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Kdo je: Jan Hloušek

Zuzana Hloušková

Narodil se v Hradci Králové v době vrcholící normalizace v roce 1974. Ve svém 
kádrovém posudku měl až do svých 16 let zdůrazněn dělnicko-rolnický původ s 
předpoklady pro práci v černouhelných dolech. Naštěstí pro něj i jeho čtenáře byly po roce 
1989 kádrové posudky skartovány, a tak mohl vystudovat ekonomiku a práva. A právě na 
studiích práv, v bohémském prostředí brněnských kaváren a divadelních klubů, se začaly 
rodit jeho první nesmělé literární pokusy. Šlo o něžná slůvka poezie, která psával pro své 
studentské lásky. Poté, co potkal svoji životní partnerku Zuzanu (medailonek této 
spisovatelky naleznete v čísle 2/2012), však pevně zakotvil v prozaičtějších vodách, kde 
setrvává doposud. Jako právník se setkával s byrokratickou mašinerií v té nejsyrovější 
podobě, což ho nakonec přivedlo na stranu bojovníků proti hegemonii veřejné moci. Deset 
let pracoval v Občanském poradenském středisku, kde pomáhal obyčejným lidem 
orientovat se v právních nástrahách života. Od roku 2005 působí na Univerzitě Hradec 
Králové, kde učí právní disciplíny a management neziskových organizací. Díky tomu je 
autorem řady odborných publikací (jedna jeho práce vyšla dokonce v arabštině jako 
výsledek dobrovolnické lektorské stáže pro Člověka v tísni v Jordánsku). Patří k 
zakládajícím členům Spolku přátel krásného slova a v současné době vykonává funkci 
předsedy.

Jak sám tvrdí, na psaní je pro něj nejdůležitější, že se mohou všichni (čtenáři i autor 
sám) dobře bavit. Snad proto mu nejvíce vyhovuje humoristická sci-fi. Mezi jeho 
nejoblíbenější díla patří Stopařův průvodce po Galaxii (trilogie o čtyřech částech) od 
Douglase Adamse, série o Úžasné Zeměploše od Terryho Pratchetta a nesmrtelná 
povídková knížka Tři muži ve člunu a na toulkách z pera Jerome Klapky Jeroma. Jan 
Hloušek jako autor beletrie dlouho zůstával ve stínu své manželky a s jeho díly se bylo 
možné setkat jen ve výročních almanaších Spolku přátel krásného slova nebo při 
autorských čteních ve Sluneční čajovně v Hradci Králové. Svoji první povídku Světové 

prvenství publikoval v roce 2006 v časopise Třetí pól. Od té doby svůj břitký literární styl 
vyvinul ve zcela nový žánr re-pre, který rozvíjí spolu s Jaroslavem Svobodou (medailonek 
byl uveřejněn v čísle 1/2012) a s dalšími královéhradeckými autory. Zkratka re-pre 
znamená real-prediction neboli reálná předpověď. Charakteristika tohoto nového subžánru 
science fiction zní takto: „Příběh se stává reálným už ve chvíli, kdy po dopsání textu ještě 

nestihl zaschnout inkoust na autorově brku.“ Čtenáři se mohou s tímto žánrem seznámit 
v průkopnické knize Odpor je zbytečný, kterou v listopadu 2012 vydal Spolek přátel 
krásného slova. Kniha zahrnuje mozaiku humoristicky laděných příběhů, které se 
odehrávají „velmi brzo ve velmi blízkém světě“ a jistě osloví svou upřímností a pravdivostí 
každého čtenáře. Jednotlivé příběhy spojují desítky drobných netušených nitek a vytvářejí 
plastický obraz budoucnosti, která může nastat ještě dříve, než čtenář knihu odloží. 
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