
Budoucí student náchodského gym-
názia a budoucí proslulý spisovatel, 
který svá studentská léta za protek-
torátu mistrně zachytil ve svém díle 
Zbabělci, se narodil dne 27. září 1924 
v úřednické rodině v Náchodě na Ko-
menského třídě, dům čp. 266. 

Po maturitě (1943) byl nuceně nasa-
zen do továrny. Po válce odjíždí do Pra-
hy na Karlovu Univerzitu studovat me-
dicínu (jeden semestr), posléze anglič-
tinu a filozofii. Po absolvování (1949) 
se vrátil na umístěnku do východních 
Čech, učil na školách v Broumově, Po-
lici nad Metují a v Hořicích v Podkrko-
noší. Roku 1951 získal doktorát filozo-
fie (obhájil práci Thomas Paine a jeho 
vztah k dnešku) a nastoupil dvouletou 
vojenskou službu. Dále působil jako 
redaktor Státního nakladatelství krás-
né literatury, hudby a umění (pozděj-
ší Odeon) a redaktor dvouměsíčníku 
Světová literatura. Od roku 1963 byl 
spisovatelem z povolání.

Roku 1958 se oženil se Zdenou Sali-
varovou, zpěvačkou, prozaičkou a pře-
kladatelkou z  francouzštiny (* 1933). 
V  dramatickém roce 1968 odešli do 
exilu. Usadili se v  Torontu v  Kanadě, 
kde otevřeli nakladatelství '68 Pu-
blishers pro vydávání českých knih. 
V roce 1978 byli Škvorečtí zbaveni čes-
koslovenského státního občanství. Od 
roku 1969 Josef Škvorecký přednášel 
na torontské univerzitě. 

Napsal řadu povídek a románů, většina 
se odehrává na Náchodsku. Literární 
prvotinou byl román Zbabělci (1958), 
kde vstupuje na scénu jeho alter ego, 
Danny Smiřický. Děj románu probíhá 
v osmi dnech května 1945. Svou kri-
tikou předstíraného vlastenectví vy-
volal román politický skandál, autora 

postavil pět let „mimo hru“, ale ovlivnil 
českou literaturu šedesátých let.

Z  dalších děl např.: Mirákl (1972), Ho-
řkej svět (1978), Příběh inženýra lid-
ských duší (1977). Židovské tematice 
se věnoval v  souboru Sedmiramen-
ný svícen (1964), Babylónský příběh 
a jiné povídky (1967), Lvíče (1969). Dů-
vtip a dobré kombinační schopnosti 
předvedl Škvorecký v souboru povídek 
o poručíku Borůvkovi. Jedním z  nej-
známějších děl se díky televiznímu 
zpracování staly detektivní příběhy Hří-
chy pro pátera Knoxe (Toronto 1973, 
Praha 1991 a 1998). K postavě Danny-
ho se Škvorecký vrátil v novele Konec 
nylonového věku (1967) a v  románu 
o vojenské službě Tankový prapor (To-
ronto 1971, Praha 1990; v  roce 1991 
zfilmován Vítem Olmerem podle scé-
náře Radka Johna). V emigraci dopsal 
a vydal Prima sezónu, šest částečně 
autobiografických příběhů septimána 
Dannyho (1975). Pokládal ji za svou 
nejlepší knihu. Škvorecký psal i básnic-
ké sbírky: Nezoufejte (Mnichov 1979, 
Praha 1990), a Dívka z  Chicaga (Mni-
chov 1980, Praha 1990). Dále je au-
torem divadelní frašky Bůh do domu 
(1980). Podle jeho scénářů bylo nato-
čeno pět celovečerních filmů, mj. Fará-
řův konec, Zločin v dívčí škole a Zločin 
v  šantánu (poslední dva režíroval Jiří 
Menzel). Ke konci života začala s Jose-
fem Škvoreckým spolupracovat reži-
sérka Andrea Sedláčková, která od něj 
získala i autorská práva na zfilmování 
legendárních Zbabělců. Dočkáme se?

