ač bylo teprv 2 ½ hodiny. Odpověděno mi, že jde do Přepych, že to prý tak nemůže být, abych šel pryč. Já si myslil 
dobře, jdi si starý mrzoute, ale dobře nepochodíš! A ještě hned druhý den ráno byl z Přepych zpět a celý zoufalý a rozbrečený 
prosil a se přísahal, abych nechodil pryč, že mně co nejdřív školu popustí. Já ale stál na svém, že se budu hned v pátek 
po Božím těle, 5. června 1849, stěhovat a také se tak stalo. Zjednal jsem si Václava Suchánka z Blažkova, naloživ své věci, 
postel, kufr, klavír, knihy, hudebniny, hudební nástroje a byli jsme v 2 hod v Mokrém.  
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Tak pro mne nastal zcela nový veselejší život, byl jsem vznešen z pekla do nebe! Školní budova mne valně nepoutala, aniž 
v dobrém nadchla. Po posilnění a malém odpočinku jsem vyšel ven do krásné Boží přírody, která mne opravdu velmi 
příjemně naladila. Ta překrásná stromořadí ode dvora Lhotky k západu a východu, ty bujné nivy a rostliny, ty lesíky 
a bažantnice, všude plno zvěře, zvláště krásných bažantů, naplnila mne obdivem, jaký to rozdíl ty horské půdy a zde. Ty city, 
to nadšení, v tom chrámě přírody nelze popsati a cítím tyto dojmy, které mne naplnily jakoby to včera bylo. Vrátiv se, byl 
jsem celý unešen tou krásou a již mne ani ta škola nepřicházela tak odpuzující, ulehl jsem a snil jsem o krásné budoucnosti.“ 
Dr. Josef Ptáček, pokračování příště…. 

 

Informace z obce a obecního úřadu 
 

Úvodní slovo starostky obce 
Vážení spoluobčané, 
dostává se Vám do rukou další číslo Mokerského zpravodaje. Jako tradičně je velmi obsáhlé a plné zajímavostí jak 
ze současnosti, tak z dějů minulých. Těžko se mi zde říká něco, co by nebylo již ve zpravodaji napsáno. 
 
Pokud jste četli první část pamětí V. F. Viravského, jistě Vás zaujal jeho pohled na staré Mokré. Nic není černobílé, svět má 
spoustu barev, záleží jen na našem přístupu. Myslím, že podobným zrakem se dívala komise pro posuzování Vesnice roku. 
Měli jsme štěstí, bylo krásné slunečné ráno, většina domů v obci měla na sobě sváteční kabát, kytky kvetly přesně tak jak 
měly, trávníky byly většinou krásně sestříhané, hřiště také.  Devadesát minut, které byly pro posouzení vyhrazeny utekly 
velmi rychle, možná jsme ani vše nestihli povědět. Obsáhle jsme komisi seznámili s akcemi, které se u nás dělají, prošli jsme 
se po obci a dojeli se podívat na naše bolavé místo v Lípách. 
 
Jak jistě víte, uspěli jsme jako obec na výbornou, Modrá stuha za společenský život je pro všechny občany velmi dobrá 
vizitka. 
 
Děkuji všem občanům, kteří chodí na akce, které pořádáme. Vaše účast je pro nás znamení, že se Vám akce líbí, nebo nelíbí. 
Zatím většinou byla ta první varianta. Bez účasti Vás, kteří se účastní bychom na stuhu nedosáhli. Rozsvícení vánočního 
stromu, Čarodějnice, i poslední Den pro děti měly účast nadprůměrnou, jistě se tyto akce všem líbily.   
 
Děkuji také všem, kteří krásně vyzdobili své domy, osekali trávu. Hlavně paní Věře Hrubé, panu Láďovi Faltovi a Pavlu 
Honsnejmanovi, kteří si mákli nejvíc. Samozřejmě i ostatní, těch pár zoufalců, kteří dávali do pořádku hřiště, stavěli stany  
i těm, kteří zajišťují pořadatelskou část a vymýšlejí program pro ostatní. 
 
Ráda píšu optimistické příspěvky do zpravodaje.  Snad to není naposled, jsme teprve v pololetí.  Ještě jednou děkuji všem, 
kteří se podíleli, což jsou téměř všichni občané a chalupáři. 
 
S Vámi všemi se těším na setkávání. 
Blanka Kučerová 

 

Závěrečný účet obce za rok 2010 
 
Závěrečný účet obce Mokré za rok 2010 byl zpracován bezprostředně po kontrole hospodaření krajským úřadem. Byl vyvěšen 
na úředních deskách 19.5.2011, sejmut 3.6.2011 a schválen zastupitelstvem obce dne 15.6.2011. 
 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 
Přezkoumání hospodaření  obce Mokré za rok 2010 bylo provedeno dne 26.10.2010 a 10.5.2011 zaměstnanci Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, na základě žádosti starosty obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb. 
 
Přezkoumání zahrnovalo ověření dodržování povinností uložených zákonem č. 250/200 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření obcí, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání 
s rozpočtem, dodržení účelu poskytnutých dotací a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů. Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Mokré. 
 
Závěr zprávy: 

1. Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
2. Při přezkoumání hospodaření obce Mokré za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
3. Při přezkoumání hospodaření - Obec Mokré za rok 2010 se neuvádí žádná rizika. 
4. Při přezkoumání hospodaření - Obec Mokré za rok 2010 byly zjištěny následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,57  % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 12,47 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % 
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Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2010:    
Počet zasedání:   8 – 11.2., 25.3., 22.4., 27.5., 17.6., 5.8., 7.10., 9.11. (ustavující), 16.12. 
Účast zastupitelů:  5, 5, 6, 4, 4, 5, 4 +  nové zastupitelstvo 5, 4 
Účast obyvatel:   0, 2, 0, 1, 0, 1, 0 + nové zastupitelstvo 5, 2       
Účast zastupitelů na jednáních: 67 % + nové zastupitelstvo 90 % 
Průměrná účast obyvatel: 1,2 osob 
 

Důležitá usnesení zastupitelstva obce v roce 2010: 
1. Zhotovení znaku a vlajky obce Mokré (11.2.2010) 
2. Příspěvek finanční dar na opravu tolerančního kostela v Klášteře nad Dědinou (11.2.2010) 
3. Dodatek zřizovací listiny knihovny Mokré (25.3.2010) 
4. Přidělení dotace na 2. etapu rekonstrukce budovy obecního úřadu (27.5.2010) 
5. Zadání zhotovení projektu na obnovení alejí v obci (17.6.2010) 
6. Počet zastupitelů do nových voleb – pět (17.6.2010) 
7. Vydání knihy obce Mokré (7.10.2010) 
8. Vesnice roku 2011 – přihlášení do soutěže (16.12.2010) 
9. Program obnovy venkova -  vyúčtování dotace a dokončení 2. etapy rekonstrukce budovy obecního úřadu 

(16.12.2010) 
 

Zasedání zastupitelstva obce - 2011 
 

Zasedání zastupitelstva ze dne 17.3.2011 
Účast zastupitelů: 5 
Účast obyvatel:   2 
Hosté:   2 (Český rybářský svaz Opočno)   
 
Zastupitelstvo obce Mokré schvaluje 
Usnesení 9/2011 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Usnesení 10/2011 Schválení programu zasedání 
Usnesení 11/2011 Výroční zprávu za rok 2010 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Usnesení 12/2011 Rozpočet DSO Horka Očelice na rok 2011  
Usnesení 13/2011 Rozpočet obce Mokré na rok 2011 
Usnesení 14/2011 Zprávu o provedené kontrole usnesení zastupitelstva kontrolním výborem dne  27.2.2011 
Usnesení 15/2011 Zpráva o provedené kontrole hospodaření finančním výborem dne 27.2.2011 
Usnesení 16/2011 Snížení nájemného v místním obchodě v celkové výši 200 Kč měsíčně 
Usnesení 17/2011 Pronájem rybníků v obci na základě Záměru č. 1/2011 Českému rybářskému svazu Opočno na dobu 

neurčitou s ročním nájemným 120 Kč 
Usnesení 18/2011 Schválení diskuse 
 

Zasedání zastupitelstva ze dne 28.4.2011 
Účast zastupitelů: 5  
Účast obyvatel:   2 
 
Zastupitelstvo obce Mokré schvaluje 
Usnesení 19/2011 Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Usnesení 20/2011 Schválení programu zasedání 
Usnesení 21/2011 Schválení veřejnoprávní smlouvy o vedení přestupků s městem Opočno (dodatek č. 1) 
Usnesení 22/2011 Schválení úpravy místního hřiště ve výši 10 tisíc Kč a návrh na odkoupení buňky na uskladnění 

stolů, židlí a dalšího materiálu 
Usnesení 23/2011 Schválení diskuse 
 

Zasedání zastupitelstva ze dne 15.6.2011 
Účast zastupitelů:  5  
Účast obyvatel:   žádný  
 
Zastupitelstvo obce Mokré schvaluje 
Usnesení 24/2011 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Usnesení 25/2011 Schválení programu zasedání 
Usnesení 26/2011 Závěrečný účet DSO Horka Očelice za rok 2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 

Horka Očelice za rok 2010 
Usnesení 27/2011 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Mokré za rok 2010 
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Usnesení 28/2011 Závěrečný účet obce Mokré za rok 2010 
Usnesení 29/2011 Rozpočtové opatření 
Usnesení 30/2011 Určení zastupitele při jednání o územním plánování s městem Dobruška – Věra Faltusová st.  
Usnesení 31/2011 Udělení čestného občanství Ing. Petru Ondráčkovi, CSc.  
Usnesení 32/2011 Schválení diskuse 
 

Pronájem rybníků v obci a Český rybářský svaz Opočno  
Místní organizace Českého rybářského svazu se sídlem v Opočně, měla ve své správě  ještě před několika lety okolo 10 nádrží 
nebo rybníků. V těchto nádržích si chovala násadu do rybářského revíru Zlatý potok 1, který v rámci Východočeského 
územního svazu obhospodařuje. S vlnou restitucí postupně přišla o tyto nádrže a  násadu pro tento revír podle státního 
osazovacího plánu, který určuje kolik ryb má do tohoto revíru být vysazeno, dostává přídělem od východočeského územního 
svazu.  
 
S příchodem nového vedení do opočenské organizace jsme začali hledat nové možnosti chovu ryb v okolí, abychom oživili 
alespoň částečnou soběstačnost v chovu ryb pro náš revír. Z obce Mokré přišla kladná odpověď  a proto jsme začali z kraje 
roku 2011 jednat o možném pronájmu. Jednání byla úspěšná a proto došlo 31.3.2011 k podpisu nájemní smlouvy na nádrže 
v obci, za účelem chovu ryb. Tímto jsme získali po dlouhé době možnost vychovat a zásobit náš revír z „vlastních zdrojů“.  
 
Obě nádrže  a to především ta horní, jsou vcelku vhodné pro chov ryb. Vzhledem k umístění v obci u místní komunikace, jsou 
spíše nezajímavé pro predátory jako je volavka nebo kormorán. Rovněž pytláci nenaleznou mezi zástavbou dostatečný klid 
pro lov. V našich plánech je obě nádrže slovit a vysadit do nich hlavně kapry a líny v menším množství,  několik štiček 
a bílou rybu (plotice, perlín).  Slovit se musí z důvodu vyloučení negativního vlivu zejména odrostlých štik, které by se mohly 
hlavně  v horní  nádrži  vyskytovat. Takové ryby, které by svou velikostí byly neúměrné k obsádce, by negativním způsobem 
ovlivnili výtěžnost. V našich plánech bylo v dubnu až květnu obě nádrže slovit. To se ale vzhledem k nepříznivým 
klimatickým podmínkám nepodařilo. Při malých průtocích a poměrně vysokých teplotách nelze provádět slovy. Ryby jsou 
vystaveny jednak stresu a současně i malému obsahu kyslíku ve vodě. Ztráty by byly pravděpodobně vysoké. Z tohoto 
důvodu jsme přesunuli výlov nádrží  na podzimní období.  
 
Součástí smlouvy s obcí je i drobná údržba břehových porostů, udržování průchodného přítoku a pokud to bude nutné, tak 
i oprava česlí na výpusti horní nádrže. O tyto práce se bude starat skupina brigádníků z okolí obce Mokré. Ti budou mít také 
za úkol ryby přikrmovat obilím a sušeným chlebem. Tyto aktivity se budou především realizovat v roce 2012.  
 
Od změny ve vedení MOČRS Opočno v roce 2009 se mnoho věcí změnilo. V první řadě se podařilo veškerou evidenci 
převést do přesného a přehledného systému na počítači. Do vedení se zapojili noví lidé s chutí něco pro rybáře udělat. 
Na Zlatém potoce jsme pod dohledem Povodí Labe vybudovali několik malých jízků a v dalších budeme pokračovat. 
Na našich chovných pstruhových potocích jsme spustili dvouletý cyklus odchovu pstruha potočního. Celkově se nám podařilo 
zviditelnit naší organizaci prostřednictvím vitrín v Opočně a Dobrušce, tiskovými zprávami v místních periodikách 
na kabelové televizi v Dobrušce a na našich internetových stránkách.  
 
Největší radost nám ale v těchto dnech udělalo naše závodní 
družstvo mladých rybářů. Od loňského roku jsme po skoro 
20-ti letech obnovili účast na celostátní soutěži Zlatá udice. 
Tato soutěž je vlastně završení celoročního snažení 
na schůzkách a i při lovu rybářského kroužku. Je v ní 
obsažena disciplína lov ryb udicí, rybolovná technika, která 
se skládá ze tří disciplín v hodu závažím a rybářské znalosti, 
kde poznávají ryby, rostliny, živočichy a píší znalostní test.  
Naši mladí rybáři po místním kole, které se konalo na 
obecním rybníku v Přepychách a v prostorách naší klubovny 
v Lišťovině, byli vysláni na krajské kolo do Trutnova 
s přáním přivést lepší výsledek, než bylo celkově 6. místo 
z roku 2010. O to větší překvapení bylo, když se celkově 
umístili na 2. místě z 10. týmů. V jednotlivcích dokonce 
skončil na 3. místě náš Luboš Petr z Dobrušky a tím se dostal 
do nominace za východočeský územní svaz 
na celorepublikový závod, který bude na konci června 
v Lovosicích. Jde patrně o největší úspěch rybářského kroužku mládeže MOČRS Opočno v historii. 
 
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce Mokré  za důvěru, kterou projevili tím. že nám svěřili do pronájmu obě 
nádrže. Podstatou Českého rybářského svazu na všech úrovních je nejen ryby chytat, ale umět si pomocí dostupných 
prostředků vyrobit rybí násadu pro revíry ve své správě. A o to nám jde právě třeba prostřednictvím nájmu nádrží ve vaší 
obci. 
Pavel Marek, předseda MOČRS Opočno    
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Soutěž „Čistá obec“ 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o. vyhlásil v roce 2010 již 
IV. ročník soutěže „Čistá obec“ obcí Královéhradeckého kraje. Obec Mokré se zapojila  již potřetí.  
 

Obec 
Mokré 

evidenční 
číslo 

počet 
obyvatel 

průběžné 
pořadí 

1Q 

průběžné 
pořadí 

2Q 

průběžné 
pořadí 

3Q 

průběžné 
pořadí 

4Q 

celkové  
pořadí 

pořadí 
skupina  

<500 

Obec  70/0840 145 295 315 122 324 227 112 

 
Rekapitulace účasti obce Mokré: 
Rok 2008: celkové pořadí 159. místo, v obcích do 500 obyvatel 72. místo 
Rok 2009: celkové pořadí 118. místo, v obcích do 500 obyvatel 53. místo 
Rok 2010: celkové pořadí 227. místo, v obcích do 500 obyvatel 112. místo 
Je vidět, že jsme se v třídění odpadů v obci hodně, opravdu hodně pohoršili! Doufejme, že letošní rok dopadne lépe! 
 

