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Obecní knihovna Velichovky

Vanda Vaníčková

Nedaleko Jaroměře leží obec Velichovky. Věhlas si získalo toto místo lázněmi, v nichž se více než 120 let léčilo, 

což na vlastní kůži okusila mimo jiné i členka naší redakční rady (Pozn.: článek Velichovské knihovny, 2006, roč. 

16, č. 3). V posledních letech Velichovky však bodují spíše na poli knihovnictví. Obecní knihovna se v roce 2007 

stala Knihovnou roku Královéhradeckého kraje a letos přibylo paní knihovnici Evě Ambrožové ocenění Knihovnice

Královéhradeckého kraje (kategorie neprofesionálních knihoven).

V červenci 2013 ukončily velichovské lázně provoz. Obec tak přišla o svůj styčný bod, ale i o jiné, spíše praktické

věci spojené s chodem lázní (kino, časté autobusové spoje do Jaroměře, trafika, smíšené zboží aj.). Ač by se to 

na první pohled nemuselo zdát, situace ovlivnila i život knihovny. Znatelně se zklidnil, neboť lázeňští pacienti patřili 

k častým návštěvníkům právě knihovny. S tím spojený pokles výpůjček zejména v letních měsících však 

neznamená, že se v knihovně nic neděje. Naopak. Paní Ambrožová - spravuje knihovnu od roku 1981 - úspěšně

pokračuje ve vedení čtenářského kroužku, jehož členové jsou stále mladší a mladší. Jednou týdně otevírá dětem 

nejen dveře knihovny, ale i dveře poznání a zábavy, kterou si při hrách, malování, čtení, vyrábění či hraní divadla 

užijí. Sama jsem se mohla pohledem na nástěnku v knihovně přesvědčit, jak vypadá takový Velichovský bahňák, 

na kterého si paní knihovnice s dětmi jednou v rámci kroužku posvítila. Úspěšně knihovna organizuje i větší akce, 

jako například Noc s Andersenem, dětská divadelní vystoupení či stezku odvahy, s nimiž knihovnici pomáhají 

místní maminky čtenářky. Pravidelnými návštěvníky knihovny jsou i ti nejmenší: jednou měsíčně připravuje 

knihovnice akci pro děti z mateřské školy. Kromě akcí přímo v knihovně nacvičuje paní Ambrožová s dětmi i na 

besídky v kostele či ve škole (vystoupení pro prvňáčky). Velichovská knihovna je zkrátka typickou knihovnou, které 

je ve vsi plno. Paní knihovnice však dodává, že kromě dobrovolných pomocníků patří velký dík i knihovně 

v Jaroměři za metodickou pomoc a obci, která poskytuje každoročně knihovně zhruba sedmdesát tisíc korun.

Byť je paní Ambrožové jakožto bývalé školnici sympatický dětský kolektiv, s akcemi pro čtenáře myslí i na 

dospělé. Do knihovny pozvala s nadějí na přilákání místních mužů Michala Dlouhého, autora Četnických 

humoresek, který přijel oblečen tak, jak se na četníka třicátých let minulého století patří. Návštěva nebyla malá, ale 

jak sama paní knihovnice přiznává, akce pro děti mají odezvu ještě lepší.

Závěrem článku o velichovské knihovně knižní tip od paní Ambrožové na četbu k odpolední kávě. Doporučuje 

cokoli od Dana Browna nebo Lásky českých spisovatelů od Martiny Drijverové. Knížka není červenou knihovnou,

tu paní knihovnice nevyhledává, ale poutavým vyprávěním o láskách a milostných vztazích spisovatelů 19. století.
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