Po revoluci v roce 1989 se pravidelně 
vracel do své vlasti. Zemřel 3. ledna 
2012 ve věku 87 let v Torontu.

 
Lydia Baštecká

Broučkův dům – stálá expozice
Masarykovo náměstí 18, 547 01 Náchod
Otevírací doba: úterý–neděle 9.00–12.00, 
13.00–17.00
Výstavy: Osudové osmičky 20. století v Nácho-
dě (24. II.–11. XI. 2018), Tváře první republiky 
(26. XI.– 7. XII. 2018), Betlémy staré i nové (24. XI. 
2018–13. I. 2019)

Výstavní síň Náchod
Tyršova ulice 247, 547 01 Náchod
Otevírací doba v době výstav: úterý–neděle 
9.00–12.00, 13.00–17.00
Výstavy: Hrdý Náchoďák Josef Škvorecký  
(26. VI.–2. IX. 2018), Stavby století republiky 
1918–2018 v Královéhradeckém kraji (7. IX.– 
30. IX. 2018), Náchodský fotografický podzim 
(6. X.–11. XI. 2018), Betlémy staré i nové (24. XI. 
2018–13. I. 2019)
    
Pevnost Dobrošov
Dobrošov u Náchoda, 549 21 Česká Čermná
Z důvodu rekonstrukce se v létě 2018  
plánuje uzavření pevnosti, návštěvu ověřte – 
www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz, 
tel.: +420 724 120 498,  
e-mail: pevnost.dobrosov@seznam.cz
Otevírací doba: červenec–srpen, úterý–neděle 
prohlídky v 9.45, 11.10, 12.30, 14.00, 15.15, 
16.30

Jiráskovo divadlo a museum
Nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov
Otevírací doba: červen–srpen, úterý–neděle 
9.00–12.00, 13.00–16.30; září–říjen, sobota  
a neděle 9.00–12.00, 13.00–16.30; listopad– 
prosinec pouze objednané skupiny 
Prohlídky s průvodcem v červenci a srpnu každý 
pátek od 10 a 14 hodin 

Jiráskův rodný domek
Jiráskova ulice 90, 549 31 Hronov
Otevírací doba: červen–srpen, úterý–neděle 
9.00–12.00, 13.00–16.30; září–říjen, sobota  
a neděle 9.00–12.00, 13.00–16.30; listopad–
prosinec pouze objednané skupiny; otevírací 
doba v době výstav úterý–neděle 9.00–12.00, 
13.00–16.30
Výstavy: Hračky našeho dětství 
(22. VI.–19. VIII. 2018), Osudové osmičky 
(7. IX.–28. X. 2018), Vánoční ozdoby (25. XI.– 
30. XII. 2018)

Klášter Police nad Metují
Komenského náměstí 1, 549 54 Police nad 
Metují
Otevírací doba: červen–září, úterý–neděle 
9.00–12.00, 13.00–16.30, říjen–duben pouze pro 
objednané skupiny
Možnost prohlídky s průvodcem (původní byt 
opata včetně soukromé kaple, Laudonův sál, 
Muzeum města Police nad Metují, Vaňkovo  
muzeum zimních sportů)
Výstavy: Neučiníš sobě rytiny. Evangelické 
umění toleranční doby 1781–1861 (26. V.– 
22. VII. 2018), Osudové osmičky na Policku  
(1. VIII.–28. X. 2018)

Stará škola Dřevěnka
Hvězdecká ulice 15, 549 54 Police nad Metují
Otevírací doba: červen–září, úterý–neděle 
9.00–12.00, 13.00–16.30, říjen–duben pouze pro 
objednané skupiny 
Výstavy: W. W. Tomek – z mého života (1. VI.– 
30. IX. 2018), Kouzelný svět hraček  
(14. XII. 2018–6. I. 2019)
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Udělení čestného občanství města Náchoda 
Josefu Škvoreckému, 14. května 1990

