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Setkání (nejen) s bábovkou

Lada Všetičková

Městská knihovna v Novém Městě nad Metují pořádá již několik let literárně-společenská odpoledne na různá 

témata. Na začátku byl nápad jedné z kolegyň, který se postupně vyvinul ve formát, na němž se v knihovně 

podílejí všichni. Pořady se konají  vždy v sobotu odpoledne a za dobu svého trvání si našly řady příznivců. Setkání 

s bábovkou nebo zkráceně Bábovky probíhají tak, že knihovnice a někdy i naše publikum čtou ukázky z knížek, k 

tomu se zpívá, občas i hraje. Protože jsme si od začátku vymyslely přítomným servírovat teplé nápoje a něco 

k zakousnutí a postupně si i mnohé naše návštěvnice zvykly přinést něco na zub, má náš pořad jeden moučník i 

v názvu. Bábovky již připomněly řadu literárních výročí, doporučovalo se čtení na dovolenou, četlo se 

z humoristické literatury, o zvířatech, z historických knih, každoročně se scházíme i nad vánočními příběhy. 

Velkým zpestřením našich programů jsou vždy hosté.

A právě tak tomu bylo v sobotu 8. 4. 2017, kdy jsme k nám do knihovny pozvaly pana Jana Meiera. Dlouholetý 

broumovský knihovník je také literárně činný a v loňském roce mu vyšla kniha Broumovsko a Policko literární

(vydalo Nakladatelství Bor, Liberec). Publikace je literárním i vlastivědným průvodcem po místech, která Jan Meier 

důvěrně zná, a také životopisným kaleidoskopem literátů, jejichž životy se s těmito místy protnuly.

V úvodu jsme se dozvěděli, jak pestrá je literatura vznikající v tomto regionu nebo z něj vycházející, kolik žánrů 

zahrnuje. Jak jsou tato díla spjata s přírodou, jak odrážejí historii a spletité vztahy mezi tamějšími obyvateli.

Jan Meier se z časových důvodů zaměřil pouze na Broumov a jeho okolí. Připravil zajímavý výběr příběhů, od 

Aloise Jiráska přes Josefa Škvoreckého a Václava Erbena až po současné autory Jaroslava Špuláka a Hanu 

Lundiakovou. Polské sousedy reprezentovali Olga Tokarczuková a Hubert Klimko-Dobrzaniecki. Připomněli jsme 

si i broumovské divadelní počátky Kladivadla. Mezi průvodní autorské slovo jsme my knihovnice vkládaly úryvky 

z děl, které byly pečlivě vybrány tak, aby si posluchači udělali o díle představu a navnadilo je to k další četbě.

Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí, nových informací a příběhů. Politovali jsme jedenáctiletého Jiráska, který 

musel od rodiny na zkušenou „do Němec“. Zasmáli jsme se nad trampotami začínajícího pedagoga Škvoreckého 

v jeho prvním působišti, zimním Broumově. Dojala nás touha polských občanů překročit hranice naším směrem, 

to, že v Čechách spatřovali a spatřují svobodnější místo než u nich doma. Můžeme jen závidět broumovské 

knihovně, jak často bývá zmiňována v literárních dílech. Vůbec celý Broumov má, zdá se, velké literární kouzlo.

Meierova kniha nabízí takovýchto příběhů několik desítek. Zdá se, že v každém vnímavém, natož literárně 

nadaném člověku zanechá tento kraj nesmazatelnou stopu.

Troufám si tvrdit, že i sobotní setkání v naší knihovně zůstane nadlouho v paměti všech zúčastněných. A bylo jich 

více než čtyřicet.

Odpoledne se opravdu vydařilo, sám Jan Meier k naší spolupráci řekl: „… mimo jiné vaše činnosti obdivuju sobotní 

Bábovky. Už jsem o nich slyšel, ale to, že do knihovny přijde v sobotu odpoledne skoro padesát lidí, jak jsou 

pozorní a jak vy dokážete tu atmosféru vytvořit – to je nevídané! Klobouk dolů.“

Takže nezbývá než vás všechny pozvat. K četbě knihy Jana Meiera Broumovsko a Policko literární, k poznávání 

této oblasti na vlastní oči a po vlastních stopách. A také k návštěvě některé z našich Bábovek do Nového Města 

nad Metují.
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