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Josef Škvorecký přijel oslavit osmdesátiny do Náchoda 
 
Náchod - Do Náchoda včera přijel spisovatel Josef Škvorecký. Oslaví tu osmdesátku a rodné město 
mu složí hold mezinárodní konferencí věnované jeho životu a dílu.  
 

Josef Škvorecký přicestoval do Náchoda po čtyřleté přestávce. Včera brzo ráno vystoupil po 
čtrnáctihodinovém letu z kanadského Toronta na letišti v pražské Ruzyni a hned s manželkou Zdenou 
Salivarovou vyrazili do Náchoda. „Myslel jsem, že pan Škvorecký bude po náročné cestě unaven, ale 
projevil přání vydat se hned do Náchoda,“ říkal v pátek Václav Krištof z pražské Literární akademie, 
která náchodskou konferenci o Josefu Škvoreckém pořádá.  
Ihned po příjezdu do Náchoda zamířili Škvorečtí do hotelu Beránek. „Cesta naštěstí utekla rychle, 
přestože se v letadle nedalo pořádně spát. Teď budeme celý den odpočívat,“ těšil se Škvorecký po 
vystoupení z auta.  
Naposledy navštívil Škvorecký Náchod, kde má řadu přátel a spolužáků, v dubnu roku 2000. Také 
letos se nejvíce těší na kamarády. Zároveň se však obává náročného programu, který jej čeká. „Vždy 
se do Náchoda moc těším, ale mám obavy, abych to všechno ve svém věku zvládl! Konference o 
mém díle je pro mne velkou poctou a jsem na ni zvědav. Vystoupí na ní mnoho mých přátel, ale co o 
mně budou říkat, přede mnou zatajili,“ svěřil se Škvorecký.  
Mezinárodní konference začíná ve středu a potrvá do pátku. Škvorecký se však už zítra sejde se 
svými spolužáky z náchodského gymnázia. „Škvorecký na něm maturoval ve třiačtyřicátém roce,“ 
připomněl náchodský literární historik Aleš Fetters.  
Konferenci o Škvoreckého životě a díle zahájí prezident Klaus a během tří dnů na ní vystoupí několik 
desítek literárních historiků, teoretiků a kritiků.  
 

Škvorecký se narodil v Náchodě 27. září 1924. Rodné město zvěčnil v knihách Prima sezona, 
Zbabělci či Příběh inženýra lidských duší.  
  

 


