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Prezident: Škvorecký je fenomén 20. století 
 
Za zcela výjimečný fenomén českého kulturního a společenského života 20. století považuje prezident 
Václav Klaus spisovatele Josefa Škvoreckého. Uvedl to včera v Náchodě při zahájení mezinárodní 
konference, věnované spisovatelově díle.  
Škvorecký, který přijel do Náchoda po čtyřech letech, si konferenci pochvaloval. "Já bych to sám nikdy 
nedělal..., ale když s tím přišli, tak jsem to přivítal. Je pro mě zajímavé dozvědět se, co si o mně myslí 
kritici čeští i zahraniční," řekl Škvorecký, který se 27. září dožívá osmdesátin.  
Klaus ve svém projevu ocenil Škvoreckého literární tvorbu a také jeho podíl na popularizaci jazzu v 
České republice.  
"Josef Škvorecký pro mne vždycky byl, a je i dosud, zcela výjimečným fenoménem českého 
kulturního a společenského života 20. století. Je zárukou čtenářského zážitku, četba jeho knih přináší 
vzrušení, emoce i moudrou skepsi," řekl v úvodu svého několikaminutového projevu Klaus.  
Klausův projev Škvorecký ocenil, s prezidentem hovořil několik minut v soukromí. "Mám radost, byl to 
projev inteligentní, zajímavý a upřímně míněný, myslím," řekl Škvorecký.  
Při svém setkání v hotelu Beránek, kde bude konference do pátku probíhat, se Klaus se Škvoreckým 
obdarovali knihami. Zatímco prezident dal spisovateli spolu s obrovskou kyticí svou knihu Rok první, 
mapující Klausův roční pobyt v prezidentském úřadu, Škvorecký na oplátku věnoval prezidentovi svoji 
bibliografii nabízenou i delegátům konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Oslava 
spisovatelových narozenin se odehraje ve čtvrtek večer v náchodském hotelu Beránek, kterému 
Škvorecký svými knihami zajistil stejně jako postavičkám rodného města nesmrtelnost.  
"Josefovi se chystám znovu zahrát na saxofon jako před čtyřmi lety, kdy Náchod naposledy navštívil. 
Doufám, že mně to bude ladit," řekl Právu bývalý náchodský starosta Miloslav Čermák (ODS).  
Josef Škvorecký se narodil v Náchodě 27. září 1924 a město zvěčnil například v knihách Prima 
sezóna, Příběh inženýra lidských duší či Zbabělci. V roce 1969 odešel do exilu a založil nakladatelství 
Sixty-Eight Publishers. Společně s manželkou Zdenou Salivarovou vydával díla autorů, kteří nemohli v 
komunistickém Československu publikovat.  
 

 


