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Vzpomínka na Josefa Škvoreckého

Martina Tomášová

27. 9. 1924 Náchod – 3. 1. 2012 Toronto

Pan ing. Lumír Hadinec letos oslaví úctyhodné 90. narozeniny. Pochází z Nového Města nad Metují a po maturitě na 

gymnáziu vystudoval obor strojní inženýrství. Dvanáct let pracoval jako technický náměstek ředitele ve Stavostroji a pak si, jak 

sám říká, užil 2 roky bezstarostného učitelování na Střední průmyslové škole v Novém Městě, kterou následně jako ředitel vedl 

22 let.

Rád vzpomíná na svoje studentská léta, která prožil na tehdy ještě Reálném gymnáziu v Náchodě. Osobně znal Irenu, 

Marii, Kristýnu, Helenu, které miloval Danny Smiřický a které mu ničily život. Tedy vlastně znal jejich reálné předlohy. Stejně 

jako znal Josefa Škvoreckého - spolužáka, celoživotního a opravdového přítele.

Jak se pan Hadinec na vlastní kůži přesvědčil, Škvorecký koketoval se psaním už na gymnáziu. Sám byl osvobozen z 

hodin tělesné výchovy, ale i přesto se jich účastnil a pozoroval své spolužáky. Díky tomu byl závod pana Hadince v běhu přes 

překážky s učitelem tělocviku Remešem zvěčněn ve studentském časopisu. Ono se taky každý den nestává, aby se učitel 

vsadil se studentem o láhev sodovky, prohrál a sázku dodržel.

Prima sezónu, jedno z nejznámějších děl, vydal Škvorecký poprvé v roce 1975 v Torontu. Kniha nese podtitul Text o 

nejdůležitějších věcech života. Tedy asi především o lásce... Pamatujete si např. na Irenu, dceru pana rady? Tak si Škvorecký 

představoval spolužačku, jejíž tatínek byl ve skutečnosti řezníkem. Nebo Marii, která tak žárlila na Irenu, že zavolala panu 

radovi, a ten schůzku Dannyho se sokyní překazil? Ani ve skutečnosti neměl Josef Škvorecký u Marie (o 2 roky mladší 

spolužačky) úspěch. Sice se mu líbila, ale v té době se „vídala“ právě s panem Hadincem. Ani v tanečních to Škvorecký neměl 

lehké. Obdivoval ladné pohyby tanečních dvojic, ale sám byl, jak říkával, taneční dřevo a spolužačky se před ním div 

neschovávaly, jen aby jim Pepík nepošlapal nohy. 

            Na rozdíl od pana Hadince, který na gymnáziu studoval technickou větev, Škvorecký se věnoval humanitní. Učil se i 

cizí jazyky - angličtinu a němčinu, což se mu později velmi hodilo. Po úspěšném složení maturitní zkoušky v roce 1943 se třída 

pravidelně scházela na třídních srazech. Škvorecký se jich účastnil až do r. 1972. Tehdy vyprávěl spolužákům o pozvání 

prezidenta Antonína Novotného, který si s ním prý pěkně popovídal o jeho prvotině - románu Zbabělci. Prezident měl ovšem 

ke knize jednu výtku. Nelíbilo se mu, že příslušníky Rudé armády označuje jako Rusáky. Škvorecký mu vysvětlil, že toto 

označení není jeho a nevyjadřuje jeho postoj, ale používají ho postavy románu.

Srazu v roce 2004 se zúčastnil společně s manželkou Zdenou Salivarovou. Jen spolužáci byli nepříjemně překvapeni 

záplavou fotografů a novinářů, kteří je pronásledovali, brzy však pochopili, že nejsou vítáni, a přátelé se spolu mohli konečně 

nerušeně bavit.

Jistě vás bude zajímat, zda se některé Škvoreckého knihy najdou v soukromé knihovně pana Hadince. Najdou! A za 

nejlepší pokládá zmiňovanou Prima sezónu a Zbabělce. Protože na něj působí velmi pravdivě a sám si je tak trochu prožil.

            I když jsem podle pana Hadince odporně mladá, bylo pro mě setkání s ním velmi zajímavé a jistě by vydržel vyprávět o 

studentských letech celé hodiny. Možná že se ještě někdy sejdeme a vznikne i delší článek :-).
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