Svoz odpadů v obci!!! Nový termín!!! 
Na základě dotazů ohledně častějšího vývozu komunálního odpadu jsme od firmy Pedersen získali tyto možnosti svozů: 

1. 1x měsíčně 
2. 1x za dva měsíce 
3. v zimním období 1x za 14 dní a v letním období 1x měsíčně 

 
Žádáme občany, aby si každý vybral svoz, který mu bude nejvíce vyhovovat, a to nejdéle 
do 31.8.2011 nahlášením na obecním úřadě. V případě, že nebude nic nahlášeno, bude s ním 
uzavřena smlouva na rok 2012 se stávajícím vývozem odpadu z roku 2011. 
 

Nový systém varování obyvatelstva 
 Záchranný kruh  

Na webových stránkách obce, kroniky a zpravodaje je vložen nový odkaz, který obyvatele (nejen naší obce) aktuálně varuje 
občany o výjimečných přírodních situacích. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským krajem. 

• Systém zajišťuje ty nejdůležitější rady, návody a informace ze světa rizik a nebezpečí 
pro obyvatele (návštěvníky stránek) 

• Každý bude již znát, jak se zachovat v případě krizové situace a jak pomoci sobě nebo blízkým v případě běžného 
ohrožení či mimořádné události 

• Informace a rady jsou garantované odborníky z řad záchranářských subjektů 
Webové stránky Záchranného kruhu: http://www.zachranny-kruh.cz/  
 

 Zdravotní pojišťovna VZP  
Dobruška, Opočenská, čp. 80  
PO 8.00 – 11.30          12.30 – 17.00 hodin 
ÚT 8.00 – 11.30          12.30 – 14.00 hodin 
PÁ 8.00 – 11.30          12.30 – 14.00 hodin  

 
Úřadovna VZP ČR v Opočně   
ST 8.00 - 11.30            12.30 - 17.00 hodin  
ČT 8.00 - 11.30            12.30 - 14.00 hodin 

 

Květinová soutěž 
 
Soutěž probíhá ve 2 kategoriích:  

1. Ta je moje – pro radost! – tj. každý, kdo si nafotí svoji skalku, 
květináč s kytkou, kvetoucí okno, keřík, strom, který mu dělá 
radost, přinese fotku do knihovny na flash, CD nebo na kartě digi 
fotoaparátu, může soutěžit. Fotografie také můžete zaslat e-mailem 
na adresu posta@obecmokre.cz. Pochlubte se svými květinovými 
úspěchy!  

2. Cena odborná – co je vidět z ulice aneb když jdeme okolo plotu - 
vybraná zahradníkem Jaroslavem Černým z Opočna, který si opět 
projde květinovou výzdobu domů v obci.  

Budeme velmi rádi za každou spolupráci. Fotit můžete od teď až 
do 11.8.2011. V srpnu bude hlasování v knihovně a webu obce! Na ty nej 
čekají pěkné ceny! Při závěrečném vyhodnocení se můžeme těšit na další 
přednášku o květinách s panem Černým.  
Tento projekt byl podpořen z Fondu T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA! Více informací v knihovně! Těšíme se 
na tradičně krásné rozkvetlé fotky! 
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Výsledky krajské soutěže Vesnice roku 
 
Dne 22.6.2011 navštívila hodnotící komise Vesnice roku 2011 naši obec. Svítilo sluníčko a tak se naše obec mohla představit 
v barvách letního dne....komise si projela celou obec, prohlédla si nový úřad, knihovnu, nejvíce času strávila ve společenském 
klubu při výstavě kroniky a prezentace obce. Přihláška obce Mokré byla koncipována především na oblast kultury, knihovny, 
společenského života v obci, práci s dětmi a mládeží, v neposlední řadě zviditelnit práci obyvatel při její údržbě a obnově.  
 
Naše obec patřila k posledním štacím, které komise navštívila. Hned 23.6.2011 komise rozhodovala o vítězích této soutěže. 
A tak jsme již tento den věděli, že jsme získali Modrou stuhu za společenský život obce v Královéhradeckém kraji pro rok 
2011. Pro Mokré úžasný úspěch! Naše obec obstála v konkurenci mezi dalšími 38 obcemi celého kraje.  
 
Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Královéhradeckém kraji:  
Zlatá stuha – městys Nový Hrádek 
Modrá stuha - za společenský život - obec Mokré 
Bílá stuha - za činnost mládeže – obec Bystřice 
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Dobrá Voda u Hořic 
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec Ždár nad Metují 
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích - Obec Stračov 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (Ocenění realizovaných stavebních děl na venkově)  
Kategorie C – Bezděkov (provozní a technické zázemí obce) 
 
Ceny hejtmana:  
Cena hejtmana za vzorné vedení knihovny – město 
Miletín 
Cena hejtmana – za rozvoj místních částí obce – obec 
Nahořany 
Cena hejtmana – volnočasové aktivity pro mládež – obec 
Prasek 
Cena hejtmana – za vedení kroniky – obec Česká Čermná 
Cena hejtmana – za výchovu mládeže ke včelařství - obec 
Buchary 
 
 

Diplomy:  
Diplom za rozvíjení lidových tradic – obec Batňovice 
Diplom za hospodaření s obecními lesy – obec 
Hejtmánkovice 
Diplom za projekty ze strukturálních fondů – obec 
Holovousy 
Diplom za aktivity seniorů – městys Černý Důl 
Diplom za netradiční aktivity občanů – obec Konechlumí 
Diplom za udržení sportovní tradice – obec Dřevěnice 
Cena spolku obnovu venkova – za zachování 
venkovského rázu – obec Vrbice 

Více na stránkách Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/  
 
Co je to Modrá stuha? Ocenění za společenský život. 
Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. 
to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se 
a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Pro posouzení 
kontinuity společenského života jsou důležité obecní kroniky, autentické akce a dokumenty obce. 
Více o soutěži Vesnice roku na www.vesniceroku.cz  
 
Kronikářka obce prezentovala obec výstavou přílohových kronik z let 1997 – 2010. A bylo rozhodně na co se koukat, spousty 
fotografií, plakátů, pozvánek, diplomů, pamětních listin obce novým občánkům, domovské listy, čestné občanství….a mnoho 
dalších dokumentů ze života obce, knihovny a výtvarného klubu dětí a mládeže. K dispozici byly i kopie starých kronik, 
vydané knihy, pohledy apod.  
 
 „Příprava byla opravdu náročná, na instalaci výstavy se podílelo 

několik lidí. Jejich práce se ale vyplatila. Modrá stuha je oceněním 

všem, kterým na naší obci záleží, kteří se podílejí na společném 

životě, na tom, aby naše obec byla krásná, stále živá a veselá. 

 

Osobně bych chtěla za pomoc poděkovat svému manželovi, Věře 

Hrubé, Vladimíru Faltovi, Pavlovi Honsnejmanovi ml., Tomáši 

Krejčímu, Lucii Tomkové, Denise Fedorové, kteří do poslední chvíle 

dělali vše pro to, aby obec a její prezentace byly co nejlepší. A to se 

podařilo.  Také děkuji  knihovnicím rychnovské a opočenské 

knihovny Mirce Cvejnové a Radce Mecnerové, které nelitovaly času 

a přijely nás podpořit při návštěvě krajské komise. 

 

Děkuji i zastupitelstvu obce, které návrh přihlásit se do soutěže 

odhlasovalo, přesto, že o případném úspěchu téměř všichni 

pochybovali a brali jej jako další rozmar místní knihovnice.“ 

Dagmar Honsnejmanová 
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Webová soutěž CZ REGION 
 
Na stránkách http://www.czregion.cz/mokre se probíhá 4. ročník soutěže o "Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2010". 
Hlasuje se od 1.4.2011 – 31.10.2011. Naše obec soutěžila i v loňském roce a vedla si velice dobře. Získala 2 486 hlasů 
a skončila na 43. místě v kategorii obce z celé republiky. Tak hlasujte i letos! Děkujeme. Na vylosované registrované 
účastníky hlasování čekají pěkné ceny! 
 

Z kroniky obce 
 

Narodili se nám… 
Je nám potěšením oznámit, že do naší obce přibyla dvě miminka! Dne 4.5.2011 se narodili Michalka a Matěj Rejmanovi. 
Rodičům ze srdce blahopřejeme a přejeme hodně radosti, ale také sil a trpělivosti. 
 
Jubilea – pokračování… 
Blahopřejeme jubilantům paní Jarmile Bláhové, Věře Černé, Marii Doležalové a panu Bedřichu Bláhovi, kteří oslavili 
významné životní jubileum. Přejeme jim do dalších let hodně zdraví a pohody.  
 

Popřáli jsme „Přízeň Neptuna“ 

V rámci dne "Den pro děti" 25.6.2011 jsme navštívili námořního kapitána Petra Ondráčka v jeho suchém doku v Mokrém. 
Rozloučit se s ním před jeho cestou kolem světa a podívat se na plachetnici Singu přišlo 24 zájemců.  
 
Zahájení se ujala paní starostka Blanka Kučerová, která předala panu Ondráčkovi listinu Čestný občan obce Mokré. Listinu 
stvrdili svým podpisem. Kronikářka obce Dagmar Honsnejmanová mu předala zapečetěnou láhev, do které byl 
vložen v českém a anglickém jazyce vzkaz  pro toho, kdo láhev vyloví z moře. Pan Ondráček se zavázal, že láhev vhodí 
do moře u Nového Zélandu. Tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí a někdo ji vyloví ☺ 
 
Pan Ondráček, i jeho manželka Jarmila, ochotně odpovídali na zvídané otázky návštěvníků. Všichni, ale především děti, si 
s nadšením prohlédli loď a zjistili, že ačkoliv je jen 8,5 m dlouhá, je velice prostorná. Nakonec jsme kapitánu Ondráčkovi 
všichni popřáli šťastnou cestu a šťastný návrat, klidnou plavbu a hlavně "Přízeň Neptuna"! 
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Mokré v tisku a webových portálech – pokračování 
11) 17.3.2011 Opočenské noviny č. 4 

 Výjezdy opočenských hasičů – 26.2.2011 – 
Mokré – požár objektu bývalé pily 

12) 23.3.2011 Rychnovský deník č. 69 
 Knihovny vybraly své čtenáře roku 

13) 24.3.2011 Rychnovský deník č. 70 
 Vozíčkář se nebojí ani do amazonské džungle 
 Cestovat lze i na invalidním vozíku 

14) 26.3.2011 Rychnovský deník č. 72 
 Na co se těším? Povídání o džungli i pálení 
čarodějnic 

15) 28.3.2011 Rychnovský deník č. 73 
 Své sny si mladík plní i na vozíku 

16) 28.3.2011 Knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje U nás 

 Oslava na druhou 
 Malé knihovny v proudu času – Rychnovsko 

a Kostelecko 
17) Duben 2011 – Soběslavská hláska – měsíčník města 
Soběslavi  

 První výstava kroniky obce Mezné 
18) 5.4.2011 Rychnovský deník č. 80 

 Žena měla příhodu, dům otevřeli hasiči 
19) 10.4.2011 Portál Kroniky a kronikáři - Zpravodaj 
pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky 

 První výstava kroniky obce Mezné 
(27. a 28.2.2011) 

20) 20.4.2011 Rychnovský deník č. 93 
 Laskavost i bída obyvatel Indie 

21) 21.4. Rychnovský deník č. 94 
 Velikonoční potlach si užili rodiče i děti 

22) 24.4. Informační zpravodaj Obecního úřadu 
sloučených obcí Vavřinec-Veselice-Suchdol- Nové 
Dvory 

 Milá návštěva ze spřátelené knihovny 
23) 2.5.2011 Rychnovský deník č. 102 

 Čarodějnickému rojení neodolal ani hejkal 
24) 9.5.2011 Bulletin skip – časopis Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků ČR 

 Kamarádka knihovna 
25) 9.5.2011 Místní kultura – Magazín pro kulturní 
život v místech a regionech  

 Cesty za Sluncem a Měsícem 
 
 
 

26) 19.5.2011  Satellite 1-416 č. 9 – Československý 
čtrnáctideník Toronto, Ontario, Canada 

 Z Nového Zélandu přes Jižní Ameriku až 
do Afriky 

27) 23.5.2011 Místní kultura – Magazín pro kulturní 
život v místech a regionech 

 Deset nejlepších dětských knihoven roku 2011  
28) 26.5.2011  Rychnovský deník č. 123 

 Plachetnice Singa se připravuje v suchém doku 
v Mokrém 

29) 30.5.2011 Rychnovský deník č. 126 
 Na vozíku z Nového Zélandu přes Jižní Ameriku 

až do Afriky 
30) 9.6.2011 Satellite 1-416 č. 9 – Československý 
čtrnáctideník Toronto, Ontario, Canada 

 I v současnosti je moře pro člověka výzvou aneb 
jak obeplout „Zemi“ na malé plachetnici 

31) 22.6.2011 Portál Kroniky a kronikáři - Zpravodaj 
pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky 

 Tradiční setkání kronikářů Rychnovska 
32) Rychnovský deník č. 146 

 Prohlédněte si přílohovou kroniku 
33)  25.6. Rychnovský deník č. 149 

 Vesnicí roku se stal Nový Hrádek 
34) 27.6.2011 PRÁVO Východní Čechy 

 Vesnicí roku je Nový Hrádek 
35) 27.6.2011 Informační zpravodaj Obecního úřadu 
sloučených obcí Vavřinec-Veselice-Suchdol- Nové 
Dvory 

 Vyhlášení soutěže o nejlepší obecní zpravodaj 
36) 28.6.2011 Místní kultura – Magazín pro kulturní 
život v místech a regionech  

 Setkání kronikářů v Opočně 
37) 29.6.2011 Místní kultura – Magazín pro kulturní 
život v místech a regionech 

 V krajské soutěži Vesnice roku zvítězil Nový 
Hrádek 

38) 30.6.2011 Portál Kroniky a kronikáři - Zpravodaj 
pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky 

 K Modré stuze pomohly i kroniky 
39) 8.7.2011 Místní kultura – Magazín pro kulturní 
život v místech a regionech  

 Den pro děti začal netradičně na plachetnici 
40) 11.7.2011 Místní kultura – Magazín pro kulturní 
život v místech a regionech 

 Jak Mokré k Modré stuze přišlo 
 

Vodník v Mokrém 
V Mokrém se nám kromě bludiček, čarodějnic, hejkala a mnicha usadil také vodník! Můžete ho, když budete mít štěstí spatřit, 
jak sedí ve vrbových větvích na břehu rybníka u Faltů ☺ 
 

Setkání kronikářů Rychnovska 
Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou tradičně pořádá před letními prázdninami setkání kronikářů měst a obcí okresu 
Rychnov nad Kněžnou. Letošní setkání proběhlo 21.6.2011 v Opočně, které připravilo bohatý kulturní program. Kronikáře 
přivítal starosta města pan Štěpán Jelínek, který krátce pohovořil o městě, o některých jeho významných akcích, které se 
v posledním roce uskutečnily. Jednou z největších byla rekonstrukce historického jádra Opočna a vybudování pěší zóny. Po té 
následoval film, který mapuje celou stavbu a dokument o archeologických nálezech, které byly při této stavbě odhaleny.  
  