Hrdý 
NácHoďák 

Josef 
Škvorecký



Městu Náchodu se s  laskavým svole-
ním paní Zdeny Salivarové-Škvorecké 
podařilo prostřednictvím Společnosti 
Josefa Škvoreckého získat část pozů-
stalosti náchodského rodáka. Nejza-
jímavější předměty, osobní ocenění, 
čestné doktoráty, fotografie, obrazy 
nebo Škvoreckého knihy v překladech 
do světových jazyků včetně japonštiny, 
si budete moci poprvé prohlédnout 
v  rámci výstavy. Část ocenění, např. 
Cenu Jaroslava Seiferta, Státní cenu 
za literaturu i další zajímavosti zapůjčil 
Státní okresní archiv Náchod. Muzeum 
Náchodska utvořilo pod dohledem 
kurátorky Barbory Stehlíkové atmo-

sféru připomínající dobu Škvoreckého 
románu Zbabělci. Spisovatelova stu-
dentská léta připomíná vzácný dám-
ský persiánový kožich, pocházející z ro-
diny, která v románu přímo vystupuje. 
Jde o prostředí náchodské židovské 
komunity. Autentickou památkou je 
Škvoreckého vlastní klobouk.

Spisovatel dodává: „Nepsal jsem vlast-
ně nikdy o ničem jiném než o Nácho-
dě. A pokud si někdo dá tu práci a pře-
čte si román pozorně, najde v něm ne-
jen panoramatický obraz města, doby 
a jejích lidí, ale i výslovné vyznání lásky, 
přátelství, toho, co je mezi přátelstvím 
a láskou.“

Novým ředitelem muzea se stal 
od 1. března 2018 PhDr. Sixtus 
Bolom-Kotari, Ph.D. Odborně se 

specializuje na církevní historii a péči 
o kulturní dědictví. Předchozí profesní 
působení spojil s Národním památko-
vým ústavem, poté s Historickým ústa-
vem Akademie věd v Praze.

Ve dnech 13. až 18. března 2018 
proběhla akce Týden v  muzeu 
zdarma. Přišlo přes dvě stě lidí. 

Zodpovězením tří otázek na formuláři 
„Napište řediteli!“ mohli spoluvytvářet 
další podobu muzea. Podle většiny od-
povědí není zavedení stálého volného 
vstupu zapotřebí, vstupné se pohybu-
je na sociálně únosné úrovni. S akce-
mi tohoto typu počítáme i dále. Volný 
vstup bude u příležitosti oficiálního 
přejmenování na Muzeum Náchodska 
za foto s  novým logem. Sledujte náš 
web, Facebook nebo jednoduše – vý-
věsku muzea.

Podporujeme záchranu kulturního 
a industriálního dědictví regionu. 
Ředitel muzea se dne 9. dubna 

2018 zúčastnil jednání s ministrem kul-
tury a představiteli města Třebechovi-
ce pod Orebem o možnostech záchra-
ny a památkové ochrany cenné budo-
vy třebechovického Hajnišova mlýna. 
V  červnu 2018 muzeum vstoupilo do 
veřejné diskuse k záchraně fasády se-
cesního Hakaufova domu v náchodské 
Komenského ulici.

Dne 20. dubna 2018 jsme za pří-
tomnosti médií a manželů 
Schaumburg-Lippe stěhovali 

nový exponát do stálé expozice – půl-
tunový posvátný kámen z  Říkova. Šlo 
zřejmě o součást zaniklé keltské osady. 
Nálezová situace naznačuje, že mohl 
být rituálně „pohřben“ samotnými 

obyvateli vesnice. Jde o zvláštní nález, 
posvátné kameny z keltského období 
bývaly umísťovány mimo osídlení. Ká-
men je nyní volně přístupný k  dote-
ku a ověření údajných energetických 
účinků.

Vernisáž výstavy Ateliér malířů 
a grafiků v muzeu 27. dubna 
2018 po pěti letech obnovila 

spolupráci s  náchodskými výtvarníky. 
Radost je to hned dvojnásobná, neboť 
výstava symbolizuje i návrat předvída-
telného plánu aktivit muzea. Je prv-
ní z  cyklu Náchodské výtvarné jaro, 
s nímž chceme přicházet každý rok. 
Další každoroční akcí bude Náchod-
ský fotografický podzim ve spolupráci 
s Fotoklubem Náchod – těšte se od 
6. října do 11. listopadu 2018!

