
Josef Škvorecký – Česká literatura 2. poloviny 20. století 

 

Josef Škvorecký _______________ 27. září v Náchodě. Je to český 
spisovatel, prozaik, esejista a překladatel. Patří k nejvýznamnějším 
českým poválečným prozaikům. 

Dětství prožil v Náchodě. Po maturitě na gymnáziu v Náchodě 
v roce 1943 _____________ jako pomocný dělník v náchodské 
továrně a později v Novém Městě nad Metují, koncem války pak ještě 
v přádelně v Náchodě. Na univerzitu __________________ až po 
skončení války, kdy byly vysoké školy zase otevřeny. Nejprve krátce 
______________na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pak 
v roce 1946 přestoupil na filozofickou fakultu – obor angličtina a filosofie, 
________________ ji v roce 1949. 

_______________ jako učitel na středních školách v Broumově a Polici nad Metují a na Vyšší sociální 
škole v Hořicích v Podkrkonoší. Roku 1951 ______________doktorát a nastoupil dvouletou vojenskou 
službu. Po návratu pracoval jako redaktor v různých nakladatelstvích.  
V roce 1958 _________________ se svou přítelkyní Zdenou Salivarovou. V roce 1969 
_____________ do USA, kde _______________na Cornell University v New Yorku. 

Po zastavení příprav vydání knihy Tankový prapor v Československu se Škvorečtí rozhodli 
zůstat v exilu a _______________ v Torontu, kde Škvoreckému _______________ profesura. Zde 
v letech 1969–1990 na univerzitě vyučoval. 

V roce 1971 Salivarová a Škvorecký založili nakladatelství 68 Publishers, které se zařadilo mezi 
přední československá, nejen exilová, nakladatelství. V něm do počátku 90. let ________________ 
české exilové autory a v Československu zakázaná díla. 

V roce 1978 _ _ _ Josef Škvorecký i se svojí ženou _ _ _ _ _ _ _ _československého občanství. 
Dílo Josefa Škvoreckého _________________ do mnoha jazyků. Roku 1990 byl společně se Zdenou 
Salivarovou poctěn Řádem Bílého lva za zásluhy o českou literaturu ve světě. 

Manželé Škvorečtí ___________společně v Torontu, po listopadu 1989 
________________________svou rodnou zemi, v posledních letech mj. i ___________zimy 
na Floridě. 
 
1. Doplňte do textu následující slovesa: 

a) žili    g) se oženil   m) mohli začít navštěvovat 

b) přednášel   h) Působil   n) byl… zbaven 
c) je přeloženo  i) studoval   o) trávili 
d) získal   j) pracoval   p) se narodil 
e) vydávali   k) absolvoval   q) mohl nastoupit 
f) byla nabídnuta  l) odjel    r) usadili se 
 
2. Odpovězte na otázky (může vám pomoci internet): 

a) Jak se jmenuje manželka J. Škvoreckého? ………………………………………………………….. 
b) V jaké zemi Josef  Škvorecký zemřel? ……………………………………………………………. 
c) Co je to exil? ..……………………………………………………………………………………… 
d) Co studoval J. Škvorecký na filozofické fakultě? …………………………………………………….. 
e) Čím vším nebyl J. Škvorecký? a) spisovatelem  b) redaktorem  c) dělníkem   d) doktorem  

e) horníkem f) vojákem  g) prozaikem  h) pilotem  i) tlumočníkem  j) překladatelem 
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Zdroj textu i fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0kvoreck%C3%BD (upraveno 
pro potřeby výuky) 
 
Určeno pro studenty SŠ – jazyková úroveň cca B1 (maturitní ročníky) 
 

Klíč: 
 
1. 
Josef Škvorecký se narodil 27. září v Náchodě. Je to český spisovatel, prozaik, esejista 
a překladatel. Patří k nejvýznamnějším českým poválečným prozaikům. 

Dětství prožil v Náchodě. Po maturitě na gymnáziu v Náchodě v roce 1943 pracoval jako 
pomocný dělník v náchodské továrně a později v Novém Městě nad Metují, koncem války pak ještě 
v přádelně v Náchodě. Na univerzitu mohl nastoupit až po skončení války, kdy byly vysoké školy 
zase otevřeny. Nejprve krátce studoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pak 
v roce 1946 přestoupil na filozofickou fakultu – obor angličtina a filosofie, absolvoval ji v roce 1949. 
Působil jako učitel na středních školách v Broumově a Polici nad Metují a na Vyšší sociální škole v 
Hořicích v Podkrkonoší. Roku 1951 získal doktorát a nastoupil dvouletou vojenskou službu. Po 
návratu z pracoval jako redaktor v různých nakladatelstvích.  V roce 1958 se oženil se svou 
přítelkyní Zdenou Salivarovou. V roce 1969 odjel do USA, kde přednášel na Cornell University 
v New Yorku. 

Po zastavení příprav vydání knihy Tankový prapor v Československu se Škvorečtí rozhodli 
zůstat v exilu a usadili se v Torontu, kde Škvoreckému byla nabídnuta profesura. Zde v letech 
1969–1990 na univerzitě vyučoval. 

V roce 1971 Salivarová a Škvorecký založili nakladatelství 68 Publishers, které se zařadilo 
mezi přední československá, nejen exilová, nakladatelství. V něm do počátku 90. let vydávali 
české exilové autory a v Československu zakázaná díla. 

V roce 1978 byl Josef Škvorecký i se svojí ženou zbaven československého občanství. 
Dílo Josefa Škvoreckého je přeloženo do mnoha jazyků. Roku 1990 byl společně se Zdenou 
Salivarovou poctěn Řádem Bílého lva za zásluhy o českou literaturu ve světě. 

Manželé Škvorečtí žili společně v Torontu, po listopadu 1989 mohli začít navštěvovat svou 
rodnou zemi, v posledních letech mj. i trávili zimy na Floridě. 
 
2. 

a) Zdena Salivarová 
b) Kanada (Ontario) 
c) exil = vyhnanství, vypovězení ze země 
d) angličtinu a filozofii 
e) e) horníkem, h) pilotem, i) tlumočníkem 
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