Kronikáři měli možnost si prohlédnout zdejší významné kulturní památky a nově zrekonstruované historické centrum města - 
Trčkovo náměstí.  Prošli se po nové pěší zóně až k Mariánskému kostelíku, kde byl pro ně připraven krátký kulturní program, 
kde mohli rozjímat při varhaním koncertu a nakonec shlédli dokumentární film o významném rodákovi Opočna, světovém 
malíři Františku Kupkovi. Jako každý rok i letos bylo cílem tohoto setkání vzájemná výměna zkušeností z kronikářské praxe, 
získávání nových poznatků a inspirace a v neposlední řadě i získávání kulturních a společenských zážitků.  
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Na setkání probíhala výstavka zpravodajů obcí a měst, které je přihlásili do 2. ročníku soutěže zpravodajů Rychnovska. 
Kronikáři svým hlasováním mohli vybrat a ocenit jeden ze zpravodajů, který tak získá Cenu kronikářů Rychnovska, 
věnovanou SOkA Rychnov n. K. Cenu získal zpravodaj Deštník obce Deštné v Orlických horách. Hlasovalo celkem 
34 kronikářů, Deštník získal 6 hlasů. Na dalším místě se umístil Vamberk s pěti hlasy a Sedloňov se čtyřmi hlasy. Slavnostní 
předání cen se bude konat v září na celkovém vyhodnocení soutěže. 
 

Setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska 
Setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska uspořádalo již potřetí volné sdružení AKRON, a to 9.7.2011 
v Kounově, v hotelu Zlatý potok.  
Na setkání také probíhala výstavka zpravodajů obcí a měst. Hlasování se zúčastnilo 25 osob. Nejvíce hlasů obdržel zpravodaj 
Deštník obce Deštné v Orlických horách, který získal 6 hlasů. Na dalším místě se umístila obec Bačetín a Mokré se třemi 
hlasy.  
 
O setkání je rok od roku větší zájem. Program byl velmi zajímavý. 

1. Představení zájmového sdružení AKRON 
2. Představení DVD Průvodce Rychnovem n. K a Čtení o Rychnově n. K. jako eBook - PhDr. Josef Krám 
3. Historie autobusové dopravy v Orlických horách – Ing. Martin Prouza, dopravní ředitel fy Orlobus Nové 

Město n. M.  
4. Pár slov o holocaustu v našem kraji – Mgr. Alena Čtvrtečková, autora knihy o holocaustu 
5. Malířka rodokmenů Janka Schmidtová s podmalbou na sklo, žijící v Orlických horách, která má původ 

ze známého a slavného rodu Krónerů (herec Josef Króner) 
6. Představení regionální literatury – dr. Josef Ptáček z Dobrušky 
7. Představení soutěže zpravodajů Rychnovska s hlasováním – Dagmar Honsnejmanová, Mokré 
8. Nabídka digitalizace obecních kronik – Martin Chundela, fy Martisys innovation Olomouc 
9. Ing. Václava Domšová, Královéhradecký kraj 

Více o tomto setkání a zájmovém sdružení AKRON na http://akron.webmate.cz  
 

Výstava přílohové kroniky obce Mokré 
1997 - 2010 
U příležitosti návštěvy krajské komise soutěže Vesnice roku 
byla dne 22.6.2011 vystavena i přílohová kronika obce Mokré 
z let 1997 – 2010. Po jejich návštěvě měli možnost si výstavu 
prohlédnout i občané naší obce. Přílohová kronika se skládá 
především z fotografií, dokumentů, listin, ale také z výtvarných 
prací dětí a mládeže, novinových článků a časopisů, plakátů, 
pozvánek na akce pořádané v obci atd. Výstava v takovémto 
rozsahu se vzhledem k náročnosti nemůže konat příliš 
často, další tak v dohledné době pravděpodobně nebude! 
 
„Velmi mne potěšil zájem dětí, které se přišly podívat na svá 

díla a fotky z mládí ☺“ 

Dagmar Honsnejmanová, kronikářka 

 

Výstava kroniky v sousední obci Čánce 
Mokré se snad již od nepaměti přátelí se sousední obcí Čánkou. Obce spolu zápolí především na poli sportovním, a to 
v nohejbalových posvícenských turnajích. V současné době ale také spolu začínají spolupracovat v oblasti kronikářské. 
Kroniku obce Čánka zpracovává nová kronikářka Kateřina Vošlajerová, která dne 22.5.2011 spolu s dalšími nadšenci 
zorganizovali první výstavu jejich kroniky.  
 
Příspěvek z Čánky 
V neděli 22. května jsme v Čánce měli sváteční neděli. V hasičské zbrojnici se konala výstava k příležitosti 650 let od první 
písemné zmínky o obci Čánka. Toto výročí připadá na 9.července, ale my jsme jej slavili předčasně. Dokument datovaný 
9.července 1361 říká že: „ pánové Mutina a Sezema, páni z Dobrušky, potvrdili dar přepyšskému plebánovi. Darem byly 
pozemky, které sahaly až k hranicím Čánky (v latinském originále to byla Czanka).“  Toto však neznamená, že Čánka existuje 
650 let, tato malá vesnice je evidentně mnohem starší.  
 
Výstava byla zahájena za přítomnosti starosty města Opočno, pana Štěpána Jelínka. Již na zahájení akce se sešlo okolo 20 lidí, 
mezi nimi zástupce letopisecké komise v Opočně, paní Dana Marková, starostka obce Mokré, paní Blanka Kučerová 
a kronikářka obce Mokré, paní Dáša Honsnejmanová. K naší radosti přišlo i mnoho zdejších občanů. Na výstavě byla 
zrekonstruována kompletní historie obce až k objevům předmětů z doby novověku. K nahlédnutí byly kopie dochovaných 
kronik, gruntovních knih a matriky. Velký zájem byl o soubory starých fotografií. Zde si mnoho návštěvníků s chutí 
zavzpomínalo na dětská léta a různé taškařice, které se tehdy konaly. 
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Velký zájem vzbudil u návštěvníků promítaný film, který natočil v průběhu let 1957 až 1960 poslední kronikář Čánky, pan 
Václav Kašpar. Zde je zachycena slavnost dne 12.5.1957, která se konala na hřišti u čp. 38. Konala se májová slavnost 
k příležitosti kácení máje, dětský den a také předvedla své dovednosti tehdejší 4 družstva zdejší jednoty hasičské. Též je zde 
zachyceno pokládání první asfaltové silnice přes obec a meliorační práce v místech za dnešní hasičskou zbrojnicí. 
 
Výstavy se účastnilo mnoho rodáků z Čánky, kteří dnes bydlí v okolí Opočna. Celkový počet návštěvníků se přiblížil počtu 
160 lidí, k tomu ještě 20 dětí, které si se zájmem prošly stezku okolo důležitých míst ve vsi. Za tuto soutěžní procházku 
s drobnými úkoly dostaly medaile a malou sladkost. 
 
Velký dík za uspořádání výstavy patří paní Evě Holancové, která pracuje v Národní knihovně v Praze a tudíž má přístup 
k historickým dokumentům a jejich vyhledávání.  Ráda bych poděkovala i občanům Čánky, kteří jsou ochotni zapůjčit 
fotografie, dokumenty ale i vzpomínky nám mladším, kteří tyto staré časy nepamatují. Protože v historii Čánky je mezera 
celého století, tak  se všechny tyto údaje těžko dávají dohromady, ale věřím, že s pomocí našich občanů se nám to podaří. 
Kateřina Vošlajerová, kronikářka obce Čánka 

 

Knihovna 2011 
 

Finanční příspěvky a dotace 
 Akce knihovny v roce 2011 zatím podpořili:  

Ministerstvo kultury ČR  
Fond T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA 
SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) 
SKANSKA  
Roman Honsnejman Mokré 
Michal Fedor Mokré 
 

 Dotace z Ministerstva kultury 
Obec Mokré začátkem roku podala na kulturní akce knihovny 
žádost o dotaci. Celkem bylo hodnoceno 236 projektů. Komise 
doporučila dotaci 189 projektům v celkové výši 2,255.000 Kč. 
Komise nedoporučila podporu celkem 47 projektům. Knihovna 
U Mokřinky obdržela na projekt „Domov je nejhezčí místo 
na světě“ dotaci ve výši 10 000 Kč.  
 

Velké drobnosti 
 Počítače v knihovně 

V knihovně jsou v současné době již tři počítače pro veřejnost s připojením na internet. Třetí počítač knihovně zapůjčila firma 
ACT Plus s. r. o. Dobruška, která obecnímu úřadu zajišťuje internetové a počítačové služby. Více o firmě na www.actplus.cz.  
 

 Prezentace knihovny 
V únoru 2001 byla spuštěna nová verze portálu www.infolist.cz. Je to portál zaměřený na malé regiony jak pro firmy, tak 
pro občany. Region Novoměstsko http://novomestsko.infolist.cz/ zahrnuje tyto oblasti: Nové Město, Dobruška, Opočno, 
České Meziříčí, Bohuslavice a přilehlé menší obce. 
 
Na tomto portále najdete i naši knihovnu na http://novomestsko.infolist.cz/katalog-firem/detail/2753-knihovna-u-mokrinky/.  
Infolist je portál zaměřený na region Novoměstsko. Nabízí přehled místních firem, žemeslníků a organizací, které se mohou 
zdarma a bez omezení prezentovat přímo pro lidi z Novoměstska. Vedle představení svých činností mohou nabídnout i své 
aktuální nabídky, akce, slevy či události. 
 
Vedle toho Infolist představuje i kulturní a sportovní program v regionu v přehledném kalendáři Kam vyrazit a nebo nabízí 
místním restauracím možnost prezentovat svá menu a jídelní lístky. Samozřejmostí je soukromá inzerce. Celkově je Infolist 
velmi účinný, protože všechny základní prezentace pro firmy i běžné uživatele jsou zdarma, každý je může přidat hned když 
potřebuje a navíc jsou cílené přímo na region Novoměstsko. 
 

 Publikace Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové připravuje v letošním roce k vydání publikaci o knihovnách 
Královéhradeckého kraje. Rychnovsko bude prezentovat i naše knihovna! Publikace vyjde na podzim tohoto roku a bude 
k zapůjčení v knihovně.  
 

Akce, které se uskutečnily 
 Maratón čtení a cestování s Jiřím Márou  

Dne 26.3.2011 se v místním klubu sešli příznivci cestování, aby strávili příjemné odpoledne v Ekvádoru a na Galapách. 
Tentokrát přijel s manželkou a také synem Jirkou. Přednáška byla jedním slovem úžasná. 
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Návštěvníci objevili podivuhodná tajemství rovníku. Zjistili, jak nebezpečný život je v amazonské džungli a jak žijí pralesní 
indiáni. Podívali se za ojedinělými zvířaty na tajuplném ostrově Galapágy. Svým vyprávěním všechny Jiří Mára s manželkou 
přenesli do vzdálených krajů, kam se běžně nejezdí.  
O cestování Jiřího Máry více na www.jirkamara.cz.  
Tuto akci podpořil SKIP ČR, SKANSKA, Ministerstvo kultury ČR. 
 

 Velikonoční potlach aneb výroba čarodějnických koček a žehlení vajíček technikou encaustic 
Tradiční Velikonoční potlach se konal 16.4.2011 ve společenském klubu. Tentokrát jsme vyráběli čarodějnické kočky 
a žehlili vajíčka technikou encaustic. Odpoledne se moc vydařilo. V klubu se nás sešlo celkem 18, čtyři maminky, dvě starší 
děvčata a 12 dětí. 
Děkujeme maminkám za účast, za trpělivost s dětmi, za výbornou bábovku a také za pomoc při úklidu. A že nepořádek 
v klubu byl pořádný ☺ Ušili jsme 12 nádherných koček, které si děti odnesly domů a vyrobili netradiční velikonoční kraslice 
pomocí techniky encaustic a také si děti si děti mohly svoje obrázky zarámovat a odnést domů. Ale vyrobili jsme i obrázky, 
které jsou vystaveny na chodbě obce Mokré. 
Tuto akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Obchodní dům Opočno.  
 

 Výzdoba knihovny 
Děti ve výtvarném klubu zdobí knihovnu, aby byla opět barevná a veselá. Určitě se jim to podařilo, můžete se přijít podívat. 
Knihovna je nádherná.  
Výtvarnou dílnu podpořilo Ministerstvo kultury ČR. 
 

 Indie – krutá i přívětivá zároveň 
Dne 23.4.2011 se konala přednáška o cestování po Indii s  Martinem Hájkem z Veselice na Moravě. Ačkoliv je velmi mladý, 
je to zkušený cestovatel, který procestoval "půl světa". Jak sám řekl, nejvíce se mu líbí na Thaiwanu, kde byl již několikrát. 
Přednáška byla velmi zajímavá. Po shlédnutí fotografií z indických měst si určitě většina návštěvníků řekla, že je moc dobře, 
že žijeme v Čechách...... 
Tuto akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR. 
 

 Slet čarodějnic aneb Čarodějnické rojení v Mokrém! 
Jak nám ještě za tepla sdělili účastníci tradičního „Sletu čarodějnic“ , pravděpodobně jsou v Mokrém velmi dobré podmínky 

pro život nadpřirozených 
bytostí. Nejen, že tu máme 
v mokřinách bludičky, ale 
dnes jsme se mohli 
přesvědčit, že je tu také 
abnormální výskyt čarodějnic 
a čarodějů, kterých 
na čarodějnický rej přilítlo 
celkem třicet sedm. A to je 
téměř 3x více než v loňském 
roce. Hlavně nás potěšilo, že 
staré čarodějnice přivedli 
s sebou nejen čarodějnickou 
drobotinu, ale také Hejkala 
a tajemného Mnicha. Ti si 
okamžitě zjednali respekt 
a obdiv všech neposedných 
čarodějnic. 
Pro všechny čarodějnice byly 
nachystány hry a soutěže. 

Ale než se jich mohly zúčastnit, musely projít testem, zda se mezi ně nevloudila nějaká nepravá čarodějnice. V komisi zasedly 
Kanimůra dobrotivá, čarodějnice Bětka, Žofie a Eulálie, které děti zkoušely z poznávání bylin a koření. Za to obdržely 
čarodějnickou tužku a číslo jako vstupenku do hlavní soutěže o „Nej“ čarodějnici. Po té následovala módní přehlídka 
a všichni přítomní hlasovali.  Cenu si odnesla jedna z nejmenších čarodějniček Sára, která získala 22 hlasů ze všech 102 
zapsaných hlasovacích lístků. Sbírání hlasů se ujal tajemný Mnich a jeho přesvědčovací metoda byla opravdu skvělá, 
hlasovali určitě všichni, kteří se zde objevili. Od hlasování si tedy můžeme odvodit opravdu velkou účast na dnešním dnu. 
Krátký kouzelnický program si připravili čarodějové Michal a Daniel. Za svoji snahu obdrželi nejen velký potlesk, ale také 
čarodějnickou průkazku a sladkou odměnu. 
Pak už se všichni mohli věnovat lovení limonád, sušenek, házení kroužků a dalším soutěžím. Během večera se projeli 
na koních, opekli si párky a nakonec se sešli u velkého ohně s lampionky a užívali si krásného večera. 
Celé odpoledne slovem provázela čarodějnice Bětka. Její řečnické umění je v čarodějnickém světě vyhlášené a všechny 
čarodějnice bez rozdílu byly poslušné a vzorně plnily zadané úkoly. Odměnou jim byla spousta sladkostí, které jim věnovali 
místní obyvatelé. 
Slet se vydařil! Zásluhu na tom mělo nejen příznivé počasí, ale také všichni, kteří přišli a dobře se bavili. Poděkování patří 
všem, kteří pomohli s organizací, věnovali svůj čas, materiál a také sladkosti pro děti. A že jich bylo hodně! Děkujeme! 
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Poděkování: 
Občerstvení a ceny do soutěží pro děti věnovala obec Mokré. 
Ceny do soutěží dále věnovali: Petr Horák, Jiří Tomek, Roman Honsnejman, Veronika a Filip Jánošovi, manželé Kučerovi 
a Čihákovi. 
Zlou čarodějnici k upálení vyrobila tradičně Nataša Čiháková. 
Soutěže pro děti připravili (včetně organizace, rekvizit a materiálu): Dagmar Honsnejmanová (Kanimůra dobrotivá), Iva 
Francová (čarodějnice Bětka), Hanka Holečková (Eulálie), Olča Veverková (Žofie), Jiří Franc (tajemný mnich), Zdeněk Lichý 
(hejkal), Věra Hrubá, Roman Honsnejman. 
Ohniště na opékání připravili: Pavel Honsnejman a Vlaďka Honsnejmanová. 
Klacky na opékání párků tradičně nařezal Roman Honsnejman. 
Skvělou hudbu tradičně zajistil Tomáš Krejčí. 
Projížďku na koních zajistila Stáj Lucie Mokré. 
O úpravu hřiště, renovaci nového výčepu, včetně postavení stanů, se postarali pod vedením Věry Faltusové ml.: Pavel 
Honsnejman st. a ml., Roman Krejčí , Václav Kučera, Stanislav Rejman, Jirka Hrubý, Michal Hrubý, Slávek Luňáček, 
Vladislav Kučera, Josef Valeš, Miroslav Hladný, Iveta Gruberová. 
Barvu na nátěr výčepu věnoval Roman Honsnejman. 
Kovový materiál na vybudování výčepu věnoval Pavel Krejčí. 
O nepřetržitý prodej piva, vína, limo a párků v rohlíku se za výčepním pultem starala Věra Faltusová ml. a Věra Salonová. 
Všem patří velký dík, o který se postarali svým nadšením děti a spokojeností i všichni návštěvníci. Pokud bychom náhodou 
na někoho zapomněli, přijďte nám to říct, rádi to napravíme! 
Akci podpořil Fond T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA. 
 