Duben a květen byl ve znamení 
nařízení a směrnic k rozdělení 
odpovědnosti. Nyní má každá 

muzejní budova včetně depozitáře 
svého správce, každá sbírka svého ku-
rátora. Kromě práce přibyly nové výho-
dy – zaměstnanci mohou čerpat tzv. 
sick days (zdravotní volno), v  odůvod-
něných případech pracovat z  domu. 
Hodnota muzejních stravenek byla 
zvýšena tak, aby pokryla reálnou cenu 
oběda. Pro návštěvníky platí od 1. květ-
na zrušení poplatku za fotografování 
a nový badatelský řád.

Publikace, kterou držíte v rukou, je 
inovovanou podobou Náchod-
ských muzejních novin. Na zákla-

dě připomínek návštěvníků jsme zvolili 
menší formát a spojení novin s minika-
talogem aktuální výstavy. Vycházíme 
vstříc přání po volně dostupných ma-
teriálech z  výstav, zároveň zachovává-
me informovanost veřejnosti o aktivi-
tách muzea.

„Proč naše instituce nechává stra-
nou potenciál rozmanitosti čtyř míst, 
v  nichž sídlí?“, ptal jsem se jako nový 
ředitel Regionálního muzea v Nácho-
dě. Kromě náchodského ústředí je 
naší součástí Jiráskovo muzeum a Ji-
ráskův rodný domek v Hronově, Muze-
um města Police nad Metují a Pevnost 
Dobrošov. Vedle ne zcela rovnocen-
ného přístupu k „pobočkám“ chyběla 
společná identita, něco, co by všechny 
spojovalo. Proto nyní představujeme 
novou tvář, kterou má v prvé řadě zr-
cadlit jméno Muzeum Náchodska, 
hrdé na svá čtyři krásná sídla. Náchod-
sko je nazýváno branou Čech. Z  této 
symboliky vychází i nové logo muzea. 
Skládá se ze čtyř otevřených bran, je-
jichž barvy odkazují na znaky měst, 
které jsou naším domovem.

Chci zvýraznit i příběhy staveb, v nichž 
se naše akce konají, které jsou tak 
často spojeny s osudy našich předků. 
Měšťanský dům, vojenská pevnost, 
památky lidové architektury, divadlo 
nebo klášter – budovy, v  nichž sídlí-
me – si zaslouží zvát k návštěvě samy 
o sobě. Proto chystáme projekty, kte-
ré povedou ke zvelebení jednotlivých 
objektů spolu s jejich expozicemi. Za-
tímco projekt komplexní revitalizace 
národní kulturní památky Pevnost 
Dobrošov byl dokončen již před mým 
nástupem, u dalších objektů stojí-
me na začátku, ač se můžeme opřít 
o podklady, připravované v  minulých 
letech. Týká se to zejména Broučko-
va domu čp. 18 v Náchodě, sídla stá-
lé expozice muzea. Tento památko-
vě chráněný dům ztratil po několika 
razantních zásazích druhé poloviny 
20. století většinu historických prvků. 
Přesto mám naději, že budeme umět 
zbývající hodnoty zachránit a dům při-

blížit podobě, jakou měl v dobách své 
největší slávy. V  klášteře v Polici nad 
Metují připravujeme zatraktivnění 
prostor v rámci projektu česko-polské 
přeshraniční spolupráce se zaměře-
ním na náboženské tradice kladského 
pomezí. Záštity nad projektem se las-
kavě ujalo město Náchod. Usilujeme-
-li o změny k  lepšímu, je partnerství 
s městy nezbytným předpokladem. 
V  případě kláštera si zároveň uvědo-
mujeme důležitost spolupráce s řá-
dem benediktinů a polickou farností.

