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TISKOVÁ ZPRÁVA č. 3/2019 

 
(v Plzni 27. 3. 2019) 

 
 

Knihovna města Plzně ocenila nejlepší čtenáře z řad mužů,    
čestný titul „Mistr četby“ vybojoval pan Josef Havlík  

 

 
Knihovna města Plzně na konci března ocenila své nejpilnější čtenáře z řad čtenářů-
mužů. Zapojila se tím do 9. ročníku celorepublikové soutěže Čtenář roku 2019, jejíž 
absolutní vítěz bude vyhlášen počátkem dubna v Praze. Plzeňským „Mistrem četby“ se 
stal pan Josef Havlík, který vedle Ústřední knihovny pro dospělé navštěvuje také Obvodní 
knihovnu Skvrňany. Vloni uskutečnil 63 návštěv knihovny, vypůjčil si a přečetl 288 
hodnotných knih. Vicemistrem četby se stal Jan Pavelka s největším počtem výpůjček 
bez ohledu na druh dokumentu (423) a JUDr. Jaroslav Karel s největším počtem návštěv 
knihovny za rok (509). Ocenění převzali kromě knižní odměny diplom s podpisem 
primátora města Plzně Martina Baxy a ředitelky knihovny Heleny Šlesingerové. Dalších 
třináct mužů, kteří překonali hranici 200 výpůjček, obdrželo knihy a čestné uznání.   
 
„Podle průzkumů čtenářství z posledních let je typický českým čtenářem žena. Čtení bohužel 
nebývá spojováno s rolí muže, dětem čtou maminky, babičky, sestry anebo učitelky. Zatímco 
za Rakouska-Uherska a první republiky byl vzorem mužné síly zápasník Gustav Frištenský, 
v dnešní době může být dobrým příkladem nejenom Mistr bojového umění, ale i Mistr četby.“ 
Proto se knihovny v soutěži letos zaměřily na ohrožený druh – muže čtenáře,“ uvedla ředitelka 
Knihovny města Plzně Helena Šlesingerová. 
 
Základním kritériem  pro výběr Čtenáře roku obvykle bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře 
za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním systému. Není však výpůjčka jako výpůjčka 
a za čísly se často skrývají zajímavé „čtenářské příběhy“. Knihovna pátrala nejen ve vlastní 
databázi, údaje ze statistiky doplnila o další ukazatele, například datum první registrace 
v knihovně, četnost návštěv a dobrozdání knihovnic. Body navíc pak byly za účast na akcích 
pořádaných knihovnou a za případnou spolupráci na jejich přípravě. Do soutěže se zapojily 
všechny knihovny sítě KMP, které do městského kola poslaly dohromady 16 finalistů. Počet 
jejich výpůjček měl přirozeně širší rozpětí (207-423) a zahrnoval nejen knihy ale i noviny, 
časopisy a AV media.    
 
Titul „Mistr četby“ byl udělen třiašedesátiletému Josefu Havlíkovi, který je od roku 2008 
zapsán v Obvodní knihovně Skvrňany, pravidelně však také navštěvuje Ústřední knihovnu pro 
dospělé v centru města. V roce 2018 do knihovny zavítal 63x a odnesl si dohromady 288 
vypůjčených knih. Většinou šlo o kvalitní literaturu faktu, ale i historické a válečné romány, 
detektivky či fantasy. Knihovnice se na jeho návštěvu vždy těší a potvrzují, že pan Havlík 
vypůjčené knihy opravdu sám čte a vybírá si je dlouho a pečlivě.  
 
V roce 2018 registrovala KMP celkem 28 479 čtenářů, z toho bylo 7 622 mužů (26,5 %). Poměr 
čtenářů a čtenářek se dlouhodobě nemění. Nejlépe si vedou muži-uživatelé Hudební 
a internetové knihovny (52 %) a Studovny (51 %), nadprůměrně muži-uživatelé pobočky Koterov 
(31 %), Knihovny Lobzy (30 %), pobočky Malesice (28 %) nebo Obvodní knihovny Skvrňany (27 %), 
naopak nejméně mužů navštěvuje pobočky Litice (16 %) a Lhota (14 %). 
 
Ženy přirozeně vítězí i v počtu uskutečněných výpůjček (rekordmankou je paní Romana, která si 
vloni vypůjčila 668 dokumentů - zejména milostné romány, romány pro ženy, příběhy edice 
Harlequin apod.). Nakladatelé to samozřejmě vědí, nejspíše proto bývá nabídka literatury pro 
ženy bohatší. Muži, kteří pravidelně čtou, si často vybírají rozvážně, kvalitní četbu z oblasti 
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literatury faktu, české i světové beletrie. Nepřekvapí, že nejčastěji sáhnou po historickém, 
detektivním, špionážním či válečném románu.     
 
Služeb knihovny využívají muži všeho věku i profesí. K významným čtenářům KMP patří už 
od dětství primátor města Plzně Martin Baxa, z politiků dále například místostarosta MO Plzeň 1 
Miroslav Brabec, ze spisovatelů Jan Sojka, Martin Šimek, Lubomír Mikisek či Václav Gruber. 
Knihovnu pravidelně navštěvuje profesor Viktor Viktora, literární historik, pedagog a také 
předseda Kruhu přátel knižní kultury, jemuž knihovna poskytuje zázemí. Dále dirigent Ivan Pařík 
anebo třeba moderátor stanice Plzeň TV Jonáš Novotný. Dlouholetý režisér Historických 
víkendů v Plzni Ladislav Silovský je nejen čtenářem, v roli krále Knihoslava v obvodních 
knihovnách Doubravka a Bory svým mečem každoročně pasuje desítky prvňáčků na rytíře Řádu 
čtenářského. 
 
Nejlepší čtenáře-muže knihovně pomohly odměnit nakladatelství Jota, Magistrát města Plzně 
(Odbor prezentace a marketingu) a Krajský úřad Plzeňského kraje (Odbor regionálního rozvoje). 
Jedním z darovaných knižní titulů byly Zaniklé školy Plzeňského kraje autora Miloslava 
Michalce, který je rovněž čtenářem Knihovny města Plzně.    
 
Akci Čtenář roku vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR v rámci Března – 
měsíce čtenářů a je určena obecním, městským a veřejným knihovnám. V roce 2011 se hledal 
čtenář s největším počtem výpůjček, v roce 2012 čtenář nejvěrnější, tedy ten, který je v knihovně 
nejdéle registrován, v roce 2013 nejpilnější čtenář do 15 let, v roce 2014 nejlepší čtenářská 
rodina, 2015 táta čtenář, 2016 čtenářská třída, 2017 babička čtenářka a v roce 2018 nejmladší 
čtenář. Vítězové základních kol mohou postoupit do regionálního kola a následně do klání 
celostátního. Pro nízký zájem zdejších knihoven se však ani letos v Plzeňském kraji regionální 
kolo neuskutečnilo, plzeňský vítěz proto postupuje přímo do finále. Celostátnímu vítězi bude 
ocenění slavnostně předáno 7. dubna 2019 v Praze v přímém přenosu ČT art při udělování cen 
Magnesia Litera (od 20:20 hodin).  
 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Kontakt:  
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitelka, Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 
tel.: 378 038 200, 724 253 627, e-mail: slesingerova@plzen.eu, www.knihovna.plzen.eu. 
 
Další informace na:  
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru 
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