 Cesty za Sluncem a Měsícem 
Dne 20.5.2011 do Mokrého opět zavítali hvězdáři, a to Petr Komárek z Hvězdárny barona Artura Krause Pardubice, Pavel 
Štys a Radek Tuček z Astronomické společnosti Pardubice. Přivezli s sebou spoustu zajímavého materiálu – výstavu 
o zatmění Slunce, fotografie z cest, suvenýry a další zajímavosti, které na cestách posbírali. Bylo na se co koukat. Měli jsme 
možnost shlédnout unikátní video sekvence ze zatmění Slunce v Turecku, Rusku a Číně. Ačkoliv se může zdát, že v době 
velkého množství  informací na internetu jsou tyto úkazy úplně běžné, opak je zcela pravdou. Záběry přímých účastníků 
pozorování zatmění Slunce a jejich prožitky, jsou záviděníhodné…. 
Po zajímavé přednášce nejen o pozorování Slunce, ale také cestování, se i přes nepřízeň počasí na místním hřišti konalo 
pozorování hvězd hvězdářskými dalekohledy. Nakonec se počasí trošku umoudřilo a mohli jsme spatřit nádherný Saturn 
a další hvězdy. Akce hvězdárny na http://www.astropardubice.cz/.  
Tuto akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR. 
 

 Western a koně očima dětí 2011 – soutěž! 
Western klub, občanské sdružení na podporu westernu vyhlásil 2. ročník výtvarné a literární soutěže. Cílem bylo podpořit 
vnímaní dětí v různých oblastech westernu prostřednictvím tvůrčí činnosti. 
Účast dětí naší knihovny: 

• Fedor Michal 
• Horáková Maruška 
• Jánoš Jakub 
• Krejčová Adriana 

• Tačík Ondřej 
• Tomková Lucie 
• Kristýna Vaněčková 
• Karolína Vaněčková 

O soutěži více na www.westernklub.cz.  
 
Do finále postoupili: 
Výtvarná kategorie – starší děti, ze 119 obrázků postoupilo 24 a mezi nimi: 
Karolína Vaněčková  
Fotografická kategorie – starší děti, z 27 fotografií postoupilo 7 a mezi nimi: 
Karolína Vaněčková a Lucie Tomková 
 
Finále: 
Ve velkém finále obstály Karolína Vaněčková, která se umístila na 2. místě 
a na 3. místě Lucie Tomková se svými fotografiemi. Děvčata obdržela krásné 
ceny a my jim moc gratulujeme! 
 

 Anketa knihovny  
Od března probíhala pro čtenáře i nečtenáře v naší knihovně anketa „Co je to knihovna?“ Ankety se zúčastnilo 32 osob. 
 
Otázky a nejčastější odpovědi: 
1. Co si představujete pod pojmem „Knihovna“, co Vás napadne jako první? 
Kniha - půjčování knih - budova s knihami – zábava - hry. 
Knihovna je úžasný zdroj myšlenek, vědění a zábavy. 
Je to místo, kam se člověk těší, je tam rád, nechce se mu domů. Měli by tam být usměvaví lidé, kteří rádi pomáhaj a to tady je.  
Paní knihovnici  
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Spaní v dobrušské knihovně.  
Knihovna je pro mě jako domov a slovo knihovna, protože tam jsou knihy. 
Pohoda. 
Představím si naši mokerskou knihovnu.  
Dáša Honsnejmanová. 
Jsou tam knihy, počítače a různé soutěže.  
Velké množství knížek, ochotná knihovnice.  
Spoustu literárních žánrů, ve kterých si každý člověk najde své oblíbené téma. 
 

2. Jste čtenář? 
Ano – 24 Ne – 5  Jak kdy, občasný - 3 
 
3. Jste registrovaný čtenář v naší knihovně?  
Ano – 26 Ne - 6 
 
4. Jste registrovaný čtenář v jiné knihovně? 
Ano – 5 Ne - 26 
 
5. Pokud jste čtenář, ale nejste registrovaný v žádné knihovně, napište 
proč? Z jakého důvodu? 
Tady ta knihovna je asi nejlepší a je to blízko. 
Jsem ještě malá. 

 
6. Jakou literaturu nejraději čtete? 
Naši čtenáři čtou nejvíce: tajemno – fantasy – o rytířích – vzdělávací – zákony – o autech – horory – cestopisy – pohádky – 
romány pro ženy – detektivky – historické romány – faktografickou literaturu – dobrodružné romány – romantickou literaturu 
 
7. Co vám chybí v naší knihovně? 
Nic - 15 
Více knih od historiků. 
Bar. 
Chlapi. 
Ekonomická literatura. 
Asi nic, je to tady super. 
Další počítač. 
Sedačka. 
Automat na kafe a cappucinno.  
 

8. Jaké akce byste rád, aby knihovna ještě pořádala? 
Stávající stačí - 10 
Den dětí. 
Dá se ještě něco? 
Vybíjenou. 
Předčítání pro děti (pohádky). 
Autogramiády spisovatelů. 
Zombie párty. 
Jsem spokojena takto. 

9. Jste ochotný se zapojit do organizace akcí knihovny?   
Ano – 16 
Ne - 7 
Moc rád. 
Možná. 
Trochu.  
 
10. Pokud ano, proč? 
Je zábava, naučím se něco! 
Když je něco pro děti, tak proč ne! 
Mám to rád. 
Protože jsem hyperaktivní. 
Ráda pomáhám. 
Obdivuji aktivitu paní knihovnice a dětí. 
Zdobení knihovny – aby byla hezká a veselá. 
Zábavy není nikdy dost. 
 
11. Pokud ne, proč? 
Nebydlím zde. 
Nemám čas. 
Nevím. 
Jsem důchodce. 
 
12.  Stáří čtenáře 
A) Jsem dítě do 15 let – 11 osob    
B) Je mi víc než 15 let – 21 osob
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 Dětský den aneb dnes je vše dovoleno! 
Den pro děti v Mokrém začal netradičně na plachetnici 
Dne 25.6.2011 se konal v Mokrém první dětský den s názvem Den pro děti. Program byl velmi bohatý, jen počasí 
v posledních dnech připomínalo spíš duben. Ale i to se k nám nakonec zachovalo velmi příznivě a po ranním lijáku už celé 
odpoledne svítilo sluníčko a bylo nádherně. 
Na zahájení "Dne pro děti" jsme navštívili námořního kapitána Petra Ondráčka v jeho suchém doku v Mokrém – viz článek 
výše. 
 
Společně jsme se pak vydali na místní hřiště, kde si děti celé odpoledne hrály, tvořily a soutěžily. Byly pro ně nachystané 
výtvarné úkoly – barvení triček foukacími fixy, malování sádrových odlitků, malování omalovánek, skládání puzzle. Ukázku 
své výzbroje a výstroje předvedla Policie ČR. to se líbilo hlavně klukům, kteří si mohli vše vyzkoušet.  Děti i dospělí si mohli 
zastřílet ze vzduchovky, projet se na motorce zvané „rikša“, na koních, ulovit si sušenku nebo pitíčko a soutěžit v dalších 
sportovních hrách. 
 
Pro všechny děti byly připraveny odměny, které si za celé odpoledne poctivě vybojovaly. Největší radost však měly 
z vlastnoručně namalovaného trička. Ale ani dospělí nepřišli zkrátka, občerstvení bylo výborné a pivo prostě skvělé. 
Do přípravy tohoto dne se zapojilo mnoho občanů, kteří pomohli nejen s organizací, ale také věnovali spoustu cen pro děti. 
Všem patří velké poděkování! 
 
Projekt podpořili a ceny věnovali: 

• Obec Mokré 
• Fond T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA 
• NUTRICIA DEVA a. s. Nové Město nad Metují 
• Stuha, a. s. Dobruška 
• Policie ČR 
• Somipo, specializované papírnictví Opočno 
• Stáj Lucie Mokré 
• ABAKUS, občanské sdružení Opočno 
• Sdružení dobrovolných hasičů Čánka 

• Anna Šimkovičová – obchod se smíšeným 
zbožím Mokré 

• Petr Horák 
• Jiří Tomek 
• Tomáš Jánoš 
• Roman Honsnejman 
• Manželé Čihákovi 

 
Soutěže a hry pro děti zajistili: 
Manželé Iva a Jiří Francovi, Dagmar Honsnejmanová, Věra Hrubá, Denisa Fedorová, Lucie Tomková, Anička Hromádková, 
Andrea Mikačová, Hana Tomková, Karel Faltus, Kateřina Vošlajerová, Tomáš Zemánek, Ondřej  Žabenský, Vojta Vyskočil 
Prodej nápojů a stavbu stanů zajistili Věra Faltusová ml. se svým týmem 
O hudbu se postaral Tomáš Krejčí 
Grilované a uzené klobásy připravoval Roman Honsnejman 
Tento den byl i velkou odměnou pro obec, která v předchozích dnech získala v soutěži Vesnice roku 2011 právě 
za společenský život Modrou stuhu v Královéhradeckým kraji. 
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 Hon za pokladem 
Hon za pokladem aneb hledání pokladu hamižného 
kupce 
Prázdninová hra pro děti i jejich rodiče nejen za pokladem. 
Ještě, že máme v Mokrém ty bažiny, tam se toho asi najde!? 
A začneme hned letos, zkusíme štěstí a třeba najdeme zlatý 
poklad, který tady ztratil při své cestě domů jeden hamižný 
kupec.... 
 
Pověst o ztraceném pokladu hamižného kupce 
„V jedné knížce Čítance kraje opočenského z roku 1937 
jsem se dočetla, že v nedaleké obci Mokré, kousek 
za železnou tratí, kdysi bývaly velké a zrádné mokřiny. 
Vypráví se dokonce, že se tam propadl celý povoz 
i s koňmi. V době velkých dešťů zde nebylo příliš bezpečné 
chodit, neboť když člověk udělal špatný krok, propadl se 
do zrádné bažiny. Pomoci se nedovolal a nalezl zde smrt. 
Již tehdy zde měly své reje bludičky. A vypráví se, že 
lákaly pocestné do bažin. Zvlášť, když to byl člověk zlý, 

neměly s ním slitování. 
 
A tak jednou, takhle na podzim, když se vracel jeden bohatý kupec z trhů v Dobrušce, si na něj také v mokřinách počíhaly. 
Chtěly ho trochu vystrašit, protože to byl kupec hamižný, nepřejícný a neměl rád lidi. Jen schraňoval zlaté dukáty, to bylo 
jeho jediné potěšení. I tentokrát dobře prodal a vezl si na voze celý hrnec zlaťáků. Pěkně je ukryl až na dno vozu, aby je měl 
schované před loupežníky, kterými se to na cestách tenkrát jen hemžilo. 
 
Byl asi zdaleka, jel tudy poprvé a vystrašený byl až hanba! A tak se nemůžeme divit, že když viděl první světýlko, pak druhé, 
třetí, která se ve tmě vznášela jako tančící hvězdičky, dostal strach. Bičem popohnal koně, ale ti se splašili a začali utíkat. 
V bažinaté půdě se jim běželo moc špatně a vůz se kymácel ze strany na stranu, až se celý překlopil do bublajícího bahna. 
Kupec volal o pomoc, snažil se vůz vyprostit, ale ten byl příliš těžký. Utíkal tedy do vesnice přivolat pomoc, ale když přiběhl 
s hromadou místních hospodářů, po voze ani stopy. Jen koně se jako by nic pásli na nedaleké louce. 
 
Říká se, že to bludičky vlákaly kupce do mokřin a zlato mu sebraly. Samy ho na nic nepotřebovaly a tak je tu možná někde 
ukryté dodnes…..“ 
Dagmar Honsnejmanová, kronikářka 

 
Cesta za pokladem nebyla vůbec jednoduchá….. 
19.00 hodin Sraz hledačů pokladu na hřišti 
Děti si nejdříve opekly s maminkami, tatínky i babičkami párky, aby se na cestu posilnily. K dobré pohodě u táboráku hrál 
na kytaru Pavel Vávra, který sklidil velký úspěch. Při písničce se u ohýnku sedělo moc dobře. Děti si hrály, dospělí si jen tak 
hověli a povídali si.....ale jen než se setmělo. Pak si děti tiše sedly, poslechly si pověst o kupci, který vezl z Dobrušky hrnec 
plný zlaťáků. Kronikářka obce Dagmar Honsnejmanová jim přinesla kus mapy, kterou prý našli, když stavěli nový obecní 
úřad a knihovnu.......všichni se na mapu okamžitě vrhli a zkoumali kudy jít a kde by mohl poklad být ???? 
21.00 hodin - Výprava za pokladem! 
Děti z mapy vyčetli, že se musí vypravit směrem k nějakému křížku, pravděpodobně to bude asi hřbitov..........tak se všichni 
pomalu vydali k místnímu hřbitovu. Ale cesta to nebyla jednoduchá a na děti čekalo spousta překvapení a úkolů. 
První zastávka byla u místního křížku, kde svítilo malé světýlko. Děti prozkoumaly okolí křížku a našli láhev 
....a v ní.......... druhou část mapy. 

