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Není valná jako valná aneb Valná hromada SKIP 08 Východní 
Čechy 2015 

Kateřina Hubertová

V úterý 10. 3. 2015 se v sále Městské knihovny Nové Město nad Metují konala valná hromada SKIP 08 Východní 

Čechy.

Kromě obvyklých bodů programu - závěrečná zpráva za rok 2014, plán na rok 2015, hospodaření… - přišly na 

řadu také některé významné otázky ohledně samotného fungování SKIP ČR.

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který komplexním způsobem upravuje 

právní postavení dosavadních občanských sdružení, nově spolků. Jedná se tedy o věc, která se bezprostředně 

týká i fungování Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Valná hromada měla ukázat, jaký je názor 

řadových členů na otázky plynoucí z nového občanského zákoníku ohledně stanov SKIP ČR. Výsledky hlasování 

byly předány do Prahy předsednictvu SKIP ČR. Konečnou podobu stanov bude po zapracování výsledků z celé 

republiky schvalovat velká valná hromada SKIP ČR v roce 2016.

Další bod novoměstského setkání byl víceméně tradiční. Bylo nutné zvolit Čtenáře roku 2015 východních Čech. 

Pro letošní rok se hledal Táta čtenář. Všichni přihlášení tátové byli představeni medailonkem a poté byl náhodně 

losem určen kandidát SKIP 08 do celostátního poměřování. Stejně jako loni Čtenářská rodina, tak i letošní Táta 

čtenář pochází z Chrudimi. Vítězného Tátu čtenáře východních Čech do soutěže nominovala Městská knihovna 

Chrudim a stal se jím MUDr. Robert Fürbach. Chrudimské knihovně byly pro vítěze předány dary a ta zajistila 

jejich slavnostní předání.

Pan MUDr. Robert Fürbach navštěvuje knihovnu v Chrudimi již celých 30 let. Pro svého syna je skvělým vzorem 

čtenáře, neboť do knihovny chodí pravidelně. A jelikož je to gynekolog, pravděpodobně pomohl na svět dalším 

desítkám čtenářů. Táta čtenář východních Čech uspěl i v poměřování celostátním! Jako celostátní vítěz byl 

představen 14. 4. 2015 v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera. Spolupartnerem 

letošní akce byla Liga otevřených mužů, na jejichž webu o akci naleznete též zprávičku.[1]

Po představení Táty čtenáře se ale opět vraťme k programu valné hromady. Posledním bodem byla přednáška 

Mgr. Jana Táborského na téma O češtině. Právě knihovníci si uvědomují, že úroveň češtiny klesá. Proč 

s nápravou nezačít u sebe? Lektor vybral to nejzajímavější z problematických jevů v pravopise, gramatice a 

stylistice češtiny. Upozornil také na pomůcky, které lze v případě pochybností použít. Jedná se o Internetovou 

jazykovou příručku ÚJČ AV ČR, která je dostupná na webu: http://prirucka.ujc.cas.cz. Pro úpravu dokumentů 

zpracovaných textovými procesory je vhodné řídit se dle ČSN ISO 6910 (Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, www.unmz.cz). Účastníci bouřlivě diskutovali, dotazovali se a i snaživě plnili 

„češtinářská“ cvičení od lektora. Téma knihovníky chytlo a ohlasy dokonce volaly po pokračování.  Proč ne? SKIP 

08 každým rokem pořádá odborné semináře a čeština může být opět náplní některého z nich.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Web SKIP 08: http://skip.knihovnahk.cz/ 
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