Již pro  sezónu 2018 vzniká nabíd-
ka prohlídkových okruhů s  průvod-
cem. V  klášteře v  Polici nad Metují 
jde o zpřístupnění okruhu kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie, opatovým 
bytem, soukromou kaplí a dalšími 
prostorami. Monumentální Laudonův 
sál, dosud sloužící jako depozitář li-
dového nábytku, jsme vyklidili a zpří-
stupnili k výstavním účelům. Novým 
prohlídkovým okruhem je rovněž „Ji-
ráskovo divadlo a museum v Hronově“, 
unikátní budova, navržená na konci 
dvacátých let 20. století ke spojenému 
divadelnímu a muzejnímu účelu, sym-
bolizující optimismus prvorepubliko-
vého Československa. V  partnerství 
s Kulturním a informačním střediskem 
Hronov otevíráme objekt v míře, v jaké 
to umožňuje jeho divadelní provoz.

Muzeum Náchodska chce každý rok 
překvapovat. Zároveň má být předví-
datelné, s  cyklem pravidelných akcí. 
Chceme být přátelskou institucí. Přá-
telskou navenek k  partnerům a ná-
vštěvníkům. Přátelskou uvnitř jako 
společensky odpovědný zaměstnava-
tel. Společný tvůrčí prostor je otevřen.

 
Sixtus Bolom-Kotari

Výstava Hrdý Náchoďák 
Josef Škvorecký

Krátce z muzea Vize Muzea Náchodska

Ukázka z románu Zbabělci – 
sobota 5. V. 1945:
Konečně jsem náhle vstal. Nejlepší 
bylo se rozhodnout. Šel jsem k oknu 
a podíval jsem se ven. Nic. Město bylo 
jako včera. Ani stopy po revoluci. Kdo-
ví, jestli něco bude. Stejně jsem tomu 
tak úplně nevěřil. Sice se stávaly ta-
kové věci, ale že by se to stalo zrovna 
u nás, to se nezdálo skutečné. Revolu-
ce. Nedoved jsem si představit niko-
ho ze známých střílet. Pana lékárníka 
nebo pana továrníka Krocana. Blbost. 
Přema možná. Přema měl vizáž jako 
vrah a ve skladu měl nějaké zbraně, 
to jsem věděl. A taky snad Perlík. Ale 
jinak to bylo docela iluzorní. Docela. 
Obrátil jsem se od okna a zapnul jsem 
rádio. Chvilku jsem čekal a to mě otrá-
vilo. Vždycky mě otrávilo čekat, až se 

rádio ohřeje. Z přijímače se ozval něja-
ký prušácký pochod. Tak ještě nic. Ov-
šem. Vůbec nic se nestane. Z východu 
přijdou Rusové a ze západu Američani 
a všechno slavně osvobodějí a bude 
po parádě. Vlastně, lépe řečeno, začne 
paráda. A páni se budou píchat do 
prsou medailema. Blbost. (...) Podíval 
jsem se z okna, a tu mě to praštilo do 
očí. Naproti na domě stavitele Bauma-
na vlála československá vlajka.

Zalil mě zvláštní pocit. Pocit, že je mi 
čtrnáct let a že je osmadvacátého říj-
na. Už šest let tahle vlajka nikde nevi-
sela, a teď tady najednou visela zas. 
A vůbec mně nepřipadala nová nebo 
neznámá. Byla to pěkná, aspoň třímet-
rová vlajka, dobře vypraná a svítila čer-
vení a bělobou. Tak už to je tady, řeklo 
to ve mně. Tak přece revoluce. Vzpo-
mněl jsem si na rádio. Vběhl jsem do 

pokoje, otočil jsem vypínačem a čekal. 
Přitom jsem si všiml, že vlajky visí taky 
na nemocnici a na státních domech. 
U Vašatů ji někdo zrovna vystrkoval 
z okna. Ano. Už je to tady. Jako kdy-
by to už bylo docela v suchu. A zatím 
tady jsou ještě Němci. Rádio se roze-

hrálo. Byla to muzika. Poslouchal jsem 
a nebyla to německá muzika. Nějaký 
Kmochův pochod. Ovšem, samozřej-
mě si nemohli vymyslet nic lepšího 
než kmochovku. Takováhle revoluce 
by mě otrávila.