Na návštěvě u vodníka Mokeráčka 
Cesta vedla kolem rybníka, kde na děti už čekal vodník, zdali mu 
nesou nějaký ten tabáček? Všichni vědí, že u rybníka v Mokrém 
hlídá na veliké vrbě vodník, ale najednou tam byli dva! Ale vodník to 
byl hodný. Děti trošku vyzkoušel, jestli vědí, co žije v rybníku, jaké 
znají ryby a jinou vodní havěť. A děti odpovídaly a za svoje 
odpovědi jim vodník dal na cestu vodnickou mašličku.......a protože 
byl sám zvědavý, šel za pokladem s nimi! 
Voňavé povídání s loupežnickou ježibabou Gertrůdou 
Přesto, že to byla baba jedna loupežnická, k dětem se chovala velmi 
přátelsky. Aby se mohly pustit dál za pokladem, musely však splnit 
další úkol. Baba měla v košíčku lahvičky a pytlíčky plné bylinek 
a koření, které děti očichávaly a poznávaly. Za odměnu dostaly 
kresbu pokladu a mohly jít dál.......a vzaly babu s sebou. A jelikož tu 
máme tuze moc hodné a starostlivé děti, vzaly babu pěkně za ruku 
a pomalu ji vedly vzhůru za pokladem. 
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U bílé paní, krásné Leontýnky 
Uprostřed lipové aleje se dětem zjevila krásná bílá paní. Prý Leontýnka. I ta si pro ně 
nachystala drobný úkol, ukazovala jim pohádkové obrázky a děti měly za úkol poznat, 
z které pohádky jsou. 
Noc oživlých mrtvol? Setkání s Imothepem...... 
Setkání s tajemným Imothepem bylo ze začátku hodně strašidelné, ale nakonec se děti 
i přes něj dostaly za písničku, kterou mu společně zazpívaly. 
Poklad už je na dosah ruky! 
Na konci lipové aleje, hned před velkou hřbitovní bránou strážili poklad tři velcí černí 
psi. Děti musely říct alespoň jednu básničku........psi pouštěli hrůzu, ale dva odvážlivci, 
Jakub Hušek a Šimon Franc, básničky přednesli. Za odměnu dostali poslední kus mapy. 
Přesto, že poklad byl již téměř na dosah ruky, nebylo jednoduché ho najít. A to pomáhali 
všechny pohádkové postavičky, které děti na cestě potkaly. Když baba zaťukala svojí 
hůlkou na dunivé místo, to bylo slávy. Ale bohužel.......v hrnci, který děti nalezly, byla 
jen kůra ........a malý odkaz......"Hledej slunce" 
Ano, na posledním kousku mapy bylo nakreslené slunce! Teď už to bylo jednoduché. Jen 
se všichni museli vrátit na místo, kde původně hlídali tři černí psi. Ti už ale byli pryč 
a cesta k pokladu byla otevřená. 
Poklad byl nalezen......hrnec plný zlaťáků. Jestli to byl hrnec hamižného kupce, to nikdo 
neví, ale nakonec ........vždyť to nebylo tak důležité...........možná, že ten jeho hrnec je 
stále někde ukrytý a tak se všichni mohou těšit, třeba zase za rok, na další hledání....... ☺ 

 
 
Poděkování patří všem organizátorům, 
účinkujícím, především pohádkovým 
postavičkám: 
Vodník Mokeráček - Vladimír Falta 
Loupežnická ježibaba Gertrůda - Monika Hrubá 
Bílá paní Leontýnka - Andrea Mikáčová 
Imothep - Denisa Fedorová 
Tři černí psi - Alina, Oskar a Áron s Romanem 
Honsnejmanem 
 
Projekt podpořili: 
T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA, Stuha 
Dobruška a.s., Nutricia Deva Nové Město n. M.  
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Strom roku 
Celostátní anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí 
a Ministerstvem životního prostředí. Hlavním cílem ankety je posilovat místní komunitu a její pozitivní postoj k zeleni 
a přírodě. Vítěz ankety Strom roku je oceněn vždy 20. října, kdy se v České republice slaví Den stromů. Podrobné informace 
na www.stromzivota.cz/anketa.  
 
Anketa jednoduchým způsobem rozvíjí vztah lidí ke stromům a zároveň podporuje zachování rozmanitosti přírody. Úspěšný 
model ankety, do kterého od roku 2002 zapojilo téměř 370 tisíc lidí, se Nadaci Partnerství podařilo zavést také do ostatních 
evropských zemí - Bulharska, Rumunska, Maďarska a Polska. Vítězové národních kol pak postupují do mezinárodní ankety 
nazvané Evropský strom roku. V loňském roce se vítězem stal Hromův dub z Olomoucka, do ankety se zapojilo 40 560 lidí 
a celkový výtěžek ankety činil 140 000 korun. 
 

Náš strom, naše lípa… 
V letošním roce, kdy probíhá již desátý ročník této soutěže,  jsem 
přihlásili náš strom. Strom, který je symbolem naší obce a který ji 
provází po staletí. Naším stromem je lípa. V Mokrém roste lip mnoho, 
pokud by mohla soutěžit alej, určitě bychom přihlásili naši Lipovou 
alej Mistra Jana Husa, která lemuje cestu k místnímu hřbitovu a byla 
vysázena v roce 1915. Je překrásná a monumentální. V současné době 
je tato alej významným krajinným prvkem, na který jsou občané 
Mokrého velmi hrdí.  
 
Lípy rostou po celé obci, některé jsou velmi staré. Druhou významnou 
alejí v obci je alej v místní části obce V Lípách. Zde se také nachází 
naše lípa.  
 
Lípa – druhové zastoupení Tilia x europea –  lípa evropská je podle 
odhadů stará asi sto let, je cca 23 m vysoká a její obvod je 297 cm. Je 
dobře rostlá, má nádhernou korunu a působí vznešeným dojmem.  
Její GPS souřadnice jsou 50°15´49.291“N, 16°3´40.318“E. 
 
Roste v lokalitě, kde se nacházejí rozsáhlé mokřiny a kde, jak jsme 
zjistili z kroniky obce žily bludičky, které lákaly pocestné do bažin. 
Naše lípa patří k těm nekrásnějším, je na ni příjemný pohled, při 
kterém člověka napadají pohádkové příběhy, které zde mohli prožít 
obyvatelé těchto končin i náhodní pocestní. Snad právě pod naší lípou, 

rostoucí na důležitém rozcestí, sedávají bludičky za horkých letních večerů a pozorují život v okolní krajině. S námi lidmi 
vycházejí velmi dobře. Jsme rádi, že se tu bludičky znovu usadily. A pokud by ovšem někdo měl nekalé úmysly, určitě jej 
potrestají…..alespoň tak, že mu ukáží špatnou cestu…. 
 
A že je těch bludiček tady hodně jsme zjistili při jejich hledání v roce 2004, kterého se zúčastnili děti i dospělí. Každou 
bludičku namalovali a zapsali její příběh. Všechny příběhy jsme vydali knižně na důkaz, že si bludiček vážíme, máme je rádi 
a patří neodmyslitelně k životu naší obce právě tak jako lípy.  
 
Když se brzy na jaře posadíte pod naší lípou, můžete v klidu pozorovat jak se okolní příroda probouzí, jak všude voní podběl. 
A když kvete, v její koruně hučí tisíce včel a rozkvetlé lipové květy omamně voní po celém okolí. V horkém létě skýtá 
pocestným příjemný stín a chvilku vytouženého klidu.  
 
Možná tento příběh není nejsilnější, ale popravdě, proč by měl být? Vždyť k životu patří i zdánlivě obyčejné věci, a přesto 
v našem srdci mohou zanechat významnou stopu. A kdo se někdy zadívá na naši lípu, musí se mu ten pohled určitě vrýt 
navždy do paměti.  
 
Přihlášku do soutěže zaslala Dagmar Honsnejmanová, kronikářka obce a lípu podpořilo 91 občanů svými podpisy.  
 
Dopis pořadatelů soutěže ze dne 1.6.2011: 
„Vážená paní Honsnejmanová,  

ještě jednou Vám děkujeme za návrh opravdu krásné lípy, který jste zaslala do ankety Strom roku. Desetičlenná porota 

vybírala z celkem 67 nominací a její rozhodování nebylo snadné. Vámi navržený strom se bohužel mezi 12 finalistů 

nedostal. Konkurence byla letos opravdu veliká, obzvláště v Královéhradeckém kraji. Ačkoli to tak nemusí vypadat, neboť 

v následujících měsících budou veřejnosti na očích především finálové stromy, vážíme si každé došlé nominace. Váš zájem 

je pro nás signálem toho, že myšlenka ankety je stále živá a pro nás tak má smysl tuto hru dále rozvíjet, vylepšovat 

i spravovat. Věřím, že nám zachováte svou přízeň a třeba se také zapojíte do hlasování o vítězi. Jména finalistů jsou 

na našich stránkách www.stromzivota.cz/anketa, hlasovat je možné od 10. července do 10. října například prostřednictvím 

DMS.“ 
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Finalisté roku 2011: 
• Srostlé jasany v Chýnově - Jihočeský kraj – obec Chýnov 
• Strom svatebčanů - Jihočeský kraj – obec Nové Hrady 
• Skalický platan - Jihomoravský kraj – obec Skalice 
• Dub spravedlnosti - Královéhradecký kraj – obec Týniště nad Orlicí 
• Klášterní dub v Broumově - Královéhradecký kraj – obec Broumov 
• Dubová alej ve Skaličce - Olomoucký kraj – obec Skalička 
• Ostrovecká lípa - Plzeňský kraj – obec Černošín 
• Dub v Záchlumí - Plzeňský kraj – obec Záchlumí 
• Buky z Červených peček - Středočeský kraj – obec Červené Pečky 
• Alej na Kamenném vrchu - Ústecký kraj – obec Chomutov 
• Janovická lípa - kraj Vysočina – obec Věžná 
• Hruška v Horním poli - Zlínský kraj – obec Slavkov 

 
Lípa jako symbol české státnosti! 
Během staletí se některé stromy staly oblíbenější než ty druhé. A nemusely to být právě stromy plodonosné (ovocné) jako je 
například švestka, ba právě naopak. Pro Čechy se minimálně po 300 let stala takovým oblíbeným stromem lípa. Lípa, strom, 
který roste na zemi již 2O milionů let. Lípa, která je významná nejen tím, že nám ulehčuje bytí, ale především svých skrytým 
významem. 
Lípa je: 
Symbolem, který pravděpodobně od pradávna uctívali Slovné spolu s dubem na všech svých obývaných územích. Symbolem, 
jenž v sobě ukrýval místní regionální duchy a bůžky a jenž byl lidem uctíván i jako náboženský symbol. Národním 
symbolem, který spojoval Slovany především střední a jižní Evropy proti germánsko-uherskému útlaku. Dodnes národním 
symbolem boje Lužických Srbů proti tvrdé germanizaci Horní a Dolní Lužice. Národním symbolem, jenž tak krásně 
oslavovali a opěvovali vlastenečtí básníci během národního obrození. Národním symbolem dodávající sílu a víru mnoha 
mýtickým i skutečným hrdinům. Národním symbolem, jehož atributy (větvička, list, květ) se po mnoho generací dodnes 
stávají symbolem obrany proti okupaci a zničení naší vlasti. Stmelujícím symbolem lidu zemí Koruny české v dobách 
jakkoliv těžkých. A především symbolem české státnosti! 
 
To všechno a mnohem více je ta naše lípa česká. Avšak nejen ona, ale i mnoho jiných stromů nám poskytuje množství 
podobných výhod, třebaže ne v takovém množství a rozsahu. 
 
Lípa, monumentální košatý strom, v jehož stínu jsme si navykli tak příjemně odpočívat v letních parných měsících. 
Lípa, která svým světelným i větrným stínem chránila nejednu dřevěnou stavbu či kapličku. A dobře je chrání dodnes.  
Lípa, pod níž nalezne náhodný kolemjdoucí ochranu před letní přeháňkou. 
Lípa, medonosný strom, který tisícům včelařů již po stovky let umožňuje nakrmit své včeličky. 
Lípa, strom poskytující svým tělem potravu i úkryt množství živočichům, skrze všechny druhové třídy. 
Lípa, ta, pod níž se scházejí milenci, ke svým tajným setkáním. Ta lípa, která jejich tajemství nikdy neprozradí. 
Lípa, jenž slouží i po své smrti - řezbářům k vytváření krásných předmětů, snad na památku padlého stromu. 
Lípa, inspirující umělce k novým nápadům a dílům nebo jen lahodící našemu oku svým uklidňujícím vzhledem. 
Lípa, která nám poskytuje své léčivé květenství, které užíváme proti nejen proti horečnatým onemocněním. 
Lípa, strom, který roste na zemi již 20 milionů let. 
Zdroj: http://citarnicka.blog.cz/  

 

Kamarádka knihovna  
Do soutěže Kamarádka knihovna 2011 se přihlásilo 101 knihoven z celé České 
republiky. Celkem bylo distribuováno 30 tisíc vysvědčení, vyplněných se jich 
vrátilo 17 tisíc. Naše knihovna, i když nepostoupila, si vedla velmi dobře. 
Do finále postoupilo 10 knihoven a vesměs to byly knihovny velké, městské – 
Dvůr Králové nad Labem, Dobříš, Hradec Králové, Chrudim, Louny, Nová Paka, 
Nová Včelnice, Plzeň, Praha a Uherské Hradiště.  
 
Z článku Bulletin skip citujeme Zlatu Houškovou z Národní knihovny: 
„Do finále soutěže postoupilo 10 knihoven, které získaly v celkovém bodování 

více než 30 bodů. Za vyzdvihnutí stojí ale i některé knihovny, které dosáhly 

skvělých výsledků jen v některých parametrech. Především je to Knihovna 

U Mokřinky v Mokrém, kde všechny děti z obce jsou registrovanými čtenáři. 

Stoprocentním členstvím dětí v knihovně se může chlubit opravdu pouze tato 

(nejmenší) soutěžící knihovna!“ 

 

Obrázek Natálky Lelkové, jak si nese knížku z knihovny domů….. 
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Vyhodnocení se konalo 1.6.2011 s těmito výsledky: 

Pořadí Knihovna   

1 Městská knihovna Chrudim návštěva poroty v knihovně 

2 Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem návštěva poroty v knihovně 

2 Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště návštěva poroty v knihovně 

    3 Knihovna města Hradce Králové návštěva poroty v knihovně 

4 Knihovna města Plzně návštěva poroty v knihovně 

5 Městská knihovna Nová Paka návštěva poroty v knihovně 

6 Městská knihovna Louny návštěva poroty v knihovně 

7 Městská knihovna Praha návštěva poroty v knihovně 

8 Městská knihovna Nová Včelnice návštěva poroty v knihovně 

9 Městská knihovna Dobříš návštěva poroty v knihovně 

10 Knihovna U Mokřinky Mokré hodnocen web 

  ….a další knihovny   
 

Akce, které nás ještě čekají  
Výroba stoletého herbáře – letní prázdniny 
Výstava zpravodajů Rychnovska – červen/červenec 
Posvícení – 27.8.2011 – nohejbal – poháry jsou již 
připravené a možná i něco navíc! 
Vyhodnocení zpravodajů Rychnovska – září 
Vyhodnocení květinové soutěže s přednáškou – září/říjen 
Vyhodnocení razítkování - říjen 
Hubertova jízda – 1.10.2011 
 

Prázdninové soutěže 
 Prázdninové malování – 8. ročník  

I v letošním roce pro děti, mládež a třeba dospělé probíhá 
prázdninové malování.  
Ceny do této soutěže zatím věnovali: 
Nakladatelství Slovart, s.r.o. www.slovart.cz 
Somipo, specializované papírnictví Opočno 
http://www.somipo.cz 
Komerční banka a.s., Dobruška 

Téma roku 2011 

    Jak se žije v mokerském rybníku?Jak se žije v mokerském rybníku?Jak se žije v mokerském rybníku?Jak se žije v mokerském rybníku?    
V rybníce může bydlet třeba vodník, jsou tam ryby, žáby, možná taky rusalky....a kdo ví co je ještě? Třeba nám to děti 

namalují? 
 

Podmínky jsou stejné jako v předchozích letech: děti mohou malovat doma, v knihovně, technika je libovolná, rozměry 
výkresu na A4. Obrázky se budou odevzdávat po prázdninách, budou vystaveny v knihovně a na webu knihovny, kde bude 
hlasování. Vyhodnocení  bude opět na vánoční besídce. 
 

První obrázky jsou již vPrvní obrázky jsou již vPrvní obrázky jsou již vPrvní obrázky jsou již v    knihovně!knihovně!knihovně!knihovně!    
 

 Razítkování 
Pro velký zájem v letošním roce opět děti obdržely cestovní razítkovací 
knížky a až do konce srpna mohou sbírat na svých prázdninových cestách 
razítka míst, která navštívily. V loňském roce nasbíralo 15 účastníků 
celkem 907 razítek. Překonáme hranici jednoho tisíce? 
 
Hlavním partnerem je a cenu pro tři první účastníky věnovalo: 
Nakladatelství Slovart, s.r.o. www.slovart.cz 
Hlavní cenou bude kniha autora Víta Štěpánka a ilustrátorky, dobrušské 
rodačky, Adély Moravcové 
„Můj první atlas ČR aneb putování Vítka a Štěpánky“. Adéla Moravcová 
přislíbila účast na vyhodnocení této soutěže. Oceněným dětem napíše 
do knihy věnování.  
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 Fotografická soutěž „Kytice“ 

Knihovna města Hradce Králové a Muzeum východních Čech vyhlašují v rámci projektu ERBENOVA ZLATÁ NIT 
fotografickou soutěž s názvem „Inspirace Kytice“. 
 
Vyhlášení soutěže: 1. března 2011 Uzávěrka soutěže: 30. září 2011 
Podmínky účasti: 
a) účastnit se mohou neprofesionální fotografové všech věkových skupin 
b) do soutěže je možno posílat fotografie inspirované textem z Erbenovy Kytice – momentky i fotomontáže 
c) do soutěže je možné přihlásit maximálně 13 snímků jednoho autora, které nebyly dosud nikde publikovány 
d) fotografie odevzdávejte v běžných formátech (jpg, tif, apod.) 
e) účastí v soutěži autor souhlasí s bezplatným uveřejněním svých fotografií na 
stránkách www.knihovnahk.cz a www.muzeumhk.cz ; z vybraných snímků bude pořízena veřejně přístupná výstavní kolekce 
f) pořadatel si vyhrazuje právo na další využití oceněných fotografií k propagačním a výstavním účelům 
 
Hodnocení:  
Práce vyhodnotí odborná, pořadatelem jmenovaná porota, která navrhne udělit ceny v níže uvedených kategoriích. Ceny 
budou výhercům předány v rámci slavnostní vernisáže výstavy. 
Kategorie: 
1. děti do 10 let 
2. děti 10 - 15 let 
3. mládež, studenti, veřejnost 15 – 20 let 
4. veřejnost nad 20 let bez omezení 
 
Vyhodnocení soutěže, vernisáž výstavy a předání cen vítězům se uskuteční začátkem prosince 2011 v sále Muzea východních 
Čech. Všichni účastníci budou o přesném datu informováni. 
 

 Fotografická soutěž „Rok na vsi“ 
Obecní knihovna v Žilině vyhlašuje fotografický projekt a soutěž „Rok na vsi – ve městě“ 
Zachytili jste zajímavou událost, krajinu či běžný život ve vaší vesnici či městě?  Nebo se na takovou fotografii teprve 
chystáte? Přineste ji do naší soutěže! 
Uzávěrka soutěže: 31. srpna 2011  
 
Soutěžní fotografie nebo soubor maximálně 3 fotografií (barevné i černobílé) v obvyklém formátu (jpeg, tiff apod.) 
Z obdržených fotografií bude realizována výstava v knihovně a tři nejlepší autoři budou oceněni zajímavými publikacemi. 
 

 Soutěž o Pohádky třeboňského kapra 
JIHOČESKÝ KRAJ: Letos je tomu právě 400 let, kdy zemřel poslední z významného rodu pánů z Růže Petr Vok 
z Rožmberka. Kraj připravil v rámci projektu Rožmberský rok 2011 soutěž pro malé čtenáře a milovníky pohádkových 
příběhů. 
 
Jihočeský kraj tak žije „Rožmberským rokem 2011“ a vy může být při tom. Nahlédněte do kalendáře akcí na rožmberském 
webu a vyberte si zajímavou akci, která vás jako kouzlem přenese do doby života Rožmberků. 
Dobové trhy, dobroty připravené podle starých rožmberských receptů, divadelní představení, hudba, pohádky, souboje, 
výstavy i návštěva historických památek – program je opravdu pestrý a bohatý. Jihočeský kraj také v rámci Rožmberského 
roku 2011 vydal půvabnou knížku „Pohádky třeboňského kapra“ autorky Niny Bonhardové s kouzelnými ilustracemi Zdeňky 
Študlarové. Z vyprávění třeboňského kapra se čtenáři doví, jak se žilo pánům i prostému lidu v rožmberské době. Nechybí ani 
klasické pohádkové bytosti jako víla, vodník nebo pán pekel. Knihy si zájemci mohou vypůjčit ve všech 84 jihočeských 
profesionálních knihovnách, nebo se mohou zapojit do naší soutěže, a tak knížku získat. Stačí se jen zamyslet a napsat 
básničku nebo krátkou povídku (na jednu stránku), či namalovat obrázek na jedno z daných témat a poslat 
na info@rozmberskyrok.cz nebo na adresu Jihočeský kraj, Krajský úřad, Tiskové oddělení, U Zimního stadionu 1952/2, 
370 76 České Budějovice. Obálku označte heslem „Soutěž o pohádkovou knihu“. 
 
Témata: 
1. Doba a život za pánů z Rožmberka 
2. Petr Vok z Rožmberka 
3. Perchta z Rožmberka 
4. Pětilistá rožmberská růže 
5. Jižní Čechy dnes – ve stopách Rožmberků 
 
Kniha Pohádky třeboňského kapra čeká na prvních padesát spisovatelů, básníků a malířů. 
Více na adrese http://www.rozmberskyrok.cz/  
 
Další podmínky účasti v soutěžích a odevzdání fotografií se všichni zájemci dozví v Knihovně U Mokřinky, která 
všechny soutěžní snímky případně odešle najednou.  
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Soutěž zpravodajů Rychnovska 
 
Soutěž zpravodajů Rychnovska je v plném proudu.  
Pořadatel: Knihovna U Mokřinky ve spolupráci s občanským sdružením ABAKUS 
 
Do soutěže se přihlásilo celkem 47 obcí, měst a městysů: 

1. Albrechtice nad Orlicí 
2. Bačetín 
3. Bílý Újezd 
4. Bohdašín 
5. Bolehošť 
6. Borohrádek 
7. Borovnice 
8. Bystré 
9. Častolovice 
10. Čermná nad Orlicí 
11. Černíkovice 
12. Deštné v Orlických horách 
13. Dobré 
14. Dobruška 
15. Dobřany 
16. Doudleby nad Orlicí 
17. Hřibiny-Ledská 
18. Kostelec nad Orlicí 
19. Kostelecké Horky 
20. Králova Lhota 
21. Kvasiny 
22. Lično 
23. Lípa nad Orlicí 
24. Mokré 

25. Neratov (část obce Bartošovice v Orlických 
horách) 

26. Očelice 
27. Olešnice v Orlických horách 
28. Opočno 
29. Osečnice 
30. Podbřezí 
31. Pohoří 
32. Potštejn 
33. Přepychy 
34. Rokytnice v Orlických horách 
35. Rychnov nad Kněžnou 
36. Sedloňov 
37. Semechnice 
38. Skuhrov nad Bělou 
39. Slatina nad Zdobnicí 
40. Solnice 
41. Synkov-Slemeno 
42. Trnov 
43. Týniště nad Orlicí 
44. Vamberk 
45. Vrbice 
46. Zdelov 
47. Žďár nad Orlicí 

 
Ceny věnovali: 
Knihovna U Mokřinky Mokré 
Občanské sdružení ABAKUS 
Václav Klaus – prezident České republiky 
Rychnovský deník - http://rychnovsky.denik.cz/  
Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou - http://www.vychodoceskearchivy.cz  
Bc. Lubomír Franc - hejtman Královéhradeckého kraje - http://www.kr-kralovehradecky.cz/  
Senátor JUDr. Miroslav Antl -  www.miroslavantl.cz  
Lenka Tomsová -  http://tomsova.blog.idnes.cz - www.tomsova.com – novinářka na volné noze 
Jiří Mára – cestovatel -  www.jirkamara.cz  
Jan Řehounek – spisovatel, novinář na volné noze - http://rehounek-kaplanka.webnode.cz/  
Veolia Voda Královéhradecká provozní a. s. -  http://www.khp.cz/  
Jaroslav Brendl - recitátor, herec a moderátor -  http://www.ezopagency.cz/ 
Hvězdárna barona Artura Krause Pardubice - http://www.astropardubice.cz/  
Jan Tomšíček – cestovatel - kontakt -  tomsicek.honza@seznam.cz  
Ing. Petr Ondráček, CSc. – námořní kapitán - www.sailboat-singa.cz  
Vítězslava Klimtová - spisovatelka, grafička, ilustrátorka - www.pohadkovazeme.cz  
PaeDr. Josef Lukášek – spisovatel a vypravěč příběhů, pověstí a pohádek Orlických hor 
Mgr. Jiří Mach – spisovatel, regionální historik - http://www.mestodobruska.cz/muzeum/  
Dr. Josef Ptáček – regionální historik, spisovatel 
Firma martisys.com – softwarová firma, digitalizace a publikace obecních kronik – www.martisys.com  

 
Výstavy a hlasování: 
1. soubor zpravodajů 
21.6.2011 na setkání kronikářů Rychnovska v Opočně – www.opocno.cz  
22.6.2011 v Mokrém při výstavě přílohové kroniky z let 1997 – 2010 
1.7. – 8.7. Knihovna U Mokřinky Mokré - www.obecmokre.cz/knihovna 
9.7.2011 Třetí setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska v Kounově - 
http://akron.webmate.cz  
11.7. – 22.7. Městská knihovna Dobruška - http://www.mestodobruska.cz/knihovna/ 
25.7. – 5.8. Informační centrum Opočno - www.opocno.cz 
8.8. – 19.8. Místní knihovna Podbřezí - www.podbrezi.cz 
22.8. – 4.9. Knihovna U Mokřinky Mokré - www.obecmokre.cz/knihovna 
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2. soubor zpravodajů 
1.7. – 14.7. Deštné v Orlických horách - www.obec-destne.cz  
15.7. – 21.7. Hřibiny-Ledská - www.hribiny-ledska.cz  
22.7. – 31.7. Knihovna Častolovice - http://www.knihovna-castolovice.cz/ 
1.8. – 7.8. Místní knihovna Dobré - http://www.obecdobre.cz/ 
8.8. – 14.8. Skuhrov nad Bělou - www.skuhrov.cz  
15.8. – 24.8. Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou - http://www.kulturark.cz/ 
25.8. – 31.8. Redakce Rychnovského deníku - http://rychnovsky.denik.cz/ 
1.9. – 4.9. Borovnice - http://www.borovnice.info/  
 
Tuto akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR.  
Podrobnosti o soutěži na www.obecmokre.cz/knihovna.  
 

Magnesia Litera 
 
Naše soutěžní kniha „Obec Mokré v dějinách i současnosti 130 – 2010“ cenu nezískala. Přesto všem, kteří ji podpořili svým 
hlasováním moc děkujeme. Mezi vylosovanými účastníky hlasování byli i naši čtenáři: Pavel Vávra a Lukáš Honsnejman. 
Získali poukázku na nákup knih v hodnotě 250 Kč.  
 

Celé česko čte dětem 
 

Škola naruby a pasy 
I v letošním roce děti mají k dispozici čtenářské deníčky, kam jim rodiče zapisují, jak jim hodně četli ☺ Další deníčky jsou 
připraveny v knihovně. Je o ně veliký zájem, jsou během pár dnů absolutně rozebrány. Ale naše knihovna byla rychlá 
a deníčky pro děti včas objednala! Těšíme se na vánoční besídce na čtenářské zápisky. Největší čtenáře určitě opět odměníme. 
V loňském roce deníček přinesla Natálka Lelková a jejím rodičům a všem, kteří jí čtou, děkujeme! 
V letošním roce se podařilo zakoupit pro malé čtenáře pasy, které obdrží za účast v razítkování. 
 

Zajímavosti, nabídky, drobné zprávy 
 

Prodej na obecním úřadě 
Pohledy obce – 6 Kč/1 ks 
Letecký snímek obce – velikost A3, zaletovaný – 300 Kč 
Kniha obce Mokré – 129 Kč 
Katalog bludiček – 50 Kč 
Večerní vyprávění bludičky Mokřinky – 50 Kč 
Záložka knihovny – 15 Kč 
Kniha Václava Malovického Co chutná mezi Orlicí, Labem a Cidlinou – 
189 Kč 
 

 Prodej knih Vítězslavy Klimtové 
Pro velký zájem o pohádkové knížky Vítězslavy Klimtové jsme obnovili 
jejich prodej. Knihy jsou u dětí velmi oblíbené. Knihy jsou téměř 
rozprodané, pár jich je ještě k dispozici. 
 
Seznam posledních knih k prodeji: 
1x Jak se zbavit tchyně jednou pro vždy  
2x Léčivé bylinky lučních skřítků  
1x Sexuální přitažlivost domácích kutilů  
2x Dvě dámy s ruksakem  
2x Malý atlas elfů  
1x – 3x – 3x Lexikon ohrožených druhů strašidel 1 - 3 

1x Lexikon ohrožených druhů strašidel 4 – NOVINKA! 
1x Lexikon houbových skřítků – NOVINKA! 
1x Dřevěný pradědeček - NOVINKA! 
Pexeso  
Omalovánky Strašidla 1 - 3 

 

Žádost! 
V knihovně sbíráme barevná víčka od PET lahví. Žádáme všechny, kdo používají tyto lahve, aby 
nám je sbírali a nosili. Budeme rádi. Víčka budeme používat k soutěžím pro děti! Děkujeme! 
 
Poděkování 
Autoři knihy Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 – 2010 Dagmar Honsnejmanová a dr. Josef Ptáček děkují za velký 
ohlas a uznání při vydání této knihy.   
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Kalendárium aneb víte, že… 
 
..…v tomto roce oslaví Karel Jaromír Erben, jedna z nejvýznamnějších českých literárních osobností 200 let od svého 
narození – 7.11.1811 v Miletíně u Hořic v Podkrkonoší (okres Jičín) – zemřel 21.11.1870 v Praze. Byl český historik, 
právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního 
romantismu. 
 
Pocházel z chudé venkovské rodiny. Na svět si přinesl chatrné zdraví, i jeho sourozenci, z nichž skoro všichni zemřeli v útlém 
věku. Studoval v Hradci Králové a v Praze. Právnické vzdělání ho sice vzdalovalo od literatury, ale seznámení s Františkem 
Palackým mu umožnilo dostat se k takovým zaměstnáním, která byla bližší jeho zájmům. Pracoval jako sekretář Českého 
muzea a od roku 1851 jako archivář města Prahy byl pomocníkem Františka Palackého. Jeho život byl poznamenaný 
nemocemi a starostmi o hmotné zajištění rodiny.  
Kytice je jedinou sbírkou básní, kterou vydal. Sbírka vyšla poprvé roku 1853 a obsahovala 12 básní; druhé vydání z roku 
1861 bylo rozšířeno o baladu Lilie. Sbírku tvoří balady, které vychází z lidových tradic. Kytice se skládá ze 12 balad 
a závěrečné Věštkyně.  
 

1. Kytice 
2. Poklad 
3. Svatební košile  
4. Polednice 
5. Zlatý kolovrat 
6. Štědrý den 
7. Holoubek 
8. Záhořovo lože 

9. Vodník 
10. Vrba 
11. Lilie 
12. Dceřina kletba 
13. Věstkyně 

 
 
Zdroj: internet

 

Významné dny roku 2011  
 
ČERVENEC 
1.7. Světový den architektury, vyhlášen Mezinárodním svazem architektů 
2.7. Mezinárodní den družstevnictví (1. sobota v červenci), od roku 1995 (OSN) 
5.7. Státní svátek ČR – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
6.7. Státní svátek ČR – výročí upálení Mistra Jana Husa roku 1415 
11.7.  Světový den populace, vyhlášen 1989 (OSN) 
 
SRPEN 
1.-7.8. Světový týden podpory kojení 
6.8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní - Den Hirošimy, výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu 

v r. 1945 
9.8. Mezinárodní den původního obyvatelstva, od roku 1994 (OSN) 
9.8. Den Nagasaki, výročí svržení jaderné bomby v roce 1945 
12.8. Mezinárodní den mládeže, vyhlášen 1999 (OSN) 
19.8. Světový den humanitární pomoci, od roku 2009 
23.8. Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky,  slaví se ve výroční den vypuknutí povstání otroků v Santo 

Domingu v r.1791 (UNESCO) 
 
ZÁŘÍ 
8.9. Mezinárodní den gramotnosti, slaví se od roku 1966 (UNESCO) 
10.9. Světový den první pomoci (2. sobota v září), od roku 2000 (Mezinárodní federace Červeného kříže) 
10.-11.9. Dny evropského dědictví (2. víkend v září), v ČR se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska, součástí jsou dny otevřených dveří památek 
15.9. Mezinárodní den demokracie, poprvé slaven v roce 2008 (OSN) 
16.9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, od roku 1987 (OSN) 
20.9. Mezinárodní den míru (3. úterý v září), slaví se od roku 1982 (OSN)  
22.9. Světový den bez aut, od roku 1993 
25.9. Mezinárodní den neslyšících, slaví se od roku 1958 
26.9. Evropský den jazyků, vyhlášen 2001 
27.9. Světový den cestovního ruchu, vyhlášen roku 1979 Světovou organizací cestovního ruchu 
27.9. Světový den srdce, od roku 2000 
28.9. Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí zavraždění sv. Václava v roce 929 
30.9. Mezinárodní den překladatelů, slaví se na sv. Jeronýma, patrona překladatelů 
 

Zdroj: Knihovna Jiřího Mahena Brno http://www.kjm.cz/  
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Prázdninové čtení 
 

Z Nového Zélandu přes Jižní Ameriku až do Afriky 
Cestování patří určitě k těm nejlepším lidským požitkům, které si umíme jen představit. Snad každý z nás jednou v životě 
zatoužil navštívit nějakou vzdálenou zemi. Pro nás, zdravé lidi, je to úplně jednoduché. Můžeme si koupit letenku, jízdenku 
na vlak, nasednout do auta nebo si jen tak vzít batůžek a vyrazit. Člověk, který je upoután na invalidní vozík, musí při tom 
řešit spousty překážek. Ale nic není nemožné a když má za sebou rodinu, která ho miluje a snaží se mu splnit jeho sny, je 
i život pak o něco lehčí, bohatší a veselejší. 
 
A tak se rodina Márových, se svojí nezdolnou vůlí a odhodláním, stala příkladem pro spousty rodin, které svůj aktivní život 
díky vážným nemocem již vzdaly.  
 
Jiří Mára vystudoval vysokou školu ekonomickou a 15 let pracoval v Komerční bance. Svoji práci měl rád, ale rodinná situace 
a nemoc syna Jirky ho donutila ukončit pracovní poměr a získat tak více času na svoji rodinu. Svoji první cestu podnikl v roce 
2004 na Nový Zéland, kde strávil tři měsíce studiem angličtiny. Žil přímo v novozélandské rodině a měl tak možnost poznat 
domorodý životní styl. O rok později, v roce 2005, vydal o této cestě svoji první knihu s názvem Nový Zéland – země 
protinožců. Není to klasický cestopis, ale je to kniha plná cestovatelských zážitků, exotických receptů a pohledu na všední 
i nevšední život novozélandských rodin. V knize najdeme spoustu barevných fotografií. Jedná se  o unikátní snímky rostlin 
a zvířat žijících pouze v této zemi. Psaní knihy v něm opět vyvolalo spousty vzpomínek, rozvířilo touhu se do této země opět 
vydat. Je to jako když nahlédnete pod tajemnou pokličku a snažíte se uvidět až na dno, někam dál. Dál poznávat zemi, která je 
na druhé straně naší polokoule, zemi plnou duševní pohody, krásné přírody a zvláštních tradic.  
 
Kniha byla velmi úspěšná, jejím prodejem se podařilo získat pro syna Jirku finanční prostředky na drahý rehabilitační přístroj, 
který mu slouží ke každodennímu cvičení. A snad i díky tomu se mohli spolu na přelomu roku 2006 a 2007 na Nový Zéland 
vrátit. Společně procestovali oba největší ostrovy  a prožili v zemi Pána prstenů nádherných šest týdnů. Cílem této cesty bylo 
dokázat, že zemi na konci světa se dá projet i s invalidním vozíkem. Jirka se tak stal prvním českým vozíčkářem, který 
procestoval nejvzdálenější zemi na světě - Nový Zéland.  
 
Celkem spolu naletěli přes 40 tisíc kilometrů letadlem na Nový Zéland a zpět a 10 tisíc kilometrů autem, lodí, vlakem, 
autobusem, motorovým člunem či pěšky a na vozíku po obou ostrovech Nového Zélandu. Jak se dá shrnout do tří vět taková 
cesta? Na to odpovídá Jiří Mára takto:  
„Viděli jsme mnoho nádherných přírodních scenérií i cizokrajných měst, ale co hlavně....svého syna jsem nikdy v životě 

neviděl šťastnějšího. V jeho životním osudu je to pro nás pro všechny, kteří mu to přejí, obrovské vítězství a krásný pocit. 

Pevně věřím, že právě Vy tento pocit sdílíte společně s námi“. 
 

S úmyslem dodat motivaci lidem se zdravotním hendikepem a optimistickým způsobem je podpořit v jejich boji za naplnění 
vlastního snu vyšel druhý díl knihy s názvem Nový Zéland návrat k protinožcům a nově také DVD Nový Zéland - Severní 
ostrov a Nový Zéland - Jižní ostrov. 
 
O rok později, v roce 2008, následovala další expedice, tentokrát do Jižní Ameriky, kam s sebou vzali také maminku Alenu 
Márovou. A tak co se všichni ve škole v Ekvádoru prokousávali do té doby neznámou španělštinou a současně poznávali tuto 
nádhernou zemi, dcera Monika zůstala doma a zajišťovala spojení s rodinou. Nezapomenutelným zážitkem pro ně byl určitě 
pobyt v amazonské džungli, seznámení s pralesními indiány a také pozorování ojedinělých zvířat tajuplných Galapág. Z této 
cesty vznikla kniha Na vozíku na rovníku a nový dokumentární film  Hola Ekvádor a Galapágy. 
 
Další cesta vedla do Asie, do Japonska (2009), kam se vypravila již celá rodina. Důležitou roli ve výběru hrál i rodinný 
japonský přítel Kai, který pomáhal s ubytováním, jako průvodce a tlumočník. Díky jeho znalostem bylo možné dokonale 
poznat japonskou kuchyni, obléknout si  kimono, navštívit rjókany s termálními prameny a poznat krásu i zvláštnost místní 
přírody i velkoměst. Výlet byl neskutečně pestrý. Zážitkem bylo prožít spoustu dní přímo v místní rodině a poznat tak jejich 
způsob života, cestovat na vlastní pěst, což je obzvlášť v Japonsku dobrodružství samo o sobě. Těžko označit nejkrásnější 
zážitek, ale rozhodně nezapomenutelná byla návštěva osmi pekel v Beppu, pohled na majestátnou Fudži, poznávání 
obrovských měst,  zápasy sumo, koupající se opice a samozřejmě všechny japonské chrámy a zahrady. V Japonsku byl úžasný 
každý den. Z nádherné cesty po Honšú, Kjúšú a Šikoku vznikla cestopisná kniha Japonskem s otevřenou pusou i filmový 
dokument Japonsko – v zemi pramenů a zahrad.  
 
Márovi nezapomněli ani na Evropu, která také skrývá celou řadu exotických míst. Další cesta se uskutečnila v roce 2010, 
přesněji severská cesta přes Dánsko a Faerské ostrovy na tajuplný Island a na skok do Grónska. Dokumentaristickým 
výsledkem expedice se stal nový film Kde se zlobí sopky a telí ledovce a v pořadí pátá kniha Ve stopách Vikingů.  
 
Zatím poslední cestou Márových byla výprava na černý kontinent, do Afriky, odkud se zcela nedávno vrátili a již dnes co 
nejrychleji chystají pro své příznivce, čtenáře i posluchače, zpracovat veškerý materiál z cesty. Zážitků bylo opět nepočítaně, 
nadšení nebralo konce. Na své cestě ujeli 8500 km, viděli mnoho zvířat, písečné duny, vodopády, navštívili místní vesnici. 
Největší zážitky? Těžko vybírat, ale třeba když Jirku obstoupili chudé ženy z kmene Himbů (to jsou ty nahaté dámy, které se 
celý život nemyjí a jsou napatlané hlínou od hlavy až k patě) a každá mu dala malinký dárek jako úctu k jeho statečnému 
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cestování. To bylo velmi dojemné a vhánělo slzy do očí. Nezapomenutelným zážitkem bylo setkání se skupinou asi 70 slonů 
na sloní stezce, kteří se vraceli od řeky a procházeli těsně kolem auta. Sto tisíc lachtanů v zátoce v Namibii byl zážitek spíše 
smradlavý, ale parádní. Let nad písečnými dunami nebo Viktoriinými vodopády všechny uchvátil. Pro Jirku to byla nejlepší 
cesta a byl opět absolutně šťastný. A to byl ten největší dar pro celou rodinu Márových….. 
 
Paradoxně hendikep Jirky Máry mladšího stmelilo celou rodinu dohromady, stal z nich opravdový tým, který jde za snem 
svého syna jako jeden muž. V současné době uskutečňují po celé republice poučné i veselé cestovatelské přednášky, píší 
knihy, točí filmy a pomáhají tak  dalším lidem s podobným osudem.   
 
Všichni sníme. Každý člověk má nějaký ten svůj sen.  Málokdo jej však dokáže naplnit. Sny se neplní jen tak, samy. 
Popravdě, je to velká dřina, sebezapření, odhodlání, silné vůle a trpělivosti. Ale když člověk plní sny někomu, na kom mu 
záleží a koho miluje, všechna ta dřina jde stranou, je zapomenuta. Popřejme tedy Márovým, aby měli dost sil plnit sny svého 
syna a aby mohli svými zážitky potěšit i nás, kteří nemáme tu odvahu se sami na cesty vydat.  
 

 
Přehled cest: 
2004 – Jiří Mára st. – Nový Zéland 
2006/2007 – Jiří Mára st. a Jiří Mára ml. – Nový Zéland 
2008 – Jiří Mára st, Jiří Mára ml., Alena Márová – Jižní 
Amerika - Ekvádor, Galapágy 
2009 - Mára st. a Jiří Mára ml., Alena Márová, Monika 
Márová – Asie - Japonsko 
2010 - Mára st. a Jiří Mára ml., Alena Márová, Monika 
Márová – Severní Amerika – Grónsko, Evropa - Island, 
Faerské ostrovy,  
2011 – Mára st. a Jiří Mára ml., Alena Márová, Monika 
Márová – Afrika –  Jihoafrická republika, Namibie, 
Botswana, Zimbabwe 
 
 
 

Jirka Mára se tak stal  prvním českým vozíčkářem, který navštívil všechny obydlené světadíly. Dokázat něco takového 
s nemocí zvanou progresivní svalová dystrofie té nejhorší formy, kdy prakticky nepohnete jedinou částí svého těla....je určitě 
skvělým příkladem i povzbuzením pro mnoho zdravotně postižených..... 
 

 
Knihy:   
Nový Zéland země protinožců 
Nový Zéland návrat k protinožcům  
Na vozíku na rovníku  
Japonskem s otevřenou pusou 
Ve stopách Vikingů 
 
Filmy: 
Nový Zéland země protinožců – Severní ostrov 
Nový Zéland země protinožců – Jižní ostrov 
Hola Ekvádor! A Galapágy 
Japonsko – V zemi pramenů a zahrad 
Kde se zlobí sopky a telí ledovce 
 
 
 

Významná ocenění: 
2008 - Na Videofestivalu "S vámi nás baví svět"  za dokumentární snímek Nový Zéland země protinožců získali cenu Zlatého 
Alberta. 
 
2008 - První kniha Nový Zéland země protinožců byla vybrána pro načtení do Zvukové knihovny pro nevidomé 
K.E. Macana v Praze. V současné době jsou načteny již tři knihy a další se načítají. 
 
2008 - Druhý díl knihy Nový Zéland návrat k protinožcům získal hlavní cenu za literaturu -Modrý slon. Tato soutěž 
s názvem "Tvoříme duší" oceňuje tvorbu ze života zdravotně postižených. 
 
2010 - Na Videofestivalu "S vámi nás baví svět"  za dokumentární snímek Hola Ekvádor! A Galapágy získali cenu Zlatého 
Alberta. 
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2010 - Dne 2. prosince Jiří Mára v Lichtenštejnském paláci v Praze převzal z rukou předsedy vlády České republiky čestné 
uznání za publicistické dílo. Akce se konala při příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených. 
 
A čeho si nejvíce váží sami Márovi? 
Nezačali jsme cestovat kvůli diplomům, ale kvůli synovi. Jirka naše cesty sám připravuje a aktivně pomáhá při tvorbě knih, 

filmových dokumentů i přípravě besed. Cestování se stalo naším smyslem života, jako rodina držíme při sobě a nemáme čas 

myslet na tu hroznou nemoc. Vážíme si každého ocenění od lidí, kteří nám napíší nebo zavolají a drží nám pěsti. Jsme moc 

rádi, když se knihy a filmy na DVD našim příznivcům líbí, dělá nám dobře spokojenost návštěvníků našich besed. Jen díky 

tomu můžeme cestovat. Finance na naše cesty získáváme výhradně prodejem knih, DVD a pořádáním besed, občas se 

najde menší sponzor nebo dárce.  

 
Zdroj: webové stránky Jiřího Máry www.jirkamara.cz  

Konzultace: Jiří Mára 

Pro kanadský tisk Satellite 1-416, Československý čtrnáctideník Toronto, Ontario, Canada zpracovala: Dagmar 

Honsnejmanová 

 

I v současnosti je moře pro člověka výzvou…aneb jak obeplout „Zemi“ na malé 
plachetnici 
Obec Mokré – Česká republika – Rychnovsko -  se stala mediálním partnerem projektu pokusu o překonání světového 
rekordu v sólové nonstop plavbě bez zastávky kolem světa námořního kapitána Petra Ondráčka. 
 
Mokré je malá vesnička, přesto v České republice není zcela neznámá, jak svými aktivitami, svojí knihovnou, ale také 
osobnostmi, které s ní spojily svůj život a na které jsme velmi hrdi. K takovým osobnostem patří i Ing. Petr Ondráček, CSc., 
který zde se svojí rodinou tráví veškerý svůj volný čas, kde má za vraty velké stodoly „suchý dok“ plachetnice jménem Singa. 
 
Petr Ondráček se k plachetnicím dostal přes závodění ve slalomu a sjezdu na divoké vodě. Sjíždění divokých řek mu vydrželo 
zhruba 25 let (začínal již ve 12 letech). Jeho snem bylo řídit svoji loď. Pořídil si tedy malou plachetnici Pirát a začal se učit 
jachting na Slapech. Zde se seznámil s jachtaři, kteří tento sport provozují na moři a kteří ho pozvali mezi sebe. Poprvé se 
plavil v bývalé NDR v zátoce Greiswald. Tahle plavba ho natolik chytla za srdce tak, že plavbě na moři navždy propadl. 
 
Nezůstalo však jen u plachtění. Časem se rozhodl postavit si úplně sám svoji vlastní loď. A tak přišla na svět námořní 
plachetnice typu Skipper „Singa“ (malajsky – lvice), dlouhá 8,5 m, vyrobená z laminátu. Stavba lodi trvala 10 let a dokončil ji 
v Mokrém v roce 1992. První plavbu uskutečnil s rodinou na Slapech, kde loď slavnostně pokřtili. Potom už následovaly další 
plavby po  světových mořích na různých plachetnicích.  
 
Sportovní činnost Petra Ondráčka 
V letech 1962 až 1989 byl aktivním závodníkem 
ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodě, byl 
nositelem obou I. výkonnostních tříd v kategorii 
kanoe dvojic. Od roku 1976  započal s prvními 
plavbami na Baltickém moři. Během patnáctileté 
praxe na moři absolvoval plavby na českých 
a zahraničních sportovních jachtách v Pacifiku, 
Karibském, Severním, Středozemním, 
Adriatickém, Egejském, Ionském a Baltickém 
moři, kde celkem uplul více jak 10 000 mil 
z toho 6 500 mil ve funkci kapitána.  
   
V letech 1997 – 1998 byl autorem projektu a 
kapitánem plachetnice OLIVÍN 4, která poprvé 
v historii českého námořního jachtingu obeplula 
a přistála na mysu Horn. Délka této plavby byla 
více jak 12 000 námořních mil. V roce 1999 byl 
vedoucím expedice jachty Štír II, která jako první česká jachta obeplula mys Nordkapp a vplula do Barentsova moře. 
  
Jako navigátor české závodní jachty HÉBÉ III se v roce 2000 podílel na jejím vítězství v transatlantickém závodě Tall Ships 
2000 ve třídě C3. V následujícím roce ve stejné roli na Hébé III, která se jako první česká loď zúčastnila nejznámějšího 
a nejvýznamnějšího  evropského závodu Fastnet 2001 v Anglii. 
  
V řadě dalších závodů pracoval v oblasti meteorologického zabezpečení, plánování a vedení transatlantických plaveb. Tyto 
služby poskytoval i pro extrémní prvopřeplavbu Atlantiku na nafukovacím katamaránu SEKTOR v roce 2000. 
 
Od roku 1999 do 2006 byl prezidentem České asociace námořního jachtingu (ČANY) a v letech 1999 -  2010 byl předsedou 
Kontrolní komise Českého svazu jachtingu. Organizuje a přednáší na odborných setkáních jachtařů a publikuje odborné 



    Strana 28 (celkem 32)  

články o lodní elektronice v jachtařských časopisech. Je autorem knihy Před přídí mys Horn a věnuje se historii českého 
námořního jachtingu. Je autorem projektu umístění slavné lodě Richrada Konkolského NIKÉ v Národním technickém muzeu 
v Praze.  
 
V současné době se chce pokusit o překonání světového rekordu v „NONSTOP“ osamělé plavbě kolem světa bez asistence, 
v lodní třídě 8,5 m. Musí být zpět v anglickém Falmouth za méně než 312 dní. Připravuje se pečlivě ve svém suchém doku 
v Mokrém téměř každý víkend. 
Hlavním cílem tohoto projektu je uskutečnit první českou osamělou nonstop plavbu kolem světa. Vlastnoručně postavená 
8,5 m dlouhá loď (typ Skipper s oplachtěním sloop o ploše plachet 30 m2)  bude  nejmenší plachetnicí na světě v  zemi 
bez moře, která takovou plavbu uskuteční, a tím se nesmazatelně zapíše do historie světového jachtingu. 
 
Dalším cílem je překonání dosavadního světového rekordu, který se svými 313 dny  a délkou lodě 9,7 m dosud drží  Angličan 
Robin-Knox Johnston, přičemž jeho loď o délce 9,7 m je rychlejší než loď dlouhá 8,5 m. 
 
Tento záměr je společným projektem s jeho manželkou Jarmilou, roz. Boukalovou, která je  rodačkou z Mokrého a společně 
jezdí do domu po jejích prarodičích. Právě zde je suchý dok a veškeré zázemí pro Singu.  
 
Trasa plavby 

 
 
Protože hlavním cílem plavby je vytvoření světového rekordu nonstop plavby kolem světa v dané třídě délky lodi podle 
pravidel organizace WSSRC a zároveň dosáhnutí jejího celosvětového uznání, bude trasa plavby splňovat tyto parametry: 

 Start plavby bude protnutím spojnice Lizard Point - (v blízkosti anglického přístavu Falmouth) a ostrova 
Ushant v druhé polovině srpna 2011. 

 Plavba povede východním Atlantikem kolem mysu Dobré naděje, dále  jižně od mysu Leeuwin a jižního 
pobřeží Tasmánie směrem k mysu Southwest ostrova Steward Island (Nový Zéland). Po obeplutí 
antipodálního bodu (v blízkosti nejjižnější ostrůvku Antipod Islands) bude  následovat obeplutí mysu Horn 
a zpět Atlantikem k místu startu. 

 Cíl plavby bude protnutí startovní čáry po méně než 313 dnech a uplutí přibližně 22 tisíc námořních mílích 
(cca 41 tis. kilometrů) v první polovině roku 2012. Ukončení plavby bude ve výchozím  přístavu Falmouth. 

 
Loď bude dopravena transportem po silnici do Hamburku. Plavba z Hamburku do Falmouth bude složit k testování lodě 
a jejího vybavení. Ve výchozím přístavu ve  Falmouth  pak proběhne konečná fáze přípravy lodě. 
 
Start rekordní plavby bude zahájen nejpozději do 15. září 2011, bude v závislosti na meteorologických podmínkách 
zajišťujících dosažení rekordu při respektování míry rizik z hlediska bezpečnosti plavby. 
 
Ohlédnutí za historií osamělých plaveb  
Osamělé plavby jachtařů na plachetnicích vždy představovaly jeden z vrcholů tohoto krásného sportu. Průkopníkem 
osamělých plaveb kolem světa na malých jachtách je kapitán Joshua Slocum, který vykonal svoji historickou plavbu 
na plachetnici jménem SPRAY v letech 1895 - 1898.  
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Zájem veřejnosti a médií o tento druh extrémně náročných plaveb nastal ve spojení zejména se závody osamělých mořeplavců 
přes Atlantik pod názvem OSTAR. U jeho zrodu stál Angličan Francis Chichester, který také první ročník v roce 1960 vyhrál. 
V roce 1967 pak dokončil osamělou plavbu kolem světa na jachtě s jednou zastávkou.  
 
Jako první kdo osaměle obeplul svět bez zastávky dokonce více než jednou, byl francouzský jachtař Bernard Moitessier 
v závodě Golden Globe odstartovaném v roce 1968. Protože však nesplnil pravidla závodu, bylo vítězství přiřknuto 
Angličanovi Robin- Knox Johnstonovi. Ten na 9,7 metrů dlouhé jachtě doplul do cíle za 313 dní. Obě tyto plavby byly 
vedeny  z  Evropy východním směrem kolem Afriky, Austrálie mysu Horn zpět do Evropy. 
 
Prvním mužem, kdo sám obeplul nonstop svět obtížnějším obráceným směrem na západ proti převládajícím větrům 
a proudům, byl v letech 1970 - 1971 Angličan Chay Blyth, kterému plavba na 18ti metrové lodi trvala 293 dní.  
 
Za těmito plavbami následovaly úspěšné pokusy o vícenásobné nonstop obeplutí světa.  V roce 1981 se obeplutí dvakrát 
podařilo Australanu John Sandersovi. Poté znovu na speciální postavené jachtě obeplul svět za 657 dní třikrát. 
 
První ženou v nonstop plavbách byla Kay Cottee – Sutton. V roce 1988 obeplula svět na 11,1 metrů dlouhé jachtě za 189 dní.  
 
Prvním českým jachtařem a dodnes nepřekonaným v osamělých plavbách a na závodech, je Richard Konkolski. V roce 1972  
se zúčastnil závodu osamělých mořeplavců OSTAR z Plymouth (UK) do Newportu (USA). Plul na vlastnoručně postavené 
7,4 metrů dlouhé plachetnici NIKÉ. Přestože do cíle připlul těsně po oficiálním ukončení závodu, je jeho výkon v jachtařském 
světě vysoce oceňován. Na tento úspěch navázal druhým místem v OSTAR 1976. Na nově postavené lodi NIKÉ II 
následovaly další skvělé výsledky v OSTAR 1980 a na etapových závodech osamělých mořeplavců kolem světa BOC 1982 
a BOC 1986.  V letech 1972 - 1975 obeplul sám jako první Čech svět trasou přes Panamu. Richard Konkolski zaznamenal 
řadu prvenství a dodnes je držitelem mnoha nepřekonaných světových rekordů. 
 
Zprávy o celém projektu a průběžné zprávy z plavby jsou na stránkách www.sailboat-singa.cz.  
Zdroj: webové stránky www.sailboat-singa.cz a www.obecmokre.cz/knihovna  

Konzultace: Ing. Petr Ondráček, CSc.  

Pro kanadský tisk Satellite 1-416, Československý čtrnáctideník Toronto, Ontario, Canada zpracovala: Dagmar 

Honsnejmanová 

 
Krátký rozhovor s kapitánem před vyplutím 
Přestože kapitán Petr Ondráček v posledních týdnech odpovídal na spousty otázek novinářů, ať z rozhlasu, televize či různých 
deníků, i pro náš zpravodaj si našel čas a odpověděl před cestou na pár dotazů. 
 
I když jsme si téměř všechny informace o této cestě mohli přečíst ve výše uvedených článcích, viděli jsme Vaše vyprávění 
v televizi, slyšeli v rozhlase, mnozí z nás si prohlédli loď…..přesto i pro ostatní, kolik kg potravin se vejde do lodi?  
 
Jaké potraviny tvoří Váš jídelníček na cestě? 
Moje základní potravina je speciálně upravený chléb z hradeckých pekáren a hotová jídla z trutnovského Expres Menu. 
Ostatní jídlo (paštiky, pomazánky, kompoty – vše v plechu, sušenky, čokoláda a hlavně ořechy) mám jako doplněk 
podle trvanlivosti a kalorických hodnot. Celkem asi 700 kg. Chybět nebude ani pivo. 
 
Jak dlouho vydrží chléb a jak je možné docílit jeho dlouhé trvanlivosti?   
Chléb vydrží minimálně 2 roky.  
 
Jak dlouho trvá výroba vody v odsolovači? A kolik litrů může tvořit její zásoba? 

Odsolovač vyrábí 6 l vody/1 hodinu. 
 
Lovíte si k jídlu i ryby? 
Neumím chytat ryby, ale budu to zkoušet ☺. Náčiní mám na všechny velikosti 
ryb.  
 
Nebude Vám chybět zelenina a ovoce? Čím je nahradíte? 

Bude. Musím je nahradit chemickými vitamíny. 
 
Jaké spojení budete mít se světem? A hlavně s rodinou? 
Telefonicky – přes IRIDIUM (zařízení, které má téměř celosvětový dosah). Plánuji zhruba 1x týdně hovor s rodinou. Další 
možnost je písemně přes vysílačky nebo toto IRIDIUM.  K dispozici budu mít i internet. A kdokoliv může zanechat vzkaz 
na kontaktu na mém webu www.sailboat-singa.cz.  
 
Máte nějaký záchranný systém? 

Ano. Jednak záchranný ostrůvek, kde je balíček s nejnutnějšími věcmi pro přežití, včetně ručního odsolovače (vyrábí 0,67 l 
vody/1 hodinu). Za druhé záchrannou radiobóji, která vysílá signál do světového záchranného systému. Tu mohu spustit sám 
nebo se spustí sama při kontaktu s vodou.  
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Jste pojištěn? Pojistil Vás vůbec někdo? 

Mám životní pojistku, ne moc vysokou, plus k tomu příslušné pomoci po případných úrazech.  
 
Proč se Vaše loď nemůže jen tak potopit? 

Celou špici mám vyplněnou polyuretanem (velmi tvrdá pěna), takže je teoreticky nepotopitelná. Ale….. 
 
Na které místo (na moři) se nejvíce těšíte? 

První radost budu mít, pokud se mi podaří protnout nejvzdálenější antipodální bod (u Nového Zélandu), kde vyhodím láhev se 
vzkazem z Mokrého. A druhou radost, ještě větší, budu mít, pokud se mi podaří splnit můj cíl a včas a zdráv se opět 
pozdravím se svojí rodinou.  
 
Kterou hvězdu na noční obloze nad oceánem hledáte nejdřív? 

Na severní obloze Velký vůz, to je takové spojení s domovem. Pod rovníkem mám rád Jižní kříž a jsou i další hvězdy, 
na které se rád dívám. 
 
Budete mít s sebou fotoaparát? 

Ano, fotoaparát i kameru připevněnou na třech místech v lodi. Budu se snažit zachytit průběžně můj život během plavby. 
 
Zbude Vám i místečko třeba na oblíbenou knihu? 

Věřím, že ano. Když málo fouká nebo vůbec, je kniha největší přítel. Moje nejoblíbenější knihy jsou do mého kamaráda Pepy 
Rösslera o plavbách Štír 1 a Štír 2. Na několika jeho plavbách jsem se účastnil i já jako kapitán. Jako první Češi jsme obepluli 
Nord Cup (krajina za polárním kruhem). 
 

Poznámka: Kniha P. Ondráčka, knihy a filmy J. Máry máme  v knihovně, nečlenové si je mohou prohlédnout prezenčně. 

 

Bod 
Bod neboli tečka je zdánlivě nicotná záležitost. Její význam si obvykle uvědomíme až tehdy, když někde chybí. Teprve 
správně umístěná tečka dodává napsanému textu řád. Abstraktní body vymezují hranice světa kolem nás a bodovací systémy 
umožňují porovnat různé výkony nebo kvalitu služeb. 
 

Historie bodu 
Řecký filozof Euklides je autorem dodnes platné definice bodu. 
 
Nad definicí bodu si lámaly hlavu generace filozofů. Kolem roku 300 př.n.l. přišel řecký matematik 
Euklides s formulací, která platí dodnes "Bod je něco, co nemá žádné části." Bod jako součást prostoru 
je pro nás stejně těžko představitelný jako jiný abstraktní bod vyjadřující na teplotní stupnici takzvanou 
absolutní nulu. V roce 1848 stanovil britský fyzik Kelvin jeho hodnotu a současně prohlásil, že tento 
práh nemůže žádná hmota překročit. 
Zdroj: Internetový časopis Oko http://oko.yin.cz/  

 

Placená inzerce 
Cestovní kancelář CK AVANTI-TOUR Dobruška 
Pulická 21, 518 01 Dobruška – tel, fax, záznamník  494 622 328  
Autobusové zájezdy – Chorvatsko, Makarská riviéra, Gradac – odjezdy z Náchoda, Dobrušky, Opočna, Českého Meziříčí 
každý pátek až do 19.9.2011. Podrobnosti a další nabídky na www.avanti-tour.cz.  
 
Mokerský zpravodaj vydává 
Obec Mokré 
Redakce:  
Knihovna U Mokřinky 
Mokré čp. 12  
517 71 České Meziříčí 
 
Periodicita vydávání: nepravidelně 4 – 5 x ročně 
Šéfredaktorka, texty a grafika: Dagmar Honsnejmanová 
Autoři příspěvků a zdroje jsou uvedeny pod články 
Číslo zpravodaje: 2/2011 
Spis.zn. 76.1-A/5 
Den vydání: 18.7.2011 
Tisk: Regereklama, Nádražní 460,  
517 73 Opočno, kontakt: 494 667 569 
Náklad: 100 ks 

Evidenční číslo: MK ČR E 17618 
Pro obyvatele Mokrého zdarma 
 
Kontakt na vydavatele a zasílání příspěvků: 
kronika.mokre@seznam.cz  
Webové stránky zpravodaje: 
www.obecmokre.cz/zpravodaj2  
Archivní stránky zpravodaje z let 2009 – 2010:  
www.obecmokre.cz/nepravidelny_zpravodaj  
 
Vydavatel neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové 
chyby. Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři 
a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj vydavatele. 
Všechny zprávy jsou v souladu se zákonem 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v platném znění.
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Oficiální rozloučení s přáteli a rodinou dne 16.7.2011. Za pár dní už bude Singa  

na cestě do přístavu Hamburk…… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                    Pamětní pohlednice plachetnice Singa – ruční